PROTOKÓŁ NR 79/2003
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 31 pa dziernika 2003 r.

Lista obecno ci w zał czeniu.
1. Halina Fisiak przedstawiła:
Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego zmieniaj cy uchwał w sprawie
utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Pabianicach.
Nazwa szkoły zostaje zmieniona na Zespół Szkół Nr 5 im. Marii Konopnickiej w
Pabianicach.
Zmian w nazwie szkoły dokonuje si zgodnie z rozporz dzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre przedstawionego projektu uchwały i
skieruje go do Biura Rady Powiatu.
Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu
Szkół Zawodowych Specjalnych w Pabianicach.
Nazwa szkoły zostaje zmieniona na Zespół Szkół Nr 6 w Pabianicach.
Zmian w nazwie szkoły dokonuje si zgodnie z rozporz dzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre przedstawionego projektu skieruje go
do Biura Rady Powiatu.
Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego zmieniaj cy uchwał w sprawie
utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Konstantynowie Łódzkim.
Nazwa szkoły zostaje zmieniona na Zespół Szkół Nr 4 w Konstantynowie
Łódzkim im Marii Grzegorzewskiej.
Zmian w nazwie szkoły dokonuje si zgodnie z rozporz dzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre przedstawionego projektu skieruje go
do Biura Rady Powiatu.
W zwi zku z powy szymi zmianami w nazwach szkół Sekretarz Powiatu
przypomniał, i dyrektorzy szkół s zobowi zani do dokonania wszystkich zmian
formalno-prawnych, tj. NIP, REGON, Bank, Urz d Statystyczny oraz zmiana
piecz tek itd.
Odczytała tre wyst pienia do Rzecznika Praw Obywatelskich z pro b o
podj cie działa maj cych na celu spowodowanie przestrzegania przez s dy
powszechne ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
W swoich wyrokach S dy Pracy zarówno I jak i II instancji w czasie
wyrokowania w zakresie wynagrodzenia przysługuj cego nauczycielom
przebywaj cym na tzw. urlopie zdrowotnym opieraj si na przepisach Kodeksu
Pracy, a nie ustawie szczególnej jak jest Karta Nauczyciela. Dlatego
nakazuj w swoich wyrokach wypłat dodatku za wysług lat nauczycielom
przebywaj cym na urlopach zdrowotnych. Jest to sprzeczne z
rozporz dzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, które
jednoznacznie wskazuje, i w trakcie przebywania nauczyciela na urlopie
zdrowotnym taki dodatek nie przysługuje.

-2Zarz d Powiatu zaakceptował tre wyst pienia kierowanego do Rzecznika
Praw Obywatelskich.
2. Józef Wiaderek przedstawił:
Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie przesuni cia rodków
otrzymanych z Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pomi dzy zadaniami realizowanymi w roku 2003.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre
przedstawionego projektu uchwały
i skieruje go do Biura Rady Powiatu.
Jednocze nie J. Wiaderek poinformował członków Zarz du , i Prezes Zarz du
Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia
29 pa dziernika poinformował o zwi kszeniu o kwot 225.374 zł rodków
przeznaczonych na rehabilitacj zawodow i społeczn osób
niepełnosprawnych dla Powiatu Pabianickiego w roku bie cym.
Na nast pne posiedzenie Zarz du Powiatu przygotuje tre
stosownej
autopoprawki.
Pismo Wydziału Dróg i Mostów o zatwierdzenie wyniku post powania
przetargowego na realizacj zadania „Czyszczenie i odmulanie rowów”.
Wpłyn ły 2 oferty. Najkorzystniejsz ofert przedstawiła spółka CICHANEKS z
siedzib w Gadce Starej.
Zarz d Powiatu jednogło nie zatwierdził wynik post powania przetargowego,
jednocze nie do podpisania stosownej umowy upowa niaj c Wicestarost
Barbar Górniak i Józefa Wiaderka.
Pismo Wydziału Dróg i Mostów o przyznanie dodatków specjalnych za pełnienie
dy urów zwi zanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2003/2004, w
wysoko ci po 400 zł brutto miesi cznie dla nast puj cych pracowników
wydziału: Andrzeja wistka, Elwiry Wróbel, Rafała Piotrowskiego i Grzegorza
Wla laka.
J. Wiaderek zaproponował przyznanie dodatku specjalnego w wysoko ci po
300 zł miesi cznie wymienionym osobom.
Zarz d Powiatu przychylił si do propozycji zło onej przez J. Wiaderka. Dodatek
ten płacony b dzie od momentu wyst pienia rzeczywistych opadów niegu oraz
liskiej i oblodzonej nawierzchni.
Wniosek Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych o uj cie w projekcie
bud etu na rok 2004 wydatku zwi zanego z likwidacj barier architektonicznych,
tj. wykonania podjazdu i barierek przy wej ciu głównym do budynku Starostwa.
Sekretarz zwrócił uwag , e barier do wej cia do budynku głównego stanowi
nie tylko schody zewn trzne, ale równie wewn trzne. Ponadto, zgodnie z
prawem budynki stare a takim jest budynek Starostwa mog , ale nie musz by
zapatrzone w podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Zwi zane jest to z
mo liwo ciami technicznymi.
Bior c powy sze pod uwag wspólnie ustalono , i do przyjmowania
interesantów niepełnosprawnych winno wydzieli si odr bne pomieszczenie,
np. po PCPR i to urz dnik przychodziłby do niepełnosprawnego interesanta a
nie odwrotnie.
3. Sekretarz Powiatu Karol Klimek przedstawił:
Zarz d Powiatu jednogło nie przyznał dofinansowanie do studiów w
wysoko ci po 1.000 zł na rok akademicki nast puj cym pracownikom
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Starostwa: El biecie Wlazło, Emilowi Jurkowi, Monice dziebłowskiej i
Barbarze Szczepaniak. Pracownikom, którzy zło yli wniosek o dofinansowanie
nauki, ale zatrudnionym na czas okre lony Zarz d Powiatu nie przyznał
dofinansowania. S to: Karolina W torowska, Adam Skawi ski i Tomasz
Włodarczyk.
Uchwał Nr 106 Zarz du Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany procedur
kontroli finansowej.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre przedstawionej Uchwały.
Poinformował członków Zarz du, i szacunkowe koszty zakupu materiałów
niezb dnych do przeprowadzenia remontu i adaptacji pomieszcze w budynku
przy ul. Traugutta 6 w Pabianicach si gaj kwoty 34.591,43 zł.
Na kolejnym posiedzeniu Zarz du przedstawi dwa warianty szacunkowych
kosztów administrowania budynkiem. Kalkulacj sporz dzi firma, która
mogłaby prowadzi kompleksow administracj budynku. Pozwoliłoby to na
unikni cie zatrudnienia dodatkowego pracownika przez jednostki zajmuj ce
budynek. Pierwszy wariant obejmowa b dzie zakup oleju opałowego wraz z
obsług kotłowni, utrzymanie i konserwacj wszystkich urz dze w budynku,
ochron , sprz tanie oraz dokonywanie remontów. Drugi wariant pomniejszony
zostanie o koszty zakupu oleju opałowego. Zwrócił równie uwag na
konieczno naprawy dachu jeszcze przez sezonem zimowym. Orientacyjny
koszt zakupu papy wynosi 2.500 zł.
4. Gra yna Ma lanka-Olczyk:
9 pa dziernika br. do Wojewody Łódzkiego zwrócił si z pismem pan Wiktor
Gołygowski najemca lokalu mieszkalnego poło onego w Ksawerowie przy
ul. Szkolnej 12 m2, bud.”E” z pro b o interwencj odno nie wykupu
zajmowanego lokalu.
Odczytała tre odpowiedzi kierowanej do Wojewody oraz wnioskodawcy, w
której wyja nia si , i Zarz d Powiatu uwzgl dniaj c trudn sytuacj pana
W. Gołygowskiego, zgodnie z jego wnioskiem z dnia 11 marca br. wyraził zgod
na ustalenie terminu wykupu lokalu wraz z udziałem w nieruchomo ci wspólnej
do grudnia 2003 r. Wskazano równie , e Rada Powiatu Pabianickiego w dniu
27 marca 2002 r. wyraziła zgod na udzielenie bonifikaty za wykup lokali wraz z
udziałem w nieruchomo ci wspólnej najemcom lokali poło onych w Ksawerowie
przy ul. Szkolnej 12 w wys. 65% od ceny sprzeda y, pod warunkiem
jednorazowej zapłaty 35% tej ceny. Bior c powy sze pod uwag Zarz d
Powiatu mo e dokona jedynie zbycia na rzecz pana W. Gołygowskiego
przedmiotowego lokalu. Ponadto wskazuje si w pi mie na fakt, e cena za
wykup przedmiotowego lokalu mo e ulec zmianie w roku przyszłym poniewa
operat szacunkowy został sporz dzony w 2001 r.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre odpowiedzi kierowanej do Wojewody
Łódzkiego oraz Wiktora Gołygowskiego.
Przedstawiła Uchwał Nr 105 Zarz du Powiatu Pabianickiego w sprawie
sporz dzenia i podania do publicznej wiadomo ci wykazu nieruchomo ci
zabudowanej i niezabudowanej, przeznaczonych do sprzeda y w trybie
przetargowym.
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Wykaz dotyczy nieruchomo ci poło onych w Porszewicach, obj tych ksi g
wieczyst nr 35004, wpisanych do rejestru zabytków, oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako działka zabudowana nr 128/10 i jako działka
niezabudowana nr 128/8.
Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłosze Starostwa oraz podany do
publikacji w „ yciu Pabianic”.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre przedstawionej Uchwały.
Sławomir Wajdner dyr. Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach zwrócił si z pro b o
przesuni cie terminu wykonania zadania pod nazw „dalsza wymiana stolarki
okiennej”, z dnia 30 pa dziernika na 30 listopada br.
Zarz d Powiatu jednogło nie wyraził zgod na zmian terminu wykonania
zadania, jednocze nie do podpisania stosownego aneksu do umowy
wyznaczaj c Gra yn Ma lank -Olczyk i Halin Fisiak.
Dyrekcja II LO w Pabianicach zwróciła si do Zarz du Powiatu z pro b o
zaplanowanie w bud ecie 2004 r. rodków na wymian pozostałej stolarki
okiennej w budynku szkoły.
Zarz d Powiatu podj ł decyzj , i wniosek ten b dzie rozpatrzony przy
projektowaniu bud etu na 2004 r.
Geodeta Powiatowy Ryszard Staniszewski zwrócił si o powołanie komisji
przetargowej do przeprowadzenia post powania o udzielenie zamówienia
publicznego na dostaw sprz tu komputerowego, w składzie: przewodnicz cy Krzysztof Nowacki, sekretarz – Ryszard Staniszewski, członek komisji Maciej
Duniec.
Zarz d Powiatu jednogło nie powołał komisj przetargow w proponowanym
składzie.
Przekazała członkom Zarz du Powiatu do zapoznania si Powiatowy Program
Ochrony rodowiska dla Powiatu Pabianickiego oraz Powiatowy Plan
Gospodarki Odpadami. Programy te zostan przesłane do Urz du
Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska oraz gmin
z terenu powiatu celem zaopiniowania.
5. Starosta Powiatu Grzegorz Janczak:
Przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie przyj cia
Powiatowego Programu zapobiegania przest pczo ci oraz porz dku publicznego
i bezpiecze stwa obywateli.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre
przedstawionego projektu i skieruje
go do Biura Rady Powiatu.
6. Po zapoznaniu si z tre ci protokołu z kontroli przeprowadzonej w Domu
Pomocy Społecznej w Pabianicach przez inspektora kontroli wewn trznej
Janusza Małkusa w dniach 17.09 – 3.10 br., Zarz d Powiatu wnosi o
wyja nienie w tpliwo ci zawartych w odr bnym pi mie skierowanym do
Janusza Małkusa , stanowi cym zał cznik do niniejszego protokołu.
Protokół podpisali:

Protokołowała:
Tamara Ulewicz

Starosta Grzegorz Janczak
Gra yna Ma lanka-Olczyk
Halina Fisiak
Józef Wiaderek

