PROTOKÓŁ NR 91/2003
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 15 grudnia 2003 r.

Lista obecno ci w zał czeniu.

1. Gra yna Ma lanka-Olczyk:
Wnioskuje o rozszerzenie zapisu Studium Uwarunkowa Zagospodarowania
Przestrzennego dla miasta Pabianic o usługi, usługi zdrowia i usługi o wiaty dla
nieruchomo ci przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach
Zarz d Powiatu jednogło nie zaakceptował przedstawiony wniosek.
Poinformowała, e 12 grudnia 2003 r. z Powiatowego O rodka Doskonalenia
Nauczycieli w Konstantynowie wpłyn ło sprawozdanie z realizacji zadania w
zakresie edukacji ekologicznej. Metodycy O rodka przeprowadzili szkolenia na
temat selektywnej zbiórki odpadów w 8 szkołach Powiatu Pabianickiego. Ze
rodków Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w celu przeprowadzenia szkole w tym zakresie zakupiono
rzutnik i laptop.
Zarz d Powiatu jednogło nie podj ł decyzj o zawarciu nowej umowy na
wynajem pomieszcze na parterze budynku zlokalizowanego przy ul. Zamkowej
6 z Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na okres 01.08.2004 r.
31.07.2007 r. W imieniu Zarz du umow podpisz Józef Wiaderek i Gra yna
Ma lanka-Olczyk.
Ustalono stawk czynszu za 1 m2 na 7,80 zł + 22% VAT.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umow na dostaw
gazu do całego budynku. W zwi zku z tym Powiat nie b dzie wystawiał
refaktury opłat otrzymanych z Gazowni, a wi c nie b dzie podwójnych opłat
podatku VAT. W poprzednim okresie grzewczym / tj. 27.11.2002 r. 28.02.2003 r. / Starostwo opłaciło faktury za ogrzewanie budynku przy ul.
Zamkowej 6 wystawione przez Pamotex na kwot 7.846,76 zł brutto. Nast pnie
obci yło fakturami VAT ARiMR na ł czn kwot 7.846,76 zł / w tym 1.415 zł
VAT, który Starostwo wpłaciło do Urz du Skarbowego/.
Ró nica stawki czynszu o 50 groszy mi dzy umow obowi zuj c oraz now
umow b dzie powodowa mniejsze wpływy do bud etu Powiatu o kwot
1.431,90 zł rocznie.
Tak wi c obni ka stawki czynszu o 0,50 zł praktycznie została zniwelowana
przez brak konieczno ci refakturowania opłat za gaz / AriMR podpisała umow
na dostaw gazu do budynku/.
2. Józef Wiaderek:
Przedstawił wniosek Marii Chmielewskiej dyr. Domu Pomocy Społecznej w
Pabianicach o wyra enie zgody na przedłu enie do dnia 31.12.2004 r. umowy
najmu lokalu o powierzchni 32 m2 znajduj cego si w budynku przy ul. Wiejskiej
59/61, zajmowanego przez pa stwa Kalinowskich. Miesi czny czynsz za
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najem lokalu w roku bie cym ustalono na kwot 212 zł miesi cznie. Najemcy
lokalu od lat czyni starania o pozyskanie nowego lokalu mieszkalnego.
Zarz d Powiatu jednogło nie przychylił si do przedstawionej pro by.
3. Skarbnik Powiatu El bieta Piekielniak:
Przedstawiła Uchwał Nr 119 Zarz du Powiatu w sprawie zmian w bud ecie
Powiatu Pabianickiego na 2003 r.
Zmian dokonuje si w dz. 750 – administracja publiczna, dz. 754 –
bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa, dz. 853 – opieka
społeczna.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre przedstawionej Uchwały.
Przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie
uchwalenia bud etu Powiatu Pabianickiego na 2004 r.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł projekt przedstawionego projektu uchwały i
skieruje go do Biura Rady Powiatu Pabianickiego.
Jednocze nie Zarz d Powiatu zobowi e dyr. Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Pabianicach oraz Wydział O wiaty i Wychowania w miejscu i
dyrektorów szkół i placówek o wiatowych do podj cia działa
restrukturyzacyjnych i zmian organizacyjnych w celu zmniejszenia kosztów
funkcjonowania podległych placówek. Jednocze nie prosi si dyrektorów o
podj cie działa maj cych na celu pozyskiwanie dodatkowych rodków.
Propozycj programu restrukturyzacyjnego nale y przedło y Zarz dowi Powiatu
do 20 stycznia 2004 r.
4.Zarz d Powiatu zapoznał si z informacj Sekretarza Powiatu o sprawie s dowej
wniesionej do S du Okr gowego w Łodzi, sygn. akt II C 970/03 przez p. Adama
Wojs zam. w Pabianicach o zapłat kwoty 62.491 zł z ustawowymi odsetkami i
kosztami procesu. Kwota dana w chwili obecnej wynosi ł cznie około 75.000
zł. Sekretarz Powiatu stwierdził, i z uwagi na stan faktyczny w sprawie
pełnomocnik Powiatu radca prawny Artur Granecki na rozprawie w dniu
12.12.2003 r. zaproponował p. Adamowi Wojsie rozmowy ugodowe, które maj
si odby w dniu 18.12.2003 r. w Starostwie Powiatowym. Sekretarz Powiatu,
przedstawiaj c ustalone w sprawie fakty , stan posiadanych dokumentów,
niewielkie mo liwo ci korzystania z zezna wiadków dla udowodnienia
własnych twierdze wskazał, e obecna analiza sprawy daje podstawy do
wniosku, e powiat przyczynił si do opó nienia w wykonywaniu prac przez p.
Adama Wojs , a co za tym idzie bezzasadnym było obci anie wykonawcy cał
odpowiedzialno ci i potr canie z wynagrodzenia pełnej kwoty kary umownej w
wysoko ci 54.850,42 zł.
Obecnie dalsze podtrzymywanie uprzednio zajmowanego stanowiska w sprawie
mo e z du doz prawdopodobie stwa doprowadzi do przegrania procesu w
cało ci lub w cz ci i obci enie powiatu obowi zkiem zapłaty znacznie
wi kszej kwoty ni dochodzona.
Proces z uwagi na zawiło i zło ono
problematyki, z uwagi na potrzeby
dowodów z opinii biegłych b dzie si ci gn ł bardzo długi czas i nie zmieni
obecnej oceny sytuacji dotycz cej przyczynienia si . Zarz d Powiatu postanowił
wyrazi zgod na rozmowy ugodowe przez Sekretarza Powiatu, okre laj c kwot
35.000 zł, jako kwot do której mo na zawrze ugod . W razie pozytywnego
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wyniku rozmów ugodowych Zarz d Powiatu upowa nia pełnomocnika
procesowego Powiatu Pabianickiego pana Artura Graneckiego do zawarcia
ugody w S dzie Okr gowym w Łodzi.
Podpisali:
Starosta Grzegorz Janczak
Gra yna Ma lanka-Olczyk
Halina Fisiak
Józef Wiaderek
Protokołowała:
Tamara Ulewicz

