Protokół Nr 209/2005
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 18 lipca 2005 r.
Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.
1. Pan T. Mikuta przedstawił:
➢ Aneks do umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
na produkcję spersonalizowanych kart pojazdu.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu i wytypował do jego podpisania
panią Wicestarostę G. Maślankę-Olczyk i pana T. Mikutę.
2. Pani Wicestarosta G. Maślanka-Olczyk przedstawiła:
➢ Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego w sprawie upoważnienia osób do
podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia
lasu i inwentaryzacji stanu lasu oraz wystawienia weksla in blanco.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę i wytypował do podpisania w/w
umowy dotacji oraz weksla in blanco panią Wicestarostę G. Maślankę-Olczyk i pana
Józefa Wiaderka.
➢ Pismo do WFOŚiGW dotyczące przesunięcia terminu podpisania umowy na
dofinansowanie zadania pn: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i
inwentaryzacji stanu lasu” do końca września 2005 r.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w pisma.
➢ Pismo Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zmiany planu zamówień
publicznych polegające na zwiększeniu kwot przeznaczonych na wypłaty
odszkodowań na rzecz osób fizycznych z kwoty 4 200 do 6 000 zł.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
➢ Pismo pana H. Kowalskiego – dyrektora DPS w Konstantynowie w sprawie wycięcia
drzewa znajdującego się na działce nr 42 w Konstantynowie, będącej w użyczeniu
DPS. Odbyła się wizja lokalna, na której przeprowadzono oględziny. Przedstawiła
protokół z przeprowadzonych oględzin.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wycięcie drzewa znajdującego się na działce
nr 42.
➢ Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
szczególnego:
1) pani E. Szpakowskiej – dyrektorowi II LO w Pabianicach do czynności związanych
z wykonaniem zadania pod nazwą: termomodernizacja budynków powiatowych
placówek oświatowych, w tym: „II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach –
wymiana 6 sztuk okien skrzynkowych w sali gimnastycznej szkoły” oraz rozliczeniem
zadania do 30 września 2005 r. zgodnie ze złożonym do PFOŚiGW wnioskiem i
harmonogramem rzeczowo-finansowym
2) pani G. Wójcik – dyrektorowi MDK w P-cach do czynności związanych z
wykonaniem zadania pod nazwą: termomodernizacja budynków powiatowych
placówek oświatowych w tym: „Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach –
ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację źródła ciepła oraz renowację
budynku MDK w Pabianicach” i rozliczeniem zadania do 31 października 2005 r.
zgodnie ze złożonym do PFOŚiGW wnioskiem oraz harmonogramem rzeczowofinansowym.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwały.

Pismo do Urzędu Gminy w Ksawerowie dotyczące podjęcia postępowania w sprawie
zatwierdzenia podziału nieruchomości, położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej 12
oznaczonej jako działka nr 2162/18 zawieszonego postanowieniem Wójta Gminy
Ksawerów z dnia 7.07.2004 r. o nr TPI.73270/6/2004.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w pisma.
➢ pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. złożenia wniosku do ZPORR na lata 2004-2006
na działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
„Przebudowa drogi w Kazimierzu ul. Kilińskiego” i opinie Zespołu Koordynacyjnego.
Zdaniem Zespołu złożenie w/w wniosku jest nieuzasadnione i nie rokuje szans na
pozytywne jego rozpatrzenie ponieważ wniosek nie będzie spełniał podstawowego
kryterium formalnego tj. zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu
ZPORR.
➢ Wniosek do Wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa
nieruchomości położonych w Ksawerowie działki nr 1105, 1106, 595 oraz
nieruchomości położonej w Woli Zaradzyńskiej – działka 487, wchodzące w skład
drogi powiatowej nr E 3303.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w wniosku i wytypował do jego podpisania
panią Wicestarostę G. Maślankę-Olczyk i pana J. Wiaderka.
3. Pani H. Fisiak przedstawiła:
➢ porozumienie
z Urzędem Miasta Łodzi w sprawie wskazania Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci
niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słabo słyszących oraz
dzieci z autyzmem w województwie łódzkim w roku 2005.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w porozumienia i wytypował do jego
podpisania panią H. Fisiak i pana Starostę G. Janczaka.
➢ Pismo pani E. Szpakowskiej – dyrektora II LO w P-cach dot. zatwierdzenia
Regulaminu i Formularza Zgłoszeniowego na I powiatowy konkurs wiedzy o historii i
współczesności ustroju Polski organizowany przez szkołę w roku 2005.
Zarząd jednogłośnie zatwierdził w/w regulamin i formularz zgłoszeniowy.
➢ Sprawozdanie Komisji Kwalifikacyjnej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
i dokształcanie łącznie dla 21 nauczycieli.
➢ Zarząd jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa panu M. Lorenczakowi – Naczelnikowi
Wydziału Oświaty i Wychowania i panu J. Kubiakowi – radcy prawnemu do
reprezentowania Starostwa przed Sądem II instancji w sprawie z powództwa pana
Janusza Gorzelaka o uchylenie kary nagany.
4. Pan J. Wiaderek:
➢ przedstawił pismo Wydziału Dróg i Mostów w sprawie zmiany planu zamówień
publicznych na rok 2005 polegające na zmianie terminów rozpoczęcia postępowań o
udzielenie zamówienia.
Zarząd wyraził zgodę na zmianę planu zamówień publicznych.
➢ po uzyskaniu pozytywnej opinii prawnej wrócił do sprawy przekazania 5 000 zł na
mocy porozumienia zawartego z Urzędem Miejskim w Konstantynowie na zimowe
utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Konstantynowa.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie w/w środków.
5. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
➢ Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Pabianickiego na 2005 r. Zmian dokonuje się na wniosek:
- Wydziału Oświaty i Wychowania w dziale 801 – Oświata i Wychowanie i 854 –
Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
- Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w dziale 754 –
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
➢
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 Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu
Pabianickiego na 2005 r. Zmniejszeniu ulegają dochody i wydatki budżetu o kwotę
178 924 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego. Zmniejsza się dotację celową
przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności DPS-ów w wyniku
rozliczenia liczby mieszkańców. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem dyrektora
PCPR. W dziale 020 – Leśnictwo zmniejsza się kwotę ekwiwalentów za wyłączenie
gruntów rolnych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych o kwotę 8 744 zł
zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska. Zwiększa się dochody i
wydatki budżetu w tym 200 000 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów środki z
rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą:
„Przebudowa ul. Rypułtowickiej w Pabianicach wraz z wykonaniem dokumentacji
technicznej”. Dalsze zwiększenie z tytułu otrzymania darowizny od firm, refundacji
wynagrodzeń z Funduszu Pracy, odszkodowania z PZU oraz inne wpływy. Dalsze
zmiany dot. przesunięć między działami, rozdziałami, paragrafami w dziale 750 –
Administracja Publiczna oraz w szkołach i placówkach oświatowych i w PCPR.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował w/w projekt uchwały i skierował go do Biura Rady.
6. Pan Sekretarz K. Klimek przedstawił:
 Pismo Wydziału Organizacyjnego dotyczące zaakceptowania treści umów i
wytypowania osób do ich podpisania:
1) z Urzędem Poczty Polskiej na udostępnienie skrytki pocztowej Nr 25 w Urzędzie
Poczty Polskiej w Pabianicach.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy i wytypował do jej podpisania
pana Sekretarza K. Klimka i pana T. Mikutę.
2) z Tomaszem Frankiewiczem na kupno i założenie wykładziny na klatce schodowej
budynku „A” Starostwa.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy i wytypował do jej podpisania
pana Sekretarza K. Klimka i panią H. Fisiak.
3) z Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym „BUDOTECHNIKA” na wykonanie
gabloty informacyjnej usytuowanej w pasie zieleni na dziedzińcu Starostwa. Cena
brutto 8 346,02 zł brutto.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy i wytypował do jej podpisania
pana Sekretarza K. Klimka i pana J. Wiaderka.
 Wyniki postępowania przetargowego na sprzedaż tablic rejestracyjnych do
Starostwa.
Na przetarg wpłynęła 1 oferta firmy ADAMUS – Zakład Mechaniczny – Narzędzia
Precyzyjne ze Szczecina – cena oferty 164.304,72 zł brutto.
Wnosi o zatwierdzenie wyników postępowania i wytypowanie osób do podpisania
umowy.
Zarząd jednogłośnie zatwierdził wyniki postępowania przetargowego i wytypował do
podpisania umowy z w/w firmą pana Sekretarza K. Klimka i pana T. Mikutę.
 Wyniki postępowania przetargowego na sporządzenie uproszczonych planów
urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.
Na przetarg wpłynęła 1 oferta P.P.H.U. GEPOL Sp. z o.o. z Poznania. Cena oferty:
- obszar „A” – 14.050,74 zł brutto
- obszar „B” – 31.402,80 zł brutto
- obszar „C” – 17.513,10 zł brutto
- obszar „D” – 25.122,24 zł brutto
W toku przeprowadzonego postępowania Komisja Przetargowa stwierdziła, że
oferta ta nie spełnia wszystkich wymogów formalnych przedstawionych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym wnosi o
unieważnienie postępowania.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na unieważnienie postępowania przetargowego.
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7. Pan J. Małkus – inspektor kontroli wewnętrznej:
 wystąpienie pokontrolne do protokołu z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka
w Pabianicach.
Pan J. Wiaderek wnioskuje, żeby na koniec każdego roku sprawdzać czy są
realizowane zalecenia zawarte w wystąpieniach pokontrolnych.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w wystąpienie pokontrolne.
 Protokół z kontroli przeprowadzonej w okresie od 20 czerwca do 6 lipca br. w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach. Zakresem kontroli objęto:
procedury kontroli finansowej i ich stosowanie w jednostce; kontrolę wykorzystania
przyznanych środków w latach 2003 i 2004 na: funkcjonowanie rodzin zastępczych,
usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków rodzin zastępczych oraz
wychowanków Domu Dziecka; realizację umowy zawartej z Polskim
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2005; kontrolę realizacji umów
dotyczących dofinansowania ze środków PFRON-u w latach 2004 i 2005.
Pani Wicestarosta zwróciła uwagę na to, że powinny być przeprowadzane kontrole
z dofinansowania środków PFRON przeznaczonych na łamania barier
architektonicznych.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w protokół oraz zobowiązał Dyrektora PCPR do
przeprowadzenia kontroli w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym z realizacji w/w zadania.

Zarząd Powiatu:
1. Grzegorz Janczak

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

2. Grażyna Maślanka-Olczyk

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

3. Halina Fisiak

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

4. Józef Wiaderek

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

5.Tomasz Mikuta

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

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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