Protokół Nr 254/2006
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 24 stycznia 2006 r.
Lista obecno ci oraz tematyka posiedzenia w zał czeniu.
1. Pan Sekretarz K. Klimek przedstawił:
Porozumienie z Wojewod Łódzkim w sprawie powierzenia niektórych zada
zwi zanych z poborem.
Zarz d zaakceptował tre w/w porozumienia i wytypował do jego podpisania
pana Starost G. Janczaka i pani Wicestarost G. Ma lank -Olczyk.
Pisma Wydziału Organizacyjnego dotycz ce zaakceptowania tre ci umów i
wytypowania osób do ich podpisania z:
1) Gminn Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z Pabianic na dostaw
rodków czysto ci
2) Firm komputerow ANCOM z Pabianic na zakup materiałów i cz ci
komputerowych
Zarz d jednogło nie zaakceptował tre
w/w umów i wytypował do ich
podpisania pana T. Mikut i pana Sekretarza K. Klimka.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na przyj cie darowizny od Wojewody
Łódzkiego w postaci samochodu osobowego marki Lancia Kappa stanowi cego
własno Urz du Wojewódzkiego w Łodzi.
2. Pani Wicestarosta G. Ma lanka-Olczyk przedstawiła:
Pismo EKO-REGION w Bełchatowie dot. wyra enia zgody na podpisanie
aneksu do umowy najmu lokalu poło onego w Pabianicach przy ul. Traugutta
6a na okres 3 lat.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na powy sze.
Uchwały Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr:
1) 349/06 w sprawie zmiany uchwały Zarz du Powiatu Pabianickiego
Nr 341/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie upowa nienia osób do
podpisania umowy dotacji z WFO iGW w Łodzi.
2) 350/06 w sprawie zmiany uchwały Zarz du Powiatu Pabianickiego
Nr 340/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie upowa nienia osób do
podpisania umowy po yczki z WFO iGW w Łodzi.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwały i upowa nił do podpisania weksli in
blanco pani Wicestarost G. Ma lank -Olczyk i pani H. Fisiak .
wróciła do sprawy uczestnictwa Powiatu Pabianickiego w przygotowaniu
dodatku turystycznego promuj cego nasze województwo, który b dzie
doł czany do Gazety Wyborczej. Zaproponowała aby przekaza do dodatku
materiały dot. „Zamek” Dwór Kapituły Krakowskiej oraz Traktu wokół byłego
pa stwa pabia skiego (tzw. szlak ółty).
3. Pani H. Fisiak przedstawiła:
postanowienie o przekazaniu do Wójta Gminy Dobro podania pani Urszuli
Sochy dot. dotacji dla MOPS Filia Łód Bałuty z tytułu ucz szczania jej syna
Artura Sochy do O rodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzie y w Łodzi celem
rozpatrzenia wg wła ciwo ci.
Zarz d zaakceptował tre w/w postanowienia.

Pismo pana K. Zajdy – p.o. dyrektora II LO w Pabianicach w sprawie
zaopiniowania kandydatury pani Lucyny Dzbik na stanowisko wicedyrekora
szkoły w okresie 23 stycze –22 lipiec 2006 r.
Zarz d jednogło nie pozytywnie zaopiniował powy sz kandydatur .
poinformowała, e:
wpływaj informacje ze szkół dot. organizowania konkursów o zasi gu
powiatowym dla uczniów z terenu powiatu pabianickiego.
w pi tek odb dzie si spotkanie nt. regulaminu wynagradzania nauczycieli w
roku 2006 r. z udziałem pana Starosty i Nauczycielskich Zwi zków Zawodowych.
4. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 351/06 w sprawie zmian bud etu
Powiatu Pabianickiego na 2006 r.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
5. Pan J. Małkus – Inspektor Kontroli Wewn trznej przedstawił:
poprawiony protokół z kontroli przeprowadzonej w DPS w Pabianicach po
naniesieniu uwag zarz du.
Pan Sekretarz po raz kolejny wnioskuje o przyspieszenie pracy przez pana
J. Małkusa i pisanie protokołów niezwłocznie po sko czonej kontroli.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w protokół.
Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 21 i 30 czerwca 2005 r. w Domu
Dziecka w Porszewicach przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej
ŁUW w Łodzi wraz z zaleceniami pokontrolnymi. Zakresem kontroli obj to
organizacj pracy placówki, kwalifikacji kadry merytorycznej, działalno ci
opieku czo-wychowawczej, zasadno ci pobytu dzieci, przestrzegania praw
dziecka. Podczas kontroli stwierdzono uchybienia w funkcjonowaniu placówki
tj: brak odpowiednich kwalifikacji dyrektora, z-cy dyrektora oraz z-cy dyrektora
ds. pedagogicznych, niezapewnianiu wychowankom wła ciwej całodobowej
opieki, braku działa zmierzaj cych do umo liwienia dzieciom powrotu do
domu rodzinnego i umieszczania wychowanków w rodzinnych formach opieki
zast pczej, niezgodnej z obowi zuj cym standardem liczbie miejsc dla
wychowanków, sprzecznym z zapisem w regulaminie organizacyjnym
placówki stanem faktycznym w zakresie funkcjonowania Izby Dziecka,
wietlicy rodowiskowej, O rodka Interwencji Kryzysowej i Oddziału Domu
Dziecka w Pabianicach.
Pan J. Wiaderek poinformował, e w pi tek tj. 20 stycznia br. udzielono kary
nagany panu A. Janiczowi - dyrektorowi Domu Dziecka w Porszewicach.
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