PROTOKÓŁ NR 74/2003
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 20 pa dziernika 2003 r.

Lista obecno ci w zał czeniu.
1. Karol Klimek Sekretarz Powiatu:
Wydział Organizacyjny zwrócił si o zatwierdzenie wyniku przetargu na wybór
dostawcy sprz tu komputerowego wraz z oprogramowaniem na realizacj
zadania zwi zanego z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów i prelekcji
dla młodzie y szkół rednich z Powiatu Pabianickiego. Wpłyn ło 5 ofert.
Najwi ksz ilo punktów otrzymała firma Centrum Komputerowe DiKsoft z
siedzib w Pabianicach.
Zarz d Powiatu jednogło nie zatwierdził wyniki post powania przetargowego.
Do podpisania umowy z wyłonion w drodze przetargu firm Zarz d upowa nił
Gra yn Ma lank -Olczyk i Karola Klimka.
Wydział Organizacyjny zwrócił si o zatwierdzenie wyniku post powania
przetargowego na realizacj zadania „Termomodernizacja budynku
administracyjnego Starostwa przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach”. Wpłyn ły 2
oferty. Najwi ksz ilo punktów otrzymał Zakład Elektryczny i Instalacji
Sanitarnej Władysław D browski z siedzib w Pabianicach.
Zarz d Powiatu jednogło nie zatwierdził wynik post powania przetargowego. Do
podpisania umowy z wyłonion w drodze przetargu firm Zarz d upowa nił
Wicestarost Barbar Górniak i Gra yn Ma lank -Olczyk.
Przedstawił członkom Zarz du ogólne, roczne koszty utrzymania budynku przy
ul. Traugutta 6 w Pabianicach. Kształtuj si one na poziomie 81.000 zł, na co
składa si : 40.000 zł zakup oleju opałowego, 15.000 zł energia elektryczna,
2.000 zł woda i odprowadzenie cieków, 1.500 zł wywóz nieczysto ci, 1.500 zł
monitoring, 21.000 zł koszty zatrudnienia pracownika gospodarczego
wykonuj cego równie funkcj palacza. Kwota 81.000 zł nie obejmuje
kosztów zainstalowania telefonów, remontu i adaptacji czy zainstalowania sieci
komputerowej. Ł czna powierzchnia u ytkowa budynku wynosi 506,80 m2 a
wi c utrzymanie 1m2 si ga 159,83 zł w skali roku. Koszty te obliczone
zostały na podstawie kosztów utrzymania budynku Starostwa przy ul.
Piłsudskiego 2.
W budynku jest 25 pomieszcze : 11 na parterze i 14 na I pi trze. Ze wst pnych
ustale wynika, e Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie potrzebuje 9
pomieszcze oraz pomieszczenie na archiwum, Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego - 3 i archiwum, pozostałe pomieszczenia mogłaby zaj
Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna.
Zdaniem Sekretarza administratorem budynku powinna zosta jednostka,
która zajmowałaby najwi ksz powierzchni a wi c w tym wypadku Poradnia.
Jednostki powinny zacz urz dowanie w nowej siedzibie od 1 stycznia 2004 r.
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H. Fisiak stwierdziła, e Poradnia nie jest przygotowana na prowadzenie
administracji budynku. Poza ksi gow na ½ etatu i sekretark placówka
zatrudnia wył cznie pracowników pedagogicznych. Nie ma mo liwo ci
zatrudnienia w Poradni pracownika administracyjnego tym bardziej , e w roku
bie cym odmówiono dyr. placówki zatrudnienia dodatkowego pedagoga.
Nie ma równie całkowitej pewno ci, e Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego b dzie w stanie ponosi koszty utrzymania.
G.Ma lanka-Olczyk wskazała członkom Zarz du, e istnieje mo liwo
przekazania Poradni w trwały zarz d nieruchomo ci przy ul. Traugutta,
natomiast PCPR i PINB mo na jedynie przekaza j w u yczenie.
Poproszony na posiedzenie Zarz du Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego Janusz D bek poinformował, i nie jest w stanie realizowa
ustawowych zada funkcjonuj c dalej na tak małej powierzchni. Akta spraw
zalegaj we wszystkich regałach, jednostka nie ma utworzonego archiwum.
Wydział AB rocznie wydaje około 1500 decyzji pozwole na budow , jeden
egzemplarz ka dej takiej decyzji winien by przechowywany w Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego. Przeniesienie jednostki do budynku przy ul. Traugutta 6
daje mo liwo
zwi kszenia powierzchni do 3 pomieszcze i archiwum.
Dlatego zrobi wszystko, aby pozyska dodatkowe rodki, tj. około 20 tys.
rocznie, które s niezb dne do utrzymania jednostki w nowym budynku.
B dzie równie zabiega o rodki niezb dne do przeprowadzenia adaptacji
pomieszcze . Poinformował równie , i otrzymał przyrzeczenie z Łódzkiego
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zwi kszeniu etatowym w
jednostce w roku przyszłym, rodkach finansowych na zakup dwóch zestawów
komputerowych oraz samochodu słu bowego. Istnieje wi c realna szansa na
zwi kszenie całego bud etu PINB w roku przyszłym.
W wyniku dyskusji Zarz d Powiatu ustalił:
- Naczelnik Wydz. O wiaty i Wychowania ustali wielko powierzchni, jaka
niezb dna jest na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Wydział Organizacyjny Starostwa zabezpieczy , ale tylko w 2004 r.
administrowanie budynkiem przy ul. Traugutta 6 obejmuj ce: zakup oleju
opałowego, rozliczenie energii elektrycznej, zu ycia wody, odprowadzenia
cieków. Zatrudnienie pracownika gospodarczego wykonuj cego równie
prac palacza winno nast pi we wskazanej przez Zarz d Powiatu jednostce.
- Na nast pne posiedzenie Zarz du sekretarz przedstawi wst pny podział
pomieszcze w budynku, który opracowuje przy współudziale kierowników
zainteresowanych jednostek i członków Zarz du. Przedstawi równie
szacunkowy koszt adaptacji pomieszcze . Koszt ten jednostki powinny
zabezpieczy w swoich bud etach.
Poinformował członków Zarz du, i ma zastrze enia co do sposobu organizacji
pracy inspektora kontroli wewn trznej Janusza Małkusa.
Uchwał z dnia 15 wrze nia br. Zarz d Powiatu upowa nił J. Małkusa do
przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w dniach
17 wrze nia – 3 pa dziernika br. Do dnia dzisiejszego J. Małkus nie przedło ył
Zarz dowi do akceptacji wyst pienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli.
Wymóg taki zapisany został w § 26 Uchwały Zarz du Nr 68/02 z dnia 21
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pa dziernika 2002 r. Jednocze nie w porz dku obrad dzisiejszego posiedzenia
widnieje zapis: Uchwała Zarz du – upowa nienie inspektora kontroli
wewn trznej do przeprowadzenia kontroli w Domu dziecka w Porszewicach.
Zdaniem Sekretarza jest wysoce niewła ciwe , aby przeprowadza nast pn
kontrol nie rozliczaj c si z poprzedniej. Jest to niezgodne z przyj tymi
uregulowaniami.
Poproszony na posiedzenie Zarz du inspektor kontroli wewn trznej J. Małkus
wskazał, i kontrola przeprowadzona w DPS w Pabianicach obejmowała
rozległe zagadnienia, które do tej pory nie wyst powały w innych jednostkach.
Jednocze nie zobowi zał si do przedło enia Zarz dowi wyników z kontroli
przeprowadzonej w DPS w Pabianicach do dnia 22 bm.
Maj c na uwadze zaistniał sytuacj Zarz d Powiatu podj ł decyzj , i
ka dorazowo podejmuj c Uchwał zlecaj c inspektorowi kontroli wewn trznej
przeprowadzenie kontroli wska e jednocze nie termin zło enia wyst pienia
pokontrolnego.
W zwi zku z tym kontrola w Domu Dziecka w Porszewicach b dzie mogła by
przeprowadzona od dnia 23 bm.
Przedstawił członkom Zarz du projekt nowego Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa.
Najwa niejsze zmiany w regulaminie dotycz :
- powołania Biura kontroli i audytu wewn trznego, które nale y powoła
najpó niej z dniem 1 stycznia 2004 r.,
- wydzielenia z Wydziału Organizacyjnego Starostwa sekretariatu, kadr i
stanowiska rzecznika prasowego i umiejscowienia ich w powstałym Biurze
Sekretarza Powiatu,
- Stanowisko Geodety Powiatowego oraz jednostka organizacyjna powiatu
jak jest Powiatowy O rodek Geodezji i Gospodarki Gruntami
bezpo rednio winny podlega Staro cie – zgodnie z zaleceniami Najwy szej
Izby Kontroli.
Nowy Regulamin Organizacyjny Starostwa jeszcze w tym roku na wniosek
Zarz du Powiatu powinien zosta przyj ty przez Rad Powiatu Pabianickiego.
2. Józef Wiaderek przedstawił:
Pismo Marii Chmielewskiej dyr. DPS w Pabianicach z pro b o wyra enie
zgody na zmian przeznaczenia pomieszczenia gospodarczego / 15 m2 / na
socjalne, w którym zainstalowane zostan umywalki, prysznice oraz
wydzielona zostanie przebieralnia z szafami. Zmiana ta podniesie standard
budynku, ponadto zostanie przeprowadzona w ramach własnych rodków
jednostki.
Zarz d Powiatu jednogło nie wyraził zgod na przeprowadzenie zmiany
przeznaczenia pomieszczenia gospodarczego w DPS w Pabianicach.
Pismo Marii Chmielewskiej oraz Ryszarda Ju kiewicza dyrektora i zast pcy
Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach z pro b o wyra enie zgody na
wynajem pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 33,5 m2 z
przeznaczeniem na cele prywatne – gara . W pomieszczeniu nie b dzie
prowadzona adna działalno gospodarcza.

-4Jarosław Grabowski dyr. PCPR pro b opiniuje pozytywnie i proponuje ustali
stawk wynajmu na 2,50 zł/m2 .
Józef Wiaderek dodał, e pomieszczenie jest niewykorzystane przez placówk .
Zarz d Powiatu jednogło nie przychylił si do przedstawionej pro by ustalaj c
stawk wynajmu na 4,50 zł/m2 .
Pismo Arkadiusza Janicza dyr. Domu Dziecka w Porszewicach z pro b o
wyra enie zgody na realizacj inwestycji pod nazw „Termoizolacja i wymiana
kotłowni w Domu Dziecka w Porszewicach”.
Zarz d Powiatu jednogło nie wyraził zgod na realizacj powy szej inwestycji.
Wydział Dróg i Mostów wyst pił z pismem o zatwierdzenie wyniku post powania
przetargowego na wykonanie dokumentacji technicznej - modernizacja
nawierzchni ul. Kili skiego w Kazimierzu. Wpłyn ły 3 oferty. Najwi ksz ilo
punktów uzyskała oferta firmy PERIMEX s.c. z siedzib w Pabianicach.
Zarz d Powiatu jednogło nie zatwierdził wynik post powania przetargowego, do
podpisania umowy upowa niaj c Wicestarost Barbar Górniak i Józefa
Wiaderka.
Wydział Dróg i Mostów zwrócił si z pismem o zatwierdzenie wyniku
post powania przetargowego na zakup rozdrabniacza do gał zi. Wpłyn ły 2
oferty. Najwi ksz ilo punktów otrzymała oferta firmy P.P.H.U.
TEKNAMOTOR z siedzib w Ostrowcu wi tokrzyskim.
Zarz d Powiatu jednogło nie zatwierdził wynik post powania przetargowego, do
podpisania umowy upowa niaj c Wicestarost Barbar Górniak i Józefa
Wiaderka.
Wniosek Wydziału Dróg i Mostów o wyra enie zgody na dokonanie zmiany w
tegorocznym planie inwestycyjnym. Zmiana polega na wykre leniu z planu
zadania - wykonanie dokumentacji technicznej na modernizacj ul. Nowotki w
Ksawerowie i zapisanie zadania - rozpocz cie modernizacji drogi
Rypułtowicka - Szkolna / zakup map do celów prawnych i wyniesienie punktów w
terenie/.
Zarz d Powiatu jednogło nie podj ł decyzj , i
rodki w wys. 11.000 zł
przeznaczone w tegorocznym planie inwestycyjnym na rozpocz cie
modernizacji ul. Rypułtowicka – Szkolna b d wykorzystane na bie ce
utrzymanie dróg powiatowych w 2003 r. Zadanie inwestycyjne pod nazw
modernizacja ul. Rypułtowicka - Szkolna zapisane zostanie w planie
inwestycyjnym 2004 r.
Pismo Wydziału Dróg i Mostów o powołanie komisji przetargowej do
przeprowadzenia post powania na wyłonienie firmy na wykonanie remontu
chodników na terenie Powiatu Pabianickiego, w składzie: przewodnicz cy –
Józef Wiaderek, sekretarz Elwira Wróbel, członek – Andrzej wistek.
Zarz d Powiatu jednogło nie zatwierdził skład komisji przetargowej w
zaproponowanym składzie.
3. Starosta Powiatu Grzegorz Janczak zapoznał członkom Zarz du z planem
wizyty delegacji mołdawskiej w dniach 26 – 31 pa dziernika br.
Za przebieg wizyty odpowiada Wydział Infrastruktury i Spraw Obywatelskich.
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4. Gra yna Ma lanka-Olczyk przedstawiła:
Pismo Janusza Gorzelaka dyr. I LO w Pabianicach z pro b o wyra enie
zgody na zmian harmonogramu rzeczowo – finansowego na zadanie
„Termomodernizacja budynku i wymiana stolarki okiennej na II pi trze”.
Zmiana polegałaby na przedłu eniu terminu wykonania tego zadania.
Zarz d Powiatu jednogło nie wyraził zgod na przedłu enie terminu wykonania
robót do dnia 5 grudnia br.
Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wyra enia zgody na
sprzeda nieruchomo ci stanowi cych własno Powiatu Pabianickiego.
Wyra a si zgod na sprzeda w trybie przetargu nieograniczonego
nieruchomo ci poło onych w Porszewicach, oznaczonych w ewidencji gruntów
jako działka zabudowana nr 128/10 i jako działka niezabudowana nr 128/8.
Nieruchomo ci te wpisane do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Le w
kompleksie działek Domu Dziecka , jednak e s przez placówk
niewykorzystane.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre projektu uchwały i skieruje go do
Biura Rady Powiatu Pabianickiego.
Pismo Ryszarda Staniszewskiego Geodety Powiatowego o powołanie komisji
przetargowej do przeprowadzenia post powania o udzielenie zamówienia
publicznego na aktualizacj u ytków w operacie ewidencji gruntów Powiatu
Pabianickiego i przetworzenie mapy analogowej gminy Lutomiersk do postaci
numerycznej, w składzie: przewodnicz ca – Gra yna Ma lanka-Olczyk, sekretarz
- Ryszard Staniszewski, członek - Sławomir Jakubowski.
Zarz d Powiatu jednogło nie powołał komisj przetargow w wy ej
wymienionym składzie.
Tre wniosku kierowanego do Wydziału Ksi g Wieczystych S du Rejonowego
w Pabianicach o odł czenie z ksi gi wieczystej nr 34945 nieruchomo ci
oznaczonych jako dz. 254/4, 254/22, 254/23, 254/25 stanowi cych ulic
Nawrockiego w Pabianicach i urz dzenie dla nich nowej ksi gi oraz wpisanie w
dziale II tej ksi gi, w miejsce Skarbu Pa stwa jako wła ciciela Powiatu
Pabianickiego, oraz za wiadczenie stwierdzaj ce, i działki wymienione we
wniosku stanowi drog powiatow .
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre wniosku do jego podpisania
upowa niaj c Wicestarost Barbar Górniak i Gra yn Ma lank -Olczyk.
Tre umowy zawartej z firm LOCUS Iwona Holwek rzeczoznawc
maj tkowym na wykonanie operatów szacunkowych w okresie 21.10 – 31.12
br. na potrzeby powiatu. Termin płatno ci za wykonan usług ustalono na 14
dni.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre
przedstawionej umowy, do jej
podpisania upowa niaj c Gra yn Ma lank –Olczyk i Józefa Wiaderka.
Tre
odpowiedzi kierowanej do Urz du Miasta Pabianic , w którym opisuje si
budynek baraku poło onego na nieruchomo ci przy ul. Zamkowej 6 i
jednocze nie zmienia si zlecenie dokonania podziału tej nieruchomo ci.
Zmiana podziału polega na wydzieleniu działki po obrysie baraku od strony
zachodniej a od strony wschodniej, ze wzgl du na istniej ce otwory okienne
wydzielenia dokona si z 4 m przylegaj cym do budynku baraku marginesem
działki.
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5. El bieta Piekielniak Skarbnik Powiatu przedstawiła:
Uchwał Nr 101 Zarz du Powiatu w sprawie zmian w bud ecie Powiatu
Pabianickiego na 2003 r.
Zmian dokonuje si w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa, dz. 710 – działalno
usługowa, dz. 750 –administracja publiczna, dz. 757 – obsługa długu
publicznego, dz. 801 – o wiata i wychowanie, dz. 853 – opieka społeczna, dz.
854 – edukacyjna opieka wychowawcza.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre przedstawionej uchwały.
Zarz d Powiatu jednogło nie podj ł decyzj o ulokowaniu rodków
Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ci
600.000 zł, na okres 1 miesi ca w PKO BP Oddział w Pabianicach.
Poinformowała członków Zarz du, i w bud ecie o wiaty na dzie 30 wrze nia
2003r. wyst puj zobowi zania wymagalne na ł czn kwot 15.055,62 zł.
I tak w Młodzie owym Domu Kultury na kwot 5.112,75 zł, w Zespole Szkół
Nr 2 - 5.140 zł w Powiatowym Zespole Edukacyjnym w Konstantynowie 4.586,89 zł i w Zespole Szkół Specjalnych w Konstantynowie - 215,98 zł.
6. Halina Fisiak przedstawiła:
Pro b Sławomira Wajdnera dyr. Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach o
wyra enie zgody przez Zarz d Powiatu na wynajem wolnej powierzchni dwóm
firmom, na okres od 31.12.2003 r do 30.11.2006 r.
Szkoła pozyska w ten sposób dodatkowo 39.840 zł rocznie, co stanowi 20%
kosztów ogrzewania w skali roku.
Pomieszczenia s niewykorzystane przez szkoł , posiadaj osobne wej cia od
ul. Kazimierza. Koszty korzystania z mediów najemcy b d ponosi we
własnym zakresie.
Zarz d Powiatu jednogło nie przychylił si do pro by dyr. szkoły.
Protokół podpisali:
Starosta Grzegorz Janczak
Wicestarosta Barbara Górniak
Gra yna Ma lanka- Olczyk
Halina Fisiak
Józef Wiaderek
Protokołowała:
Tamara Ulewicz

