Protokół Nr 6/2006
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 27 grudnia 2006 r.
Lista obecno ci oraz tematyka posiedzenia w zał czeniu.
1. Pan Sekretarz K. Klimek przedstawił:
pismo Wydziału Organizacyjnego w zwi zku z przeprowadzonym przez
wydział rozpoznaniem rynku na podstawie formularza dokumentuj cego
udzielenie zamówienia o warto ci do 6000 euro dot. wytypowania osób do
podpisania umowy z:
1) panem T. Gawłem wła cicielem hurtowni spo ywczej w Pabianicach na
dostaw artykułów spo ywczych
Zarz d jednogło nie wytypował do podpisania umowy z panem T. Gawłem
pana Sekretarza K. Klimka i pani M. Werstak.
2) firm VENTRA CLIMA Sp. z o.o. z Łodzi na prowadzenie nadzoru i obsługi
serwisowej instalacji klimatyzacyjnej.
Zarz d jednogło nie wytypował do podpisania umowy z w/w firm pana
Sekretarza K. Klimka i pani M. Werstak.
3) GS „Samopomoc Chłopska” z Pabianic na dostaw rodków czysto ci.
Zarz d jednogło nie wytypował do podpisania umowy z GS „Samopomoc
Chłopska” pana Sekretarza K. Klimka i pani M. Werstak.
pismo Wydziału Organizacyjnego dot. wyra enia zgody na zlikwidowanie
weksli, które wcze niej stanowiły zabezpieczenie umów z WFO iGW,
NFO iGW oraz PKO BP S.A., a obecnie znajduj si w kasie Starostwa oraz
na powołanie dora nej komisji do ich likwidacji.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na zlikwidowanie weksli oraz powołał do tej
likwidacji komisj w składzie: T. Ulewicz, I. Sysio, J. Kudli ska.
wyniki post powania przetargowego na:
1) zakup artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
które odbyło si w trybie licytacji elektronicznej w dniu 19.12.2006 r.
W licytacji brało udział 3 wykonawców, którzy zgłosili 41 ofert. W wyniku
automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny wybrano ofert numer
B firmy: ARTON J. Stusio, S. Stusio Spółka Jawna z Pabianic. Cena oferty
84.700 zł brutto.
Wnosi o zatwierdzenie wyników licytacji i wytypowanie osób do podpisania
umowy.
Zarz d jednogło nie zatwierdził wyniki post powania przetargowego
i wytypował do podpisania umowy z w/w firm pana Sekretarza K. Klimka
i pani M. Werstak.
2) zakup etyliny bezołowiowej o liczbie oktanowej minimum 95. Na przetarg
wpłyn ła tylko jedna wa na oferta firmy IMPORT EXPORT Zdzisław
Chlewicki z Łodzi. Cena oferty 3,48 zł brutto za litr.

Wnosi o zatwierdzenie wyników post powania przetargowego
i wytypowanie osób do podpisania umowy z w/w firm .
Zarz d jednogło nie zatwierdził wyniki post powania przetargowego
i wytypował do podpisania umowy z w/w firm pana Sekretarza K. Klimka
i pani M. Werstak.
Wrócił do omawiania
le przygotowanej dokumentacji post powania
o udzielenie zamówienia publicznego przygotowanej i zleconej przez ZSRCKU
w Ksawerowie oraz dokumentacji projektowej przygotowanej przez
wykonawc . Umowa została zawarta niezgodnie z wzorem umowy i
specyfikacj istotnych warunków zamówienia. Przedstawił ustalenia ze
spotkania z projektantami i dyrektorem ZSRCKU w Ksawerowie. Podstaw
przyj cia faktury powinien by protokół zdawczo-odbiorczy.
2. Pani Wicestarosta I. Grenda przedstawiła:
pismo PCPR dot. wytypowania osób do podpisania umowa najmu lokalu
u ytkowego mieszcz cego si w budynku przy ul. Traugutta 6a w Pabianicach
z Izb Rolnicz Województwa Łódzkiego.
Zarz d jednogło nie wytypował do podpisania w/w umowy pani Wicestarost
I. Grend i pana R. Rz dzi skiego na warunkach zawartych w umowie najmu
z dnia 21.06.2004 r.
3. Pani M. Werstak przedstawiła:
pismo Wydziału Infrastruktury Społecznej dot. wytypowania osób do
podpisania umowy z firm P.P.H.U. „Procent” s.c. Agencja Reklamowa
z Pabianic na zakup materiałów promocyjnych z herbem powiatu
w zwi zku z przeprowadzonym przez wydział rozpoznaniem rynku na
podstawie formularza dokumentuj cego udzielenie zamówienia o warto ci
do 6000 euro.
Zarz d wróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu.
4. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 12/06 w sprawie zmian bud etu
Powiatu Pabianickiego na 2006 r.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał .
5. Pan R. Rz dzi ski przedstawił:
pismo Wydziału Dróg i Mostów dot. zapłaty faktury za zimowe utrzymanie
dróg za miesi c listopad i grudzie firmie Włodan oraz firmie Cichanex
z bud etu 2006 roku jak równie faktury za utrzymanie sygnalizacji za miesi c
grudzie firmie TRAFFICO oraz firmie BUD-TRANS za wykonane remonty
cz stkowe.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na powy sze oraz zobowi zał pana
A.
wistka – Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów do przygotowania
materiałów dot. sposobu przeprowadzania zimowego utrzymania dróg na
terenie powiatu pabianickiego w sezonie 2006/2007.
rozliczenie zadania finansowanego ze rodków PFO iGW pod nazw :
1) „Gospodarka osadowa na oczyszczalni cieków w Dobroniu”
2) „Ograniczanie niskiej emisji poprzez modernizacj
ródeł ciepła oraz
termomodernizacja budynków o wiatowych na terenie Powiatu
Pabianickiego – Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kili skiego w Pabianicach –
demonta kotłów w glowych oraz budowa nowej kotłowni gazowej wraz
z nadzorem inwestorskim.
Zarz d jednogło nie zaakceptował w/w rozliczenia.

2

pismo pani K. Kozłowskiej dot. wydania pozwolenia na wykup cz ci działki
nr 44 znajduj cej si w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Lutomierskiej.
Zarz d postanowił wezwa pani K. Kozłowsk do nadesłania umowy
dzier awy z Samopomoc Chłopsk w Łodzi oraz pana prezesa Samopomocy
Chłopskiej o przesłanie ewentualnej umowy dzier awy zawartej pomi dzy
Samopomoc Chłopsk a Urz dem Miejskim w Konstantynowie Łódzkim.
Decyzje o wyga ni ciu trwałego zarz du ZSRCKU w Ksawerowie do udziału
wynosz cego 145/1000 cz ci nieruchomo ci zabudowanej, poło onej
w Ksawerowie przy ul. Szkolnej 12, oznaczonej jako działka nr 2162/9 o pow.
0,0178 ha stanowi cej własno Powiatu Pabianickiego.
Zarz d jednogło nie zaakceptował tre w/w decyzji.
Odpowied na pismo Wydziału Geodezji ŁUW w Łodzi, w której zostan
przesyłane brakuj ce dokumenty dot. nieruchomo ci poło onej w Pabianicach
przy ul. Piaskowej 1, ozn. jako działka nr 225.
Zarz d jednogło nie zaakceptował w/w odpowied .
pismo Wydziału Gospodarki Nieruchomo ciami dot. wytypowania osób do
podpisania umowy z rzeczoznawc maj tkowym pani Małgorzat
pionek na
wykonywanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomo ci.
Zarz d jednogło nie wytypował do podpisania w/w umowy pana Starost
K. Habur i pana R. Rz dzi skiego.
6. Zarz d podj ł decyzj o zakupie ornatu z okazji obchodów w dniu 1 stycznia
2006 r. - 100-lecia Parafii Naj wi tszej Marii Panny Ró a cowej w Pabianicach
7. Pan T. Rosiak przedstawił:
Uchwał Zarz du Powiatu Pabianickiego Nr 11/06 w sprawie upowa nienia
osób do podpisywania aneksów i rozlicze
do umowy dotacji
Nr 362/OA/D/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Zarz d jednogło nie przyj ł w/w uchwał oraz wytypował do podpisania
aneksów i rozlicze do w/w umowy dotacji pani Wicestarost I. Grend
i pana T. Rosiaka.
pismo pana J. Gorzelaka – dyrektora I LO w Pabianicach dot. wyra enia
zgody na zatrudnienie wykonawcy zast pczego w zwi zku z niemo no ci
osi gni cia porozumienia z firm „TOSSA” Stolarka Budowlana z Bydgoszczy
realizuj cej zadanie „Wymiana stolarki budowlanej w budynku I Liceum
Ogólnokształc cego im. J drzeja niadeckiego w Pabianicach, ul. Moniuszki
132” w celu zako czenia w/w prac.
Zarz d w wyniku głosowania: 4 – za, 1 – osoba wstrzymała si od głosu
wyraził zgod na powy sze.
Kalkulacj
rodków finansowych przeznaczonych na wypłat dodatków
motywacyjnych dla nauczycieli szkół i placówek o wiatowych prowadzonych
przez Powiat Pabianicki.
Zarz d jednogło nie zaproponował wypłat
dodatków motywacyjnych
w wysoko ci 2 % oraz postanowił przeprowadzi negocjacje ze Zwi zkami
Zawodowymi w tej sprawie.
pismo Wy szej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Pabianicach dot.
dofinansowania kosztów uczelni na realizacj
podstawowych zada
zwi zanych z kształceniem studentów.
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Zarz d postanowił udzieli odpowiedzi, i kwota subwencji o wiatowej jak
otrzymał powiat w 2007 r. na prowadzenie szkół i placówek o wiatowych oraz
na dotowanie szkół i placówek niepublicznych nie zabezpiecza wszystkich
planowanych na 2007 r. wydatków w wymienionych jednostkach.
pismo pani G. Prycy – dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pabianicach dot. umo liwienia powrotu pani U. Kamodzie na stanowisko
pedagoga, która w zwi zku z redukcj etatu w Poradni w roku szkolnym
2004/2005 została przeniesiona do ZS Nr 1 w Pabianicach.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na powy sze jednak e b dzie to mo liwe
dopiero z chwil przyj cia do ZS Nr 1 w Pabianicach nowego pedagoga na
miejsce pani U. Kamody.
pismo Rady Szkoły II LO w Pabianicach dot. niedoszacowania projektu
bud etu szkoły na 2007 r., pozbawienia funduszy na zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i ksi ek oraz nierównego traktowania szkół przy
podziale rodków finansowych.
Zarz d postanowił spotka si z Rad Rodziców w tej sprawie oraz
przeprowadzi analiz porównawcz
rodków finansowych przeznaczonych
na funkcjonowanie poszczególnych liceów.

Zarz d Powiatu:
1. Krzysztof Habura

...............................

2. Irena Grenda

...............................

3. Magdalena Werstak

..............................

4. Robert Rz dzi ski

..............................

5. Tadeusz Rosiak

.............................

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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