Protokół Nr 44/2007
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 15 czerwca 2007 r.
Lista obecno ci w zał czeniu.
1. W zwi zku z informacj o przyznaniu 1 000 000 przez Zarz d Województwa
Łódzkiego ze rodków PFRON na zadanie pod nazw : „Rozbudowa DPS przy ul.
Wiejskiej 55/61 w Pabianicach cz
II” Zarz d jednogło nie postanowił jako
udział własny przeznaczy
rodki 350 000 zł z zadania inwestycyjnego
pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wiejskiej
55/61 w Pabianicach”, 150 000 zł z zadania pn. „Termomodernizacja budynku
w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim – zmiana systemu
grzewczego”, 500 000 zł rodki z nadwy ki bud etowej za 2006 rok.
Ponadto z nadwy ki bud etowej za 2006 rok 10 000 zł na zadanie inwestycje
„Wykonanie przył cza wodnego w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach,
ul. Piotra Skargi 21”.
2. Pan R. Rz dzi ski przedstawił:
pismo Wydziału Dróg i Mostów okre laj ce najpilniejsze potrzeby
w zakresie remontów i utrzymania dróg powiatowych (pismo w zał czeniu)
W zwi zku z tym Pan R. Rz dzi ski zaproponował aby z nadwy ki za 2006
rok przeznaczy :
- 20 000 zł na wykonanie mapy do celów projektowych na odcinku 3,500 km
ul. Łaska w Lutomiersku
- 30 000 zł na wykonanie mapy do celów projektowych na odcinku 4 km
Lutomiersk-Aleksandrów.
Zarz d w wyniku głosowania: 1 – za, 3 – przeciw, 1 – osoba wstrzymała si od
głosu nie wyraził zgody na przeznaczenie w/w kwot z nadwy ki za 2006 rok.
pismo Wydziału Gospodarki Nieruchomo ci dot. zwi kszenia wydatków
na zadania własne w dziale 700 o kwot 5 000 zł na pokrycie kosztów
aktu notarialnego dotycz cego przekazania nieruchomo ci ZSRCKU
w Ksawerowie przez Powiat na rzecz Skarbu Pa stwa.
Pan R. Rz dzi ski wnosi o przekazanie w/w kwoty z nadwy ki bud etowej.
Zarz d postanowił wróci do sprawy w terminie pó niejszym.
pismo Wydział Dróg i Mostów dot. wytypowania osób do podpisania
umowy z Pracowni Geodezyjn „GEOMIAR” z Pabianic na wykonanie
mapy cyfrowej drogi powiatowej nr 4912E miejscowo ci Markówka gmina
Dobro w zwi zku z przeprowadzonym przez wydział rozpoznaniem rynku na
podstawie formularza dokumentuj cego udzielenie zamówienia o warto ci do
14 000 euro.
Zarz d jednogło nie wytypował do podpisania umowy z w/w
przedsi biorstwem pana Starost K. Habur i pana R. Rz dzi skiego.

3. Pani Wiecestarosta I. Grenda przedstawiła:
pismo Agencji Nieruchomo ci Rolnej informuj ce o rozdysponowaniu na
zasadach ogólnych tj. sprzeda y lub dzier awy w trybie przetargu publicznego
działek nr 42, 43/8, 43/9 poło onych w Konstantynowie Łódzkim obr b K1.
Zarz d nie wyraził zgody na nabycie w/w działek jak równie na przyst pienie
do przetargu na ich dzier aw .
Informacje ze spotkania z Łódzkim Zakładem Energetycznym dotycz cego
przekazania przebudowywanej linii energetycznej w ulicy Rypułtowickiej.

Zarz d Powiatu:
1. Krzysztof Habura

...............................

2. Irena Grenda

...............................

3. Magdalena Werstak

..............................

4. Robert Rz dzi ski

..............................

5. Tadeusz Rosiak

.............................

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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