PROTOKÓŁ NR 78/2003
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 28 pa dziernika 2003 r.

Lista obecno ci w zał czeniu.
1. Sekretarz Powiatu Karol Klimek:
Zarz d Powiatu jednogło nie podj ł decyzj o wycofaniu z dniem 1 listopada
2003 r. „Pełnomocnictwa – Listu Brokerskiego” z dnia 12 grudnia 2002 r.
upowa niaj ce na zasadzie wył czno ci Grup Brokersk Quantum Spółka z
o.o. z siedzib w Łodzi do:
- po rednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczenia,
- dokonywania czynno ci prawnych i podejmowania działa faktycznych w
wykonywaniu zawartych umów ubezpieczenia,
- dokonywania wyboru ubezpieczyciela / oferenta
Zarz d Powiatu jednogło nie podj ł decyzj o przedłu eniu aneksem do dnia
30 kwietnia 2004 r. tj. do ko ca okresu grzewczego umowy zawartej z PZPB
PAMOTEX S.A w upadło ci, na dostaw wody do kotłowni Starostwa przy
ul. Zamkowej 3 w Pabianicach.
Aneks do umowy podpisz Wicestarosta Barbara Górniak i Gra yna Ma lankaOlczyk.
Poinformował, i rezygnuje z posiadania słu bowego telefonu komórkowego.
Telefon jest niewykorzystywany, w miesi cu pa dzierniku wykorzystał tylko
8 minut z przysługuj cego mu limitu. Umowa na aparat ko czy si z dniem 30
pa dziernika br.
Zarz d Powiatu postanowił nie przekazywa innym pracownikom tego aparatu.
2. Józef Wiaderek przedstawił:
Pismo Wydziału Dróg i Mostów z pro b o zatwierdzenie wyniku post powania
przetargowego na wykonanie remontu przepustu w Woli Puczniewskiej.
Wpłyn ły trzy ofert. Najkorzystniejsz ofert przedstawił Zakład InstalacyjnoIn ynieryjno-Budowlany - Ryszard Krzewicki z siedzib w Łodzi.
Zarz d Powiatu jednogło nie zatwierdził wynik post powania przetargowego, do
podpisania umowy z firm upowa niaj c Wicestarost Barbar Górniak i
Józefa Wiaderka.
Pismo Wydziału Dróg i Mostów z pro b o zatwierdzenie wyniku post powania
przetargowego na wykonanie zadania pod nazw „Regulacja cieku wodnego i
remontu przepustu w Puczniewie”.
Wpłyn ły trzy oferty. Najkorzystniejsz ofert przedstawiła spółka jawna
WŁODAN z siedzib w Porszewicach.
Zarz d Powiatu jednogło nie zatwierdził wynik post powania przetargowego,
upowa niaj c Wicestarost Barbar Górniak i Józefa Wiaderka do podpisania
umowy z wyłonion w drodze przetargu firm .
Pismo dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie, w którym
informuje, i w ramach aktualnego bud etu udało si wygospodarowa rodki,
które planuje przeznaczy na remont nawierzchni przed wej ciem do placówki –
uło enie kostki brukowej. Naprawa nawierzchni poprawi bezpiecze stwo

-2pensjonariuszy. Zostanie przeprowadzona w ramach posiadanych rodków z
zachowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.
Zarz d Powiatu jednogło nie wyraził zgod na przeprowadzenie w ramach
posiadanych przez DPS w Konstantynowie rodków finansowych remontu
nawierzchni przed wej ciem do placówki.
Uchwał Nr 104 Zarz du Powiatu Pabianickiego w sprawie upowa nienia osób
do podpisania umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej oraz do wystawienia weksla "„in blanco” wraz z deklaracj
wekslow .
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre przedstawionej Uchwały.
Uchwał Nr 104a Zarz du Powiatu Pabianickiego w sprawie upowa nienia
osób do podpisania weksla „in blanco” wraz z deklaracj wekslow .
Do podpisania weksla „in blanco” wraz z deklaracj wekslow upowa nia si
Starost Pabianickiego Grzegorza Janczaka i Wicestarost Barbar Górniak
Pismo dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach z pro b o wyra enie
zgody na przeprowadzenie remontu pokoju, polegaj cego na przesuni ciu
cianki działowej. Zwi kszy to powierzchni pokoju pobytowego / zgodnie z
ze standardami MIPS / kosztem powierzchni sanitariatu /. Na powy sze
przedsi wzi cie placówka ma dokumentacj techniczn oraz pozytywn opini
sanitarno – epidemiologiczn . rodki na realizacj tego zadania placówka ma
zabezpieczone we własnym bud ecie.
Zarz d Powiatu jednogło nie pozytywnie ustosunkował si do przedstawionej
pro by.
Zarz d Powiatu jednogło nie udzielił pełnomocnictwa dla Arkadiusza Janicza
dyr. Domu Dziecka w Porszewicach do podpisania umowy z wykonawc robót
„Termoizolacja oraz wymiana kotłowni w Domu Dziecka w Porszewicach”.
Zarz d zobowi zuje dyrektora placówki do realizacji inwestycji zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, prowadzenia bie cego nadzoru nad
wykonywaniem prac oraz do rozliczania inwestycji zgodnie z zawartymi
umowami.
3. Zarz d Powiatu jednogło nie upowa nił Wicestarost Barbar Górniak oraz
Gra yn Ma lank -Olczyk do podpisania umowy z Gazowni Łódzk na
przył czenie gazu do budynku przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach.
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