PROTOKÓŁ NR 70/2003
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 13 pa dziernika 2003 r.

Lista obecno ci w zał czeniu.
1. Gra yna Ma lanka - Olczyk przedstawiła:
Pismo Arkadiusza Bieleckiego dyr. Zespołu Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Ksawerowie o wyra enie zgody na realizacj
inwestycji pod nazw „ budowa przył cza kanalizacji sanitarnej i przeło enie
odcinka sieci wewn trznej kanalizacji sanitarnej dla ZSRCKU”.
Zarz d Powiatu jednogło nie przychylił si do przedstawionej pro by.
Pismo Wójta Gminy Dobro Józefa Czechowskiego z pro b o wprowadzenie
aneksu do umowy dotacji z dnia 6.06.2003 r. dotycz cej przyznania rodków z
Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, w
wysoko ci 50.000 zł na realizacj zadania inwestycyjnego pod nazw „ Zakup i
zainstalowanie prasy do odwadniania osadu nadmiernego w gminnej
oczyszczalni cieków w Zakrzewkach”.
Aneks wprowadza zmian zapisu w § 3 ust. 5 umowy polegaj c na
przesuni ciu daty ko cowego rozliczenia zadania z 15 pa dziernika
na dzie 28 listopada br. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z
przyj tym harmonogramem. Pro b o wprowadzenie aneksu Wójt motywuje
opó nieniem w przekazaniu przez WFO iGW ostatniej transzy po yczki na
zapłacenie faktur.
Zarz d Powiatu jednogło nie przychylił si do pro by przedło onej przez Wójta
Gminy Dobro .
Pismo Krzysztofa Bucholskiego dyr. Agencji Mienia Wojskowego Oddziału
Terenowego w Warszawie, w którym informuje, e Prezes Agencji wyraził zgod
na bezprzetargow sprzeda nieruchomo ci zabudowanej poło onej przy
ul. Traugutta 6A za kwot 175.000 zł. Przyjmuje równie ofert Powiatu
płatno ci kwoty w dwóch ratach.
W odpowiedzi Zarz d Powiatu poinformuje Prezesa Agencji o gotowo ci zakupu
przedmiotowej nieruchomo ci i przyj ciu zło onej oferty.
Projekt umowy u yczenia zawarty mi dzy Gmin Konstantynów Łódzki a
Powiatowym Urz dem Pracy w Pabianicach dotycz cym nieruchomo ci
poło onej w Konstantynowie przy ul. Moniuszki 1, dz. nr 281/1 i 281/4.
Nieruchomo o powierzchni 224 m2 , na której znajduje si budynek o
powierzchni zabudowy 150 m2 Gmina Konstantynów u ycza bezpłatnie na
czas nieoznaczony, na potrzeby Powiatowego Urz du Pracy. Koszty
utrzymania ponosi PUP.
Zarz d Powiatu jednogło nie wyraził zgod na zawarcie przedstawionej umowy
u yczenia.
Wniosek kierowany do Wydziału Ksi g Wieczystych S du Rejonowego w
Pabianicach o dokonanie w ksi dze wieczystej zmiany oznaczenia,
powierzchni i poło enia, nieruchomo ci poło onej w Pabianicach ul. Generała
„Grota” Roweckiego, oznaczonej jako działka nr 401/5, o powierzchni 139m 2

-2oraz wpisanie w dziale II ksi gi wieczystej KW 4859, w miejsce Skarbu Pa stwa
jako wła ciciela - Powiatu Pabianickiego.
Zarz d Powiatu przyj ł tre
przedstawionego wniosku.
Wniosek kierowany do Wydziału Ksi g Wieczystych S du Rejonowego w
Pabianicach o odł czenie z ksi gi wieczystej KW 5498 działki nr 401/3 o
powierzchni 2908m2 , poło onej w Pabianicach ul. Generała „Grota” Roweckiego
i urz dzenie dla niej nowej ksi gi wieczystej oraz wpisanie w dziale II nowej
ksi gi wieczystej, w miejsce Skarbu Pa stwa jako wła ciciela - Powiatu
Pabianickiego.
Zarz d Powiatu przyj ł tre przedstawionego wniosku.
Uchwał Nr 98 Zarz du Powiatu Pabianickiego w sprawie wyra enia zgody na
oddanie w najem budynku, w drodze przetargu nieograniczonego, na okres 3 lat.
Wyra a si zgod na wynajem wolnych pomieszcze na I pi trze w budynku
przy ul. Zamkowej 6 w Pabianicach, o ł cznej powierzchni u ytkowej 315,18 m2 .
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre przedstawionej Uchwały.
Uchwał Nr 99 Zarz du Powiatu Pabianickiego w sprawie sporz dzenia i
podania do publicznej wiadomo ci wykazu pomieszcze , przeznaczonych do
oddania w najem w drodze przetargu.
Niniejszy wykaz wywieszony zostanie na tablicy ogłosze Starostwa oraz
opublikowany zostanie w „ yciu Pabianic”.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre przedstawionej Uchwały.
Uchwał Nr 96 Zarz du Powiatu Pabianickiego w sprawie upowa nienia osób
do podpisania umowy po yczki i umowy przewłaszczenia z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz do wystawienia
weksla „in blanco” wraz z deklaracj wekslow .
Do podpisania umowy po yczki w celu realizacji zadania inwestycyjnego pod
nazw „Termomodernizacja budynku administracyjnego w Pabianicach przy
ul. Zamkowej 6” oraz do podpisania umowy przewłaszczenia i weksla „in
blanco” wraz z deklaracj wekslow Zarz d Powiatu upowa nił Wicestarost
Barbar Górniak i Gra yn Ma lank -Olczyk
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre
przedstawionej Uchwały.
Uchwał Nr 97 Zarz du Powiatu Pabianickiego w sprawie upowa nienia osób
do podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej oraz do wystawienia weksla „in blanco” wraz z deklaracj
wekslow .
Do podpisania umowy dotacji w celu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazw
„Selektywna zbiórka odpadów - szkolenia i prelekcje prowadzone dla młodzie y
szkół rednich Powiatu Pabianickiego” oraz do podpisania weksla „in blanco”
wraz z deklaracj wekslow upowa nia si Wicestarost Barbar Górniak i
Gra yn Ma lank -Olczyk.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre przedstawionej Uchwały.
2. Skarbnik Powiatu El bieta Piekielniak przedstawiła:
Uchwał Nr 93 Zarz du Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian w bud ecie
Powiatu Pabianickiego na 2003 r.
Zmiany dotycz dz. 750 - administracja publiczna.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre przedstawionej Uchwały.

-33. Józef Wiaderek przedstawił:
Pismo Andrzeja wistka Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów z pro b o
zatwierdzenie wyniku post powania przetargowego na zadanie „Zimowe
utrzymanie dróg na terenie Powiatu Pabianickiego w gminach: Ksawerów,
Pabianice i Lutomiersk w sezonie 2003/2004”.
Oferty zło yły 3 firmy. Najwi ksz ilo punktów komisja przetargowa przyznała
ofercie zło onej przez firm WŁODAN z siedzib w Porszewicach.
Zarz d Powiatu jednogło nie zatwierdził wynik post powania przetargowego.
Do podpisania umowy z wyłonion w drodze przetargu firm Zarz d Powiatu
upowa nił Józefa Wiaderka i Wicestarost Barbar Górniak.
J.Wiaderek dodał, e z miastami Pabianice i Konstantynów oraz gminami
Dobro i Dłutów zostan podpisane odr bne porozumienia na realizacj
zimowego utrzymania dróg powiatowych.
Uchwał Nr 94 Zarz du Powiatu Pabianickiego w sprawie upowa nienia osób
do podpisania umowy po yczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej oraz do wystawienia weksla „in blanco” wraz z deklaracj
wekslow .
Do podpisania umowy po yczki w celu realizacji zadania inwestycyjnego pod
nazw „Zakup narz dzi do piel gnacji drzew przy drogach powiatowych i
parkach na terenie Powiatu Pabianickiego” upowa nia si Wicestarost
Barbar Górniak i Józefa Wiaderka , do podpisania weksla „in blanco” wraz z
deklaracj wekslow upowa nia si Wicestarost Barbar Górniak i Gra yn
Ma lank -Olczyk.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre przedstawionej Uchwały.
Uchwał Nr 95 Zarz du Powiatu Pabianickiego w sprawie upowa nienia osób
do podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej oraz do wystawienia weksla „in blanco” wraz z deklaracj
wekslow .
Do podpisania umowy dotacji w celu realizacji zadania pod nazw „ regulacja
cieku wodnego, remont przepustu we wsi Puczniew” upowa nia si Wicestarost
Barbar Górniak i Józefa Wiaderka, do podpisania weksla „in blanco” wraz z
deklaracj wekslow Wicestarost Barbar Górniak i Gra yn Ma lank Olczyk.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre przedstawionej Uchwały.
4. Wicestarosta Barbara Górniak przedstawiła:
Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wydania opinii do
projektu uchwały Zarz du Województwa Łódzkiego dotycz cej ograniczenia
działalno ci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PABIANMED” w Pabianicach.
Ograniczenie działalno ci placówki polega na usuni ciu z jej struktur Poradni
Stomatologicznej, która jest wyposa ona w przestarzały sprz t, dodatkowo
przynosi powa ne starty finansowe. Dotychczas wiadczone przez PABIANMED usługi stomatologiczne zapewnione zostan przez Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej im. E. Biernackiego w Pabianicach.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł przedstawiony projekt uchwały i skieruje go
do Biura Rady Powiatu Pabianickiego.

-

4–

5. Zarz d Powiatu upowa nił Starost Grzegorza Janczaka oraz Wicestarost
Barbar Górniak do zawarcia porozumienia z Powiatem Radomszcza skim w
sprawie zmiany limitów Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu w 2003 r.
Powiat Radomszcza ski wyra a zgod na zmniejszenie na rzecz Powiatu
Pabianickiego limitu Funduszu Pracy w 2003 r. na kwot 100.000 zł.
Protokół podpisali:
Starosta Grzegorz Janczak
Wicestarosta Barbara Górniak
Gra yna Ma lanka-Olczyk
Józef Wiaderek
Protokołowała:
Tamara Ulewicz

