Komisja
Spraw Obywatelskich
Rozwoju i Promocji Powiatu
Protokół Nr 4/43/04
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich, Rozwoju i Promocji Powiatu wraz
z Komisjami Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa i
Komisją Budżetu i Finansów, które odbyło się
w dniu 29 grudnia 2004 r. o godz. 14.30
w „ Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach.
Ad. 1- 2
Przewodniczący Komisji – p. Krzysztof Hanke powitał Członków trzech
Komisji, oraz przybyłych gości (lista obecności w załączeniu – załącznik nr 1).
Następnie zaproponowali porządek posiedzenia Komisji (załącznik nr 2) .
Ze względu na brak uwag Przewodniczący Komisji zaproponowali
przegłosowanie przedstawionego porządku obrad. Wynik głosowania:
Komisja Spraw Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju Powiatu
za – 7 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 0 osób,
porządek został przyjęty.
Komisja Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
za – 6 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 0 osób,
porządek został przyjęty.
Komisja Budżetu i Finansów
za – 8 osób, przeciw – 0 osób,
porządek został przyjęty.

wstrzymało się – 0 osób,

Ad. 3
Dotyczy punktu zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu
Powiatu Pabianickiego na 2004 rok, który omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego
p. Elżbieta Piekielniak.
P. Florian Wlaźlak powiedział, iż mogą być problemy aby zdobyć brakujące
środki, które zostały cofnięte i brak jest informacji na temat pozyskania cofniętych
środków.
P. Starosta opowiedział jak wyglądała w/w sprawa chronologicznie. Był
podpisany Kontrakt Wojewódzki, Powiat Pabianicki wcześniej otrzymał pieniądze. W
ramach Kontraktu Wojewódzkiego, niektóre samorządy z tytułu otrzymanych
środków ogłaszały przetargi, po których zostawały środki z tych przetargów . Urząd
Marszałkowski postanowił środki zaoszczędzone rozszerzyć o niektóre samorządy.
Urząd Marszałkowski wystąpił z pismem do Ministerstwa Gospodarki o zgodę na
przekazanie zaoszczędzonych pieniędzy samorządom. Ministerstwo Gospodarki
wyraziło zgodę i na tej podstawie Powiat Pabianicki otrzymał dodatkowe środki.
Urząd Marszałkowski podał termin zakończenia inwestycji do 15 grudnia 2004 r. 15

grudnia zostały przedłożone dokumenty o realizacji prac w Domu Pomocy
Społecznej w Pabianicach. W tym okresie Ministerstwo Finansów stwierdziło, iż te
pieniądze powinny wrócić do budżetu państwa. Na dzień dzisiejszy trwa spór po
między Ministerstwem Gospodarki a Ministerstwem Finansów o to czy można było
w/w środki rozdysponować czy też nie. Wojewoda obiecał, iż brakujące środki dla
Powiatu Pabianickiego przekaże z własnej rezerwy. Gdy wszystko już było na dobrej
drodze Ministerstwo Finansów zażądało zwrotu wszystkich pieniędzy z rezerw
Wojewódzkich, które nie zostały rozdysponowane. Sprawa nie jest zakończona,
ponieważ Urząd Marszałkowski wysłał pismo do Ministerstwa Gospodarki w sprawie
w/w środków.
P. Józef Wiaderek powiedział, iż pozyskiwanie każdej złotówki na
zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej przed niszczeniem leży w gestii Zarządu i
takie działania Zarząd podejmuje. Wcześniej w ramach kontraktu pozyskanych było
300 tys zł i te pieniądze zostały wykorzystane. Natomiast pojawiła się szansa na
pozyskanie jeszcze dodatkowych środków. W związku z tym 19 października 2004 r
p. Józef Wiaderek z udziałem p. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej i Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pojechali do Urzędu Marszałkowskiego
celem pozyskania pozostałych środków. Wstępnie ustalono, iż jeżeli pojawią się
jakieś środki będą przeznaczone na Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach.
Pieniądze się pojawiły i decyzją uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego. nr
731/2004 z 16 listopada 2004 r w sprawie przeznaczenia oszczędności przetargowej
w ramach kontraktu dla Województwa Łódzkiego na rok 2004. Uchwałą nr 730
Zarządu Województwa Łódzkiego na zadanie rozbudowa i modernizacja Domu
Pomocy Społecznej uzyskało dodatkowe wsparcie w wysokości 70 524 zł. Powołując
się na w/w pisma Zarząd Powiatu przygotował aneksy do kontraktu, które wysłano do
Urzędu Marszałkowskiego. 29 listopada Rada Powiatu Pabianickiego na sesji
przyjęła środki. Po przyjęciu środków przystąpiono do prac. 10 grudnia 2004 r.
wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Polityki Regionalnej z
prośbą o wstrzymanie realizacji prac, ponieważ są podejmowane decyzję w
Ministerstwie Gospodarki. Prace dobiegały końca. Po kilku dniach okazało się, że w
ogóle tych środków z kontraktu nie będzie. Po rozmowie z Wojewodą obiecano
Powiatowi pomoc finansową z rezerwy ogólnej Wojewody, ale tylko w wysokości 50
% zadania jakie zostało wykonane. 21 grudnia 2004 r wystąpiono z pismem do
Wojewody o przekazanie obiecanych 50 % środków przeznaczonych na inwestycje
w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, a drugie 50 % zostanie pokryte ze
środków Powiatu Pabianickiego. 22 grudnia 2004 r na 99 % te środki miały być,
24 grudnia 2004 r okazało się, że tych środków nie będzie.
P. Irena Grenda zapytała czy prace w Domu Pomocy Społecznej zostały
przerwane i skąd znajdą się środki na pokrycie tych prac ?
P. Józef Wiaderek powiedział, iż te roboty, które były zaplanowane na te
dodatkowe środki zostały wykonane.
P. Irena Grenda zapytała czy już zostały wypłacone już środki za wykonaną
pracę i skąd były wzięte ?
P. Skarbnik powiedziała, iż pieniądze zostały zabezpieczone z oszczędności
jakie Powiat dokonał i z oszczędności związanymi z rodzinami zastępczymi.
P. Irena Grenda zapytała jakie prace zostały zrobione za te 70 524 zł.
P. Józef Wiaderek odpowiedział ,iż w 2004 roku prace zostały wykonane za
sumę 400 tys zł. Wykonane zostało: elewacja budynku wraz z robotami
towarzyszącymi za sumę 250 tys zł, czyli 1156 m2 elewacji to są tynki docieplenia
styropianem, izolacja przeciwwilgociowa, ścianki dociskowe wraz z niezbędnymi
robotami towarzyszącymi to jest obmurowanie kanałów wentylacyjnych, kanałów
osłaniających przewody oraz pracami ziemnymi dotyczącymi izolacji tynków na

poziomie pierwszym czyli piwnic. 135 tys zł na prace wykończeniowe wewnętrzne,
ścianki działowe wnęk wewnętrznych w tym ścianki świetlików około 516 m2 izolacje
cieplne i przeciwdźwiękowej ścian działowych około 220 m2, izolacje poziome ściany
działowej 88 m2 , tynki wewnętrzne ścian 264 m2, instalacje wodno-kanalizacyjne
segmentu drugiego wraz z instalacjami odgromowymi w segmencie drugim oraz
nadzory i aktualizacja dokumentacja 15 tys zł co daje sumę 400 tys zł. Za pieniądze,
które miały być z dodatkowego kontraktu w kwocie 94 018 zł została wykonana
elewacja zewnętrzna, wykonanie elewacji ścian zewnętrznych budynku 585 m2
docieplenia ścian w systemie stopter,
wykonanie tynków wewnętrznych na
powierzchniach, na których docieplenie jest zbędne 380 m2 , oraz wykonanie
obróbek blacharskich, parapetów, ogniomurów 21,5 m 2 .
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji zaproponowali
głosowanie nad w/w projektem uchwały. Wynik głosowania był następujący:
Komisja Spraw Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju Powiatu
za – 6 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymało się – 0 osób,
projekt w/w uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja Budżetu i Finansów
za – 7 osób, przeciw – 2 osoby, wstrzymało się – 0 osób,
projekt w/w uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Komisja Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
za – 5 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymało się – 0 osób,
projekt w/w uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 4
Sprawy różne
W tym punkcie głos zabrał p. Piotr Adamski, który poinformował, iż nie został
dotrzymany wymóg statutowy odnośnie terminu powiadomienia o sesji.
Ad. 5
Zamknięcie posiedzenia.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji podziękowali Członkom Komisji
i zamknęli posiedzenie Komisji.
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