PROTOKÓŁ NR 68/03
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 6 pa dziernika 2003 r.

Lista obecno ci w zał czeniu.

Cz

I

1. Sekretarz Powiatu Karol Klimek poprosił Naczelników Wydziałów
IS,BR,O ,DM,AB i OW o ustalenie ostatecznego terminu umieszczenia na
stronie internetowej Powiatu Pabianickiego informacji praktycznych o podległym
wydziale oraz wyja nienie jakie przeszkody zaistniały, aby informacje nie
ukazały si w wyznaczonym terminie.
2. Ramlau Henryk- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu:
Plan bud et powiatu zakładał wykonanie dochodów za 9 miesi cy tego roku w
wysoko ci 1.291.500 zł , wykonano ponad plan 208.287 zł czyli 1.499.787 zł.
W tym samym czasie zarejestrowano 5.679 pojazdów oraz wydano 6.211
uprawnie do ich kierowania.
W imieniu pracowników wydziału zwrócił si z pytaniem do członków Zarz du
Powiatu czy w roku bie cym b d przyznane nagrody lub podwy ki
wynagrodze .
3. Andrzej wistek – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów:
2 wrze nia br. oddano do u ytku chodnik w Ksawerowie o długo ci 640 mb, na
odcinku od ulicy Lazurowej do istniej cego uj cia wody,
Dokonano odbioru wyremontowanej na odcinku 154 mb drogi powiatowej w
Szynkielewie,
Rozstrzygni to przetarg na wykonanie modernizacji chodnika przy ulicy 20 –go
Stycznia w Pabianicach,
Na ogłoszony przetarg obejmuj cy zadanie pod nazw „zimowe utrzymanie
dróg powiatowych” na obszarze gminy Lutomiersk, gminy Pabianice oraz gminy
Ksawerów wpłyn ły 3 wa ne oferty. Z Miastami Pabianice i Konstantynów
oraz gminami Dłutów i Dobro zawarte zostan odr bne porozumienia na
powy sze zadanie.
Wydział nie wywi zał si z obowi zku umieszczenia informacji na stronie
internetowej powiatu z powodu niesprawnego komputera oraz pracownika
przebywaj cego na zwolnieniu lekarskim. Naczelnik zobowi zał si do
uzupełnienia strony internetowej do dnia 15 bie cego miesi ca.
4. Aneta Bro yna – Biuro Rady Powiatu Pabianickiego:
Najbli sza sesja Rady Powiatu odb dzie si 16 pa dziernika,
Ustalono terminy posiedze stałych komisji: 14.10 – komisja Infrastruktury
Technicznej, Ochrony rodowiska i Rolnictwa oraz 15.10 – komisja Spraw
Obywatelskich, Rozwoju i Promocji Powiatu.

-25. El bieta Jabło ska - Powiatowy Rzecznik Konsumenta:
W miesi cu sierpniu i wrze niu br. wniesiono 41 spraw. Z tego 2 pozwy
skierowano do S dów Grodzkich, 1 do S du Konsumenckiego.
16 spraw rozpatrzono pozytywnie, 22 s w toku rozstrzygni cia. Udzieliła 53
porad telefonicznych z zakresu prawa konsumenckiego.
6. Marian Lorenczak – Naczelnik Wydziału O wiaty i Wychowania:
Inauguracja roku szkolnego 2003/2004 rozpocz ła si 1 wrze nia w nowo
wyremontowanym budynku Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w
Pabianicach,
Inne remonty polegaj ce przede wszystkim na wymianie stolarki okiennej,
ociepleniu i naprawie dachów oraz malowaniu pomieszcze przeprowadzono w
II LO, ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3 i Zespole Szkół Specjalnych. W ZSRCKU
w Ksawerowie przeprowadzono adaptacj pomieszcze dla potrzeb pracowni
chemicznej i biologicznej.
Zespoły Szkół Nr 2 i 3 w Pabianicach oraz Powiatowy Zespół Edukacyjny w
Konstantynowie otrzymały z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
wyposa enie pracowni internetowej. W powy szych placówkach na potrzeby
pracowni zostały przeprowadzone prace adaptacyjne pomieszcze ,
Zatwierdzono arkusze organizacyjne placówek o wiatowych,
We wrze niu do MENiS zostały skierowane szczegółowe sprawozdania
dotycz ce, wypoczynku dzieci i młodzie y podczas wakacji, zatrudnieniu, liczbie
uczniów, wypadkach w szkołach,
Z dniem 1 wrze nia zako czyła działalno
Bursa Szkolna,
Uchwał Rady Powiatu powołano now jednostk organizacyjn powiatu pod
nazw Centrum Kształcenia Praktycznego w Pabianicach ul. Kazimierza 8,
We wszystkich placówkach o wiatowych uruchomiono poczt internetow ,
Powiatowy Zespół Edukacyjny w Konstantynowie oraz Zespół Szkół Nr 1 w
Pabianicach przyst piły do Konkursu pod nazw Szkolny O rodek Kariery,
W pa dzierniku w I LO w Pabianicach rozpocznie si wymiana stolarki
okiennej,
w miesi cu grudniu br. mo e zabrakn
rodków finansowych na płace w
placówkach o wiatowych. Powodem trudnej sytuacji w bud ecie o wiaty s
dodatkowe wydatki jakie nast piły w roku bie cym, zwi zane głównie z wypłat
odpraw, urlopami zdrowotnymi nauczycieli, stanami nieczynnymi, indywidualnym
nauczaniem, awansem zawodowym. Mimo tych zwi kszonych wydatków
subwencja o wiatowa pozostała na poziomie roku ubiegłego, dodatkowo
Starostwo spłaca kredyt zaci gni ty na o wiat w 2002 r.
Wydział składa wnioski do MENiS o przyznanie dodatkowych rodków z 1%
rezerwy o wiatowej z tytułu odpraw, dodatkowych zada , doposa enia szkół
oraz remontów maj cych na celu usuni cie zagro e dla dzieci i młodzie y,
Podj to niepopularn decyzj o nie zatrudnianiu nauczycieli w ramach godzin
ponadwymiarowych. Decyzja ta pozwoliła na zatrudnienie nauczycieli
bezrobotnych. Dyrektorzy szkół wyst pili do Powiatowego Urz du Pracy z
wnioskiem o zatrudnienie bezrobotnych nauczycieli w ramach prac
interwencyjnych lub robót publicznych,
Zobowi zał si do dnia 15 pa dziernika uzupełni stron internetow powiatu o
informacje o podległym wydziale.

-37. Maciej Łuczak – dyr. Powiatowego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej:
Na przetarg ogłoszony 30 wrze nia na wyłonienie dostawcy oleju opałowego
wpłyn ła tylko jedna oferta. Nast pny termin przetargu ustalono na dzie
2 pa dziernika br.
W ci gu 9 miesi cy tego roku na konto Powiatowego Funduszu Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym wpłyn ło 401,7 tys. zł a na konto PODGiK
kwota 54,8 tys. zł. W porównaniu do roku ubiegłego kwoty te kształtowały si
odpowiednio 415,8 tys. zł oraz 54,8 tys. zł.
8. Mariusz Misiak- Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa:
17 wrze nia br. w Konstantynowie odbyła si narada pod przewodnictwem
Starosty Pabianickiego po wi cona zmianom przepisów w ustawie - prawo
budowlane. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele urz dów gminnych z
terenu powiatu zajmuj cych si sprawami budowlanymi.
Wobec licznych pyta z zakresu prawa budowlanego zgłaszanych przez
przedstawicieli gmin zasygnalizował potrzeb prowadzenia takich spotka
cyklicznie, np. w ka dy pierwszy czwartek miesi ca. Deklaruje ich
przygotowanie od strony merytorycznej ale jednocze nie oczekuje pomocy w ich
zorganizowaniu,
Zwrócił si do Sekretarza Powiatu z pro b o uzupełnienie tabelarycznych
wykazów pracowników i ich telefonów wewn trznych,
Do dnia 30 pa dziernika br. wydział uzupełni stron internetow powiatu.
9. Grabowski Jarosław – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
We wrze niu komisje przyst piły do podziału rodków Powiatowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na osoby fizyczne,
Praca jednostki przebiega bez zakłóce .
10. Dychto Jan – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:
Praca jednostki przebiega na bie co.
11. Jakubowski Sławomir – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomo ciami:
4 sprawy prowadzone o ustalenie opłaty za wieczyste u ytkowanie , dotycz ce
Pabianickich Tkanin Technicznych, Pabii, Pamso i Pafany orzeczeniem
Samorz dowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi zostały rozstrzygni te na
korzy
Skarbu Pa stwa - Starosty,
na dzie 14 pa dziernika br. wyznaczono termin podpisania aktów notarialnych:
sprzeda nieruchomo ci SP – nieruchomo poło ona w Pabianicach przy
ul. Kili skiego 8 c oraz sprzeda nieruchomo ci powiatowej poło onej na terenie
ZSRCKU w Ksawerowie - internat m ski. W zwi zku z powy szym dochód z
tytułu sprzeda y nieruchomo ci za okres 9- ciu miesi cy si gnie kwoty
ok. 1.300.000 zł.
Zasygnalizował piln potrzeb przeniesienia pa stwa XXXXXX z samowolnie
zajmowanego lokalu - internatu m skiego na terenie ZSRCKU w Ksawerowie,
w celu umo liwienia podpisania aktu notarialnego.
Zdaniem Sł. Jakubowskiego nie ma podstaw prawnych do stwierdzenia
niewa no ci przez Ministra Skarbu decyzji Wojewody przekazuj cych
nieruchomo ci b d ce we władaniu SP ZOZ w Pabianicach na rzecz Powiatu
Pabianickiego. Nie ma równie podstaw do wznowienia post powania przez
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Wojewod na wniosek Gminy Miejskiej Pabianice w sprawie tych decyzji.
Naczelny S d Administracyjny w wyroku z bie cego roku wskazał co prawda
mo liwo wzruszenia tych decyzji przez zastosowanie nadzwyczajnych
post powa administracyjnych, nie wskazuj c jednocze nie jakie maj to by
post powania. Jego zdaniem mo liwe byłyby do zastosowania dwa tryby
post powa administracyjnych: pierwszy - przy zastosowaniu art. 145 a k.p.a.
/ termin do zastosowania tego przepisu ju min ł/ , drugi – w oparciu o art. 155
k.p.a. uchylenie ostatecznej decyzji za zgod strony / tryb nadal aktualny /. Nie
mo na wykluczy tak e zło enia powództwa przez Gmin Miejsk Pabianice
przeciwko Powiatowi Pabianickiemu o ustalenie tre ci ksi g wieczystych z
rzeczywistym stanem prawnym w oparciu o art. 189 k.p.c. W tym przypadku
Sł. Jakubowski uwa a za zasadne uznanie przez Zarz d Powiatu Pabianickiego
powództwa wniesionego przez Gmin Miejsk Pabianice.
12. Izabela Rzempowska - Naczelnik Wydziału Ochrony rodowiska:
Zwi zek Powiatów Polskich przesłał ankiet w sprawie przyst pienia Powiatu
Pabianickiego do sieci ekoenergetycznej organizowanej na bazie powiatów.
Prosz o wytypowanie przedstawiciela Powiatu Pabianickiego do podpisania
umowy w razie przyst pienia powiatu do sieci,
Z dniem 5 lipca 2002 r. została zlikwidowana Spółka Wodna Dobrzynka z
siedzib w Pabianicach. Nadzór nad spółk sprawował Starosta. W zwi zku z
tym pojawił si problem i pytanie, które archiwum, by mo e archiwum
Starostwa ma przej dokumenty, w tym równie dokumenty pracownicze.
Wydział jest w trakcie uzupełniania strony internetowej powiatu, prace
zako czone zostan do dnia 30 pa dziernika br.
13. Kaczmarek Gra yna – Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Spraw
Obywatelskich:
20 wrze nia br. odbył si IV Powiatowy Bieg Przełajowy. Impreza ma charakter
masowy, została wpisana do kalendarza powiatowych imprez sportowych. W
biegu uczestniczyło 550 dzieci, w III kategoriach sportowych. Młodzie , która
zaj ła pi
pierwszych miejsc wyjedzie na wojewódzkie mistrzostwa w biegu
przełajowym,
Wydział prowadzi przygotowania do wizyty delegacji z Mołdawii, w dniach
26-30 pa dziernika br.
Poniewa w wydziale nast piły zmiany personalne nie dotrzymano terminu
wprowadzenia informacji o wydziale na stronie internetowej powiatu. Naczelnik
zobowi zała si do dnia 30 pa dziernika br. uzupełni brakuj ce informacje.
14. Janeczek Barbara - Naczelnik Wydziału Finansowego:
Rozpocz to prace do zało e przyszłorocznego bud etu,
W dalszym ci gu trwaj prace nad wdro eniem i przystosowaniem programu
komputerowego dla potrzeb wydziału,
15. Karol Klimek – Sekretarz Powiatu:
W dniu dzisiejszym do Skarbnika Powiatu zło ył przygotowany projekt bud etu
na 2004, uwzgl dniaj cy wnioski poszczególnych naczelników w zakresie
zatrudnienia, wydatków rzeczowych i inwestycyjnych. Wnioski naczelników
przerastaj mo liwo ci finansowe wynikaj ce z zało e przyj tych do projektu
bud etu na przyszły rok. Przypomniał, i zało enia te przekazane zostały
naczelnikom na spotkaniu po wi conemu bud etowi 2004 r. Mimo to

-5przyszłoroczne wydatki rzeczowe zgodnie z wnioskami naczelników wzrosłyby
w stosunku do planu 2003 o 9,84%. Uzasadniony wzrost wydatków jest tylko
w Wydziale Komunikacji i Transportu, co wi e si ze wzrostem kosztów zakupu
tablic rejestracyjnych i druków, ale jednocze nie wzrosn dochody z ich
sprzeda y. Dodatkowo naczelnicy wydziałów we wnioskach uwzgl dnili wzrost
zatrudnienia o 4 etaty w roku przyszłym. Przeprowadził analiz zatrudnienia na
przestrzeni 4 lat , z której wynika, e zatrudnienie w Starostwie wzrosło z 97
osób w 2000 r. do 117 na koniec wrze nia 2003 r.
Nie zło ono adnego wniosku o zatrudnienie w roku przyszłym pracowników w
ramach prac interwencyjnych.
Odniósł si do nast puj cych wcze niejszych wypowiedzi:
Naczelnika Wydz. KT – Henryka Ramlaua – dot. podwy ek wynagrodze i
nagród. Sekretarz odpowiedział, i został zobowi zany przez Zarz d Powiatu do
prowadzenia polityki oszcz dno ciowej. Nie wiadomo jeszcze jak b d
realizowane dochody powiatu. Do zrównowa enia tegorocznego bud etu
brakuje ok. 900.000 zł. O wypłacie ewentualnych nagród decyzj podejmie
Zarz d Powiatu.
Naczelnika Wydz. O – Izabeli Rzempowskiej dot. przej cia dokumentów po
zlikwidowanej Spółce Wodnej Dobrzynka. Zdaniem Sekretarza Starostwo nie
powinno przej dokumentów po spółce. Przy Łódzkim Urz dzie Wojewódzkim
działa Regionalne Archiwum, które przejmuje dokumenty zlikwidowanych
jednostek.
Naczelnika Wydz. AB – Mariusza Misiaka - dot. uzupełnienia wykazu
pracowników i numerów telefonów.
Wykazy zostan uzupełnione. Aktualne numeru telefonów wewn trznych s
dost pne w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zwrócił uwag na niezadowalaj cy stan wykorzystanych urlopów
wypoczynkowych przez pracowników Starostwa,
W zwi zku z dodatkowym dniem wolnym od pracy przysługuj cym za dzie
1 listopada, który przypada w roku bie cym w sobot proponuje, aby
pracownicy Starostwa pracowali zamiennie w dniach 10 listopada i 29 grudnia.
Decyzj w tej sprawie podejmie Zarz d Powiatu.
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1. Karol Klimek Sekretarz Powiatu:
Zarz d Powiatu jednogło nie zatwierdził wynik post powania przetargowego na
wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia termorenowacji budynku B i C
Starostwa.
Wpłyn ły dwie oferty. Najkorzystniejsz ofert zło yła firma „LECZ-MUR” –
Henryk Jó wiak z siedzib w Płocku.

-6Do podpisania umowy z wyłonion w drodze przetargu firm Zarz d Powiatu
upowa nił Gra yn Ma lank -Olczyk i Karola Klimka.
Zarz d Powiatu jednogło nie zatwierdził wynik post powania przetargowego na
wyłonienie firmy zabezpieczaj cej ochron obiektów Starostwa. Przetarg
wygrała firma ARGUS – z siedzib w Pabianicach. Ochron obejmuje si
wszystkie obiekty Starostwa. Umowy zawiera si na ka dy obiekt osobno, z
ró nymi terminami ich rozpocz cia i zako czenia.
Do podpisania umowy z wyłonion w drodze przetargu firm Zarz d Powiatu
upowa nił Gra yn Ma lank -Olczyk i Karola Klimka.
Poinformował członków Zarz du, i pi ciu pracowników Starostwa zadeklarowało
zamiar rozwi zania umowy o prac , w zwi zku z przej ciem na emerytur .
Jednocze nie pracownicy ci wyrazili ch
ponownego zatrudnienia si na tym
samym stanowisku, ju po przej ciu na emerytur . Zdaniem Sekretarza,
sytuacja taka jest nie do przyj cia, z chwil przej cia na emerytur Starostwo
wypłaca pracownikowi 6-cio miesi czn odpraw emerytaln .
Zarz d Powiatu nie wyraził zgody na ponowne zatrudnienie pracowników, którzy
zło podanie o rozwi zanie umowy o prac w zwi zku z przej ciem na
emerytur .
W zwi zku z przysługuj cym dodatkowo dniem wolnym od pracy / 1 listopada ,
który w tym roku przypada w sobot / Zarz d Powiatu ustalił, e pracownicy
Starostwa b d pracowali zamiennie w dniach 10 listopada lub 29 grudnia.
2. El bieta Piekielniak Skarbnik Powiatu przedstawiła:
Uchwał Nr 92/03 Zarz du Powiatu w sprawie zmian w bud ecie Powiatu
Pabianickiego na 2003 r.
Zmian dokonuje si w dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Zarz d jednogło nie przyj ł tre
przedstawionej Uchwały.
Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian bud etu Powiatu
Pabianickiego na 2003 r.
Zmiany w bud ecie wprowadza si na wniosek Wydziału O wiaty i Wychowania,
w dz. 801 – o wiata i wychowanie, dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł projekt uchwały i skieruje go do Biura Rady
Powiatu Pabianickiego.
Halina Fisiak potwierdziła wypowied
Naczelnika Wydziału O wiaty i
Wychowania o bardzo trudnej sytuacji finansowej w bud ecie o wiaty.
3. Gra yna Ma lanka-Olczyk:
Prezydent Pabianic Jan Berner poinformował w pi mie kierowanym do
Starosty, i Gmina Miejska Pabianic nie jest zainteresowana zamian
nieruchomo ci poło onej przy ul. Partyzanckiej 56 na nieruchomo przy
ul. Partyzanckiej 31, ze wzgl du na podj te decyzje dotycz ce przeznaczenia
budynku po likwidowanym przedszkolu – Partyzancka 31.
Zarz d Powiatu podj ł decyzj o skierowaniu do Prezydenta Miasta Pabianic
pisma z pro b o ostateczne – do dnia 20 pa dziernika – okre lenie si , czy
Gmina Miejska Pabianice jest w dalszym ci gu zainteresowana zamian
nieruchomo ci poło onej przy ul. Partyzanckiej 56.
Na posiedzeniu Zarz du Powiatu w dniu 15 wrze nia br. Zarz d wyraził zgod
na wynajem lokalu u ytkowego o pow. 60 m2 w budynku przy ul. Stary Rynek 6
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w Pabianicach, na potrzeby Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Lobby
Mieszkaniowe” w Pabianicach.
Zarz d Powiatu wycofuje si z powy szej decyzji i do sprawy tej ponownie
powróci po uzyskaniu decyzji Ministra Skarbu Pa stwa w sprawie stwierdzenia
niewa no ci decyzji Wojewody Łódzkiego przekazuj cych maj tek SP ZOZ na
własno Powiatu Pabianickiego.
Przedstawiła członkom Zarz du dwa odwołania od decyzji komisji przetargowej
dotycz ce przetargu na wynajem wolnej powierzchni w budynku szpitala,
zło one przez Cichosza Mariana i Cichosza Igora. Przetarg organizowany
był przez dyr. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Pabianicach.
Dyrektor SP ZOZ w Pabianicach szczegółowo i rzeczowo wyja nił powody , dla
których komisja przetargowa wybrała oferty inne, ni zło one przez M.Cichosza
i I.Cichosza. Zdaniem komisji przetargowej wybrana w drodze przetargu oferta
była najkorzystniejsza.
Zdaniem Sekretarza K.Klimka Starostwo nie jest zobowi zane do prowadzenia
nadzoru w tego typu sprawach, dotycz cych SP ZOZ-u.
Decyzj Zarz du Powiatu w odpowiedzi na zło one odwołania, poinformuje si
M.Cichosza i I. Cichosza, i Zarz d Powiatu nie ma podstaw prawnych do
zakwestionowania decyzji komisji przetargowej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach.
Powróciła do wypowiedzi Naczelników Wydziałów z I cz ci posiedzenia Zarz du
Powiatu, w nast puj cych sprawach:
- dot. wypowiedzi Naczelnika Wydziału AB w sprawie cyklicznych spotka z
przedstawicielami urz dów gminnych, orzekaj cych w sprawach
budownictwa.
Popiera inicjatyw naczelnika Mariusza Misiaka. Sekretarz przypomniał, i
wydział, który jest organizatorem spotkania, we własnym zakresie zapewnia
jednocze nie ich obsług .
Zdaniem Haliny Fisiak spotkania takie mog by prowadzone równie na
terenie urz dów poszczególnych gmin.
- dot. wypowiedzi Naczelnika Wydz. O w sprawie przej cia dokumentów po
zlikwidowanej Spółce Wodnej „Dobrzynka”.
Poinformowała, e mecenas Zbigniew Wilczy ski skieruje pismo z
pro b o pomoc w rozwi zaniu tego problemu do S du Pracy i Pa stwowej
Inspekcji Pracy.
Sekretarz jeszcze raz zaznaczył, i jest przeciwny przejmowaniu
dokumentacji po zlikwidowanej spółce, wi e si to bowiem równie z
wydawaniem , tzw. druków RP –7. Wyja nieniem tego problemu
i wskazaniem archiwum, które przejmie dokumentacj zajmie si równie
Monika Ołowi ska - prowadz ca archiwum Starostwa.
- dot. wypowiedzi Naczelnika Wydziału O w sprawie pisma Zwi zku
Powiatów Polskich odno nie ewentualnego przyst pienie Powiatu
Pabianickiego do sieci ekoenergetycznej.
Decyzj Zarz du Powiat Pabianicki przyst pi do sieci ekoenergetycznej
organizowanej na bazie powiatów. Do podpisania stosownej umowy Zarz d
upowa nił Naczelnika Wydziału Ochrony rodowiska Izabel Rzempowsk .

-
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4. Józef Wiaderek przedstawił:
Pismo naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Andrzeja wistka o powołanie
komisji przetargowej na udzielenie post powania przetargowego, zadanie pod
nazw „ remont przepustu w miejscowo ci Wola Puczniewska”, w składzie:
przewodnicz cy - Józef Wiaderek, sekretarz - Elwira Wróbel oraz Andrzej
wistek.
Zarz d Powiatu jednogło nie powołał komisj przetargow w proponowanym
składzie.
Pismo Rafała Piotrowskiego pracownika Wydziału Dróg i Mostów z pro b o
zmian grupy zaszeregowania z młodszego referenta na podinspektora.
Naczelnik Wydziału popiera pro b R. Piotrowskiego.
Zarz d Powiatu wyraził zgod na zmiani grupy zaszeregowania
R. Piotrowskiego z młodszego referenta na stanowisko podinspektora, bez
zmiany wynagrodzenia.
Wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów o przedłu enie umowy o prac
do dnia 15 grudnia br. pracownikom interwencyjnym: Robertowi Jo czykowi i
Tadeuszowi Staniaszkowi.
J.Wiaderek popiera przedstawiony wniosek, argumentuj c konieczno ci
wykonywania pilnych prac przy drogach powiatowych. Dodatkowo pracownicy ci
wykonuj wiele prac porz dkowo – naprawczych na rzecz Starostwa.
Sekretarz K.Klimek przypomniał, e ka da podj ta decyzja skutkuje dodatkowymi
kosztami finansowymi. Ponadto naczelnik wydziału nie zło ył takiego
zapotrzebowania we wniosku do projektu bud etu 2004 r.
Zarz d Powiatu jednogło nie przychylił si do wniosku Naczelnika Wydziału
Dróg i Mostów o przedłu enie dwóm pracownikom z grupy interwencyjnej
umowy o prac do dnia 15 grudnia br.
Poinformował, e decyzj Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
Fundacja Banku ywno ci w Łodzi została dystrybutorem nadwy ek konserw
mi snych, które przekazuje mi dzy innymi na rzecz gmin z terenu Powiatu
Pabianickiego.
Na pytanie Wicestarosty Barbary Górniak , czy w zwi zku z tym istnieje
mo liwo
zorganizowania do ywiania dla potrzebuj cych dzieci w okresie
zimowym, ustalono , i zadanie to le y w kompetencjach gmin.
J.Wiaderek wskazał na brak rodków finansowych w roku bie cym na
wyprawki rzeczowe dla wychowanków rodzin zast pczych.
Wniosek Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów o zwi kszenie obsady wydziału
o 3 pracowników na stałe / kierowca uka, kierowca Stara, obaj z uprawnieniami
na pił spalinow oraz pracownika do obsługi piły spalinowej i rozdrabniacza
gał zi/, ponadto 4 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
na okres 6-ciu miesi cy / dwóch od 1 marca i nast pnych dwóch od 15 maja
2004 r./.
Wnioski naczelnika wydziału zostały przekazane do Sekretarza celem dalszego
rozpatrzenia. Przypomniał równocze nie, e zatrudnienie nowych pracowników
skutkuje zwi kszeniem funduszu płac Starostwa. Jego zdaniem limit
zatrudnienia nale y ustala zgodnie z wysoko ci posiadanych rodków. Je eli
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pojawi si sprzyjaj ce mo liwo ci oraz wi ksze rodki finansowe b dzie
mo na zwi kszy zatrudnienie. Wysoko
wynagrodzenia tych pracowników
zaproponuje J. Wiaderek.

Protokołowała:
Tamara Ulewicz

Protokół podpisali:
Wicestarosta Barbara Górniak
Gra yna Ma lanka-Olczyk
Halina Fisiak
Józef Wiaderek

