Protokół Nr 93/2003
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 22 grudnia 2003 r.
Lista obecno ci w zał czeniu.
Posiedzenie Zarz du Powiatu prowadziła Wicestarosta Powiatu Pabianickiego
Barbara Górniak.
1. Pan Sekretarz Karol Klimek przedstawił:
- dokumentacj przetargow :
na dostaw artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
Wpłyn ły 4 oferty od firm:
- CORREKT Sp. Jawna w Zdu skiej Woli – cena oferty 90.924,76 zł brutto
- „GROSS” Sp. Jawna w Łodzi – cena oferty 116.015,75 zł brutto
- „BIURPAP” Sp. Jawna w Łodzi - cena oferty 106.218,58 zł brutto
- ARTON Sp. Jawna w Pabianicach - cena oferty 121.864,30 zł brutto
Kryterium w wyborze firmy była cena i termin dostarczenia towaru. Przetarg
wygrała firma CORREKT Sp. Jawna w Zdu skiej Woli na kwot 90.924,76 zł
brutto.
Zarz d jednogło nie zatwierdził post powanie przetargowe i wytypował do
podpisania umowy pani G. Ma lank -Olczyk i Sekretarza Karola Klimka.
na ubezpieczenie maj tku Powiatu Pabianickiego. Wpłyn ły dwie oferty:
- Towarzystwa Ubezpieczeniowego „SAMOPOMOC” S.A. w Warszawie,
Ekspozytura w Łodzi - cena oferty 115.989,00 zł brutto
- Powszechnego Zakładu Ubezpiecze S.A., Inspektorat w Pabianicach – cena
oferty 43.332,10 zł brutto
W/w przetarg wygrała oferta firmy PZU S.A. w Pabianicach, która okazała si
najkorzystniejsza punktowo.
Zarz d jednogło nie zatwierdził w/w przetarg i wytypował do podpisania umowy
pani H. Fisiak i Sekretarza K. Klimka.
Pani Wicestarosta poinformowała e Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma
osobne ubezpieczenie na komputery.
na dostaw sprz tu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach
Wpłyn ły dwie oferty:
- P.P.H.U. “SOFTDRUK” w Pabianicach – cena oferty 5.978,00 zł brutto
- Centrum Komputerowe DiKsoft sp. cywilna w Pabianicach – cena oferty
5.559,54 zł brutto
Przetarg wygrała firma Diksoft Sp. Cywilna w Pabianicach.
Zarz d jednogło nie zatwierdził w/w przetarg i do podpisania umowy wytypował
pani G. Ma lank -Olczyk i Sekretarza K. Klimka.
- Wniosek Wydziału Organizacyjnego dotycz cy:
wyra enia zgody na dokonanie w terminie wcze niejszym zapłaty faktury za
wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego w Pabianicach przy
ul. Zamkowej 6 z 31 grudnia na 29 grudnia br.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na przesuni cie terminu na 29 grudnia 2003 r.
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wyra enia zgody na likwidacj rodków trwałych. Komisja likwidacyjna wnosi o
likwidacj składników maj tkowych takich jak: sprz t komputerowy, czajniki,
krzesła itp. Zlikwidowany sprz t komputerowy (komputery, drukarki, monitory)
zostanie przekazany do placówek o wiatowych w celach dydaktycznych.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na likwidacj w/w rodków trwałych.
Pro b pełnomocnika pani Barbary Jaworskiej dotycz c wyra enia zgody na
wykonanie przebudowy istniej cego ciepłoci gu na terenie posesji przy
ul. Zamkowej 3 w Pabianicach, oraz zasilania w ciepło modernizowanego
budynku z kotłowni zlokalizowanej przy posesji. Pan A. Skowron – Specjalista
do spraw Remontów i Inwestycji wydał pozytywn opini na w/w temat.
Zarz d nie wnosi uwag do wykonania przebudowy w/w ciepłoci gu oraz
zasilania w ciepło modernizowanego budynku z istniej cej kotłowni.
Prowadzone prace remontowe nie mog mie wpływu na prawidłowo
i
nieprzerwane funkcjonowanie ogrzewania istniej cych obiektów Starostwa.
Sekretarz poinformował równie e istnieje mo liwo zrobienia kotłowni w piwnicy
pod Biurem Rady z tym e Konserwator Zabytków musi wyrazi zgod na
umiejscowienie komina na zewn trz budynku. Zaproponował eby zrobi to z
Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska. Sekretarz zapozna si bli ej z
tematem i podejmie stosowne działania w tym kierunku.
2. Pani El bieta Piekielniak przedstawiła:
projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w
2003 roku nie wygasaj z upływem roku bud etowego. Zadaniami tymi s :
- zakup samochodu 9-osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w
Konstantynowie Łódzkim w kwocie 106 700 zł – termin realizacji 30 czerwca
2004 r.
- zakup samochodu osobowego typu „BUS” do przewozu osób niepełnosprawnych
dla potrzeb Domu Dziecka w Porszewicach w kwocie 60 000 zł – termin realizacji
30 czerwca 2004 r.
- dokumentacja Kazimierz – w kwocie 45 018 zł – termin realizacji 31 marca
2004 r.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
projekt Uchwały Zarz du Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian w bud ecie
Powiatu Pabianickiego na 2003 r. uszczegóławiaj c uchwały Rady Powiatu
Pabianickiego Nr: XXX/87/03, XXX/88/03, XXX/89/03 z dnia 19 grudnia 2003 r.
w zakresie dochodów i wydatków.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w projekt uchwały.
projekt uchwały Zarz du Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian w bud ecie
Powiatu Pabianickiego na 2003 r. Zmian dokonuje si pomi dzy paragrafami
i rozdziałami w ramach jednego działu w wydatkach bie cych: dział 600 –
transport i ł czno , dz. 710 – działalno usługowa, dz. 750 – administracja
publiczna, dz. 754 – bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa,
dz. 801 – o wiata i wychowanie, dz. 853 – opieka społeczna, dz. 854 –
edukacyjna opieka wychowawcza.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w projekt uchwały.
projekt uchwały Zarz du Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany
harmonogramu dochodów i wydatków bud etu Powiatu Pabianickiego na 2003
rok. Zmianie ulega harmonogram dochodów bud etu Powiatu Pabianickiego na
rok 2003 w układzie kwartalnym.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w projekt uchwały.
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pismo Wydziału Organizacyjnego dot. upowa nienia pani T. Ulewicz w zwi zku
z przej ciem na emerytur pani D. Morzy skiej do wystawiania oraz odbioru
faktur VAT dotycz cych zakupu i sprzeda y dokonywanych przez Starostwo
Powiatowe w Pabianicach oraz Powiat Pabianicki.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na upowa nienie pani T. Ulewicz.
3. Pani Wicestarosta zwróciła uwag na problemy z ogrzewaniem w I LO. Pani
H. Fisiak poinformowała e pan dyrektor Gorzelak miał jak ka dy z dyrektorów
szkół zapewnione rodki na wszystkie potrzeby. Ka dy z dyrektorów odpowiada
za to co si dzieje na terenie jego placówki.
4. Pani G. Ma lanka-Olczyk przedstawiła:
wniosek do Wojewody Łódzkiego o przekazanie Powiatowi Pabianickiemu na
wniosek Zarz du Powiatu ruchomo ci Łódzkiego Urz du Wojewódzkiego
w Łodzi:
1) samochodu osobowego Fiat TEMPRA 1.6, rok produkcji 1994,
2) samochodu UK A 0701 D, rok produkcji 1993,
3) samochodu marki STAR A - 200, rok produkcji 1987.
Do podpisania wniosku oraz protokołu przekazania Zarz d Powiatu upowa nił
Gra yn Ma lank -Olczyk i Józefa Wiaderka.
pismo Urz du Gminy w Dobroniu dot. przedłu enia terminu rozliczenia
ko cowego zadania pod nazw „Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy
Dobro ” z 15 grudnia 2003 r. na 24 grudnia 2003 r.
Zarz d jednogło nie przychylił si do w/w pro by.
pismo Urz du Gminy Ksawerów dot. przedłu enia terminu rozliczenia zadania
pod nazw selektywna zbiórka odpadów do dnia 24 grudnia 2003 r.
Zarz d jednogło nie przychylił si do w/w pro by.
pismo EKO-REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie z podzi kowaniami za współprac
i pomoc w pozyskiwaniu nowych „rynków” do obsługi mieszka ców. Dzi ki czemu
Spółka EKO-REGION zdobyła szereg nagród i wyró nie na targach POLEKO
w Poznaniu.
Zarz d postanowił przygotowa list gratulacyjny z podzi kowaniami dla prezesa
EKO REGIONU.
pismo ZSRCKU w Ksawerowie dot. wyra enia zgody na zmian umowy najmu
lokalu w Widzewie przy ul. Szkolnej 12 bl. E m. 2 z osoby najemcy Pana Wiktora
Gołygowskiego na rzecz jego bratanka Pana Dariusza Gołygowskiego.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na zmian najemcy pod warunkiem zło enia
o wiadczenia przez pana Dariusza Gołygowskiego stwierdzaj cego e wykupi
w/w mieszkanie.
powiatowy zasób nieruchomo ci i plan wykorzystania powiatowego zasobu
nieruchomo ci na 2004 r. W planie tym nie s uj te nieruchomo ci, które nie s
przekazane w trwały zarz d placówkom o wiatowym.
Zarz d jednogło nie zatwierdził w/w plan.
postanowienie Prokuratury Rejonowej w Pabianicach o umorzeniu dochodzenia
w sprawie kradzie y z pomieszczenia gara u przy ul. Zamkowej 6 urz dzenia
słu cego do pomiaru ciepła CO - wobec niewykrycia sprawcy przest pstwa.
Zarz d postanowił przygotowa pismo do firmy Visit w Pabianicach informuj ce e
damy zwrotu kosztów urz dzenia albo zakupu nowego urz dzenia.
pismo Zast pcy Prezydenta Miasta Pabianic dot. zmiany terminu rozliczenia
zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Cichej 24 w Pabianicach” na
24 grudnia 2003 r.
Zarz d jednogło nie nie przychylił si do w/w pro by.
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Rozliczenie Gminy Dobro na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Mogilnie Du ym” – cz ciowa wymiana stolarki okiennej.
Umowa z Gmin opiewała na zakup 26 szt. okien, w trakcie realizacji zadania
Gmina zakupiła 24 okna lepszej jako ci.
Zarz d jednogło nie zaakceptował przedstawione rozliczenie.
5. Pan J. Wiaderek przedstawił umowy z Pa stwowym Funduszem Osób
Niepełnosprawnych w Łodzi dotycz ce:
- dofinansowania zakupu 2 samochodów przystosowanych do przewozu osób
niepełnosprawnych dla: DPS w Konstantynowie i Domu Dziecka w
Porszewicach.
- utworzenia nowych miejsc pracy dla projektu Przedsi biorstwa ProdukcyjnoUsługowo Handlowego „Polifex” Sp. z o.o. w Konstantynowie
Zarz d jednogło nie zaakceptował tre
umów i wyznaczył do ich podpisania
pani G. Ma lank -Olczyk i pana J. Wiaderka.
pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. przyznania miesi cznego limitu 300
kilometrów na jazdy lokalne dla Naczelnika pana A. wistka, pani E. Wróbel oraz
pana G.Wla laka.
Sekretarz poinformował e zmieniły si przepisy dotycz ce ryczałtów. Jest
przygotowywany wniosek do radcy prawnego o wydanie opinii prawnej w tej
sprawie.
Zarz d wróci do sprawy po uzyskaniu opinii radcy prawnego.

Zarz d Powiatu:
1. Barbara Górniak – Wistestarosta .............................
2. Gra yna Ma lanka-Olczyk

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

3. Halina Fisiak

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

4. Józef Wiaderek

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

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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