PROTOKÓŁ NR 88/2003
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 8 grudnia 2003 r.
Lista obecno ci w zał czeniu.
Posiedzenie Zarz du Powiatu poprowadziła Wicestarosta Powiatu Pabianickiego
Barbara Górniak.

1. Sekretarz Powiatu Karol Klimek przestawił:
Wniosek Wydziału Organizacyjnego o przekazanie protokołem-przekazania PT
do Powiatowego O rodka Geodezji i Kartografii oprogramowania zakupionego
ze rodków Geodety Powiatowego:
- licencji EWMAPA 6W na kwot 867,42 zł,
- licencji WEKTOR.RAS. na kwot 1.026,63 zł,
- licencji O rodek 3 na kwot 963,80zł,
- licencji WEKTOR.RAS. na kwot 1.026,63 zł,
- modułu fiskalnego do systemu O rodek na kwot 854,00 zł,
- poszerzenie funkcjonalno ci modułu systemu wymiany danych na kwot
366,00 zł.
Zarz d Powiatu jednogło nie przychylił si do wniosku Wydziału
Organizacyjnego.
Wniosek Wydziału Organizacyjnego o wyra enie zgody na przedłu enie umów
najmu na okres od 1 stycznia 2004 r do 31.12.2004 r. dla „GiM” Biura
Ubezpieczeniowo-Finansowego w Pabianicach - Piotr Gaszewski Piotr
Mo yszek oraz Inspektoratu PZU S.A. w Pabianicach.
Dotychczasowe umowy na wynajem pomieszcze ko cz si z dniem
31.12.2003 r.
Naczelnik Wydziału proponuje stawki najmu zweryfikowa o stopie inflacji. I tak
dla firmy „GiM” sugeruje kwot 310,00 zł netto miesi cznie / 378,20 brutto / i
dla firmy PZU S.A. kwot 410,00 zł / brutto 500,20 zł /.
Zarz d Powiatu jednogło nie przychylił si do przedstawionego wniosku.
Wniosek Komisji likwidacyjnej o wyra enie zgody na nieodpłatne przekazanie
na rzecz Towarzystwa Pomocy im. w. Brata Alberta – Koło w Pabianicach
maszyny do pisania znajduj cej si w ewidencji ilo ciowej, o nr inwentarzowym
OR-II-17-96, o warto ci 4,92 zł, a tym samym jej likwidacj .
Zarz d Powiatu jednogło nie przychylił si do przedstawionego wniosku.
Wniosek Wydziału Organizacyjnego o zatwierdzenie post powania
przetargowego w trybie zapytania o cen na wyłonienie dostawcy paliwa do
samochodów słu bowych Starostwa oraz kosy i piły spalinowej i innych
urz dze u ytkowanych przez Wydział Dróg i Mostów.
Wpłyn ły trzy oferty. Najkorzystniejsz ofert zło yła firma Import- Eksport
Stacja Paliw Zdzisław Chlewicki , Pabianice ul. Traugutta.
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Zarz d Powiatu jednogło nie zatwierdził wynik post powania przetargowego,
jednocze nie do podpisania umowy z wyłonion w drodze post powania firm
upowa niaj c Karola Klimka i Józefa Wiaderka.
2. Józef Wiaderek przedstawił:
Pismo Wydziału Dróg i Mostów o zatwierdzenie wyniku post powania
przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod
nazw „ utrzymanie dróg w zakresie wycinki drzew w pasach dróg powiatowych
na terenie Powiatu Pabianickiego”.
Zło ono 4 oferty. Najkorzystniejsz ofert zło ył Henryk Mali ski - Usługi
Ogrodnicze P.P.H.U. „APOL” z siedzib w Pabianicach.
Zarz d Powiatu jednogło nie zatwierdził wynik post powania przetargowego,
jednocze nie do podpisania umowy upowa niaj c Wicestarost Barbar
Górniak i Józefa Wiaderka.
3. El bieta Piekielniak Skarbnik Powiatu:
Przedstawiła Uchwał Nr 116 Zarz du Powiatu Pabianickiego w sprawie
upowa nienia osób do wystawienia weksli „in blanco” wraz z deklaracjami
wekslowymi.
Do podpisania weksli „in blanco” wraz z deklaracjami wekslowymi upowa nia si
Gra yn Ma lank -Olczyk i Halin Fisiak.
Weksle „in blanco” wraz z deklaracjami wekslowymi wystawia si w celu
zabezpieczenia umowy kredytu na realizacj zadania „Rozbudowa Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Wiejskiej 59/61 w Pabianicach – budowa
pomieszcze rehabilitacji”.
Protokół podpisali:
Wicestarosta Barbara Górniak
Halina Fisiak
Józef Wiaderek
Protokołowała:
Tamara Ulewicz

