PROTOKÓŁ NR 163/2004
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 6 grudnia 2004 r.
Lista obecno ci w zał czeniu.
1. Sekretarz Powiatu Karol Klimek:
Przedstawił propozycj wysoko ci nagród dla naczelników wydziałów:
- B. Janeczek – 1200 zł;
- I. Rzempowska – 1200 zł;
- H. Ramlau – 1100 zł
- G. Kaczmarek – 0 zł;
- K. Nowacki – 800 zł;
- pozostali naczelnicy po 900 zł.
P. H. Fisiak, w zwi zku z du ym nakładem pracy w Wydziale O wiaty i
Wychowania wymagaj cych dodatkowymi godzinami pracy zaproponowała dla p.
M. Lorenczaka nagrod w wysoko ci 1200 zł.
P. J. Wiaderek zaproponował dla p. A. wistka nagrod w wysoko ci 1200 zł.
Powiedział, e oprócz wzorowego pełnienia funkcji naczelnika Wydziału Dróg i
Mostów jest członkiem Komisji Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego oraz
inspektorem nadzoru wszystkich robót drogowych (równie inwestycyjnych), nie
otrzymuj c z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
W wyniku dyskusji Zarz d Powiatu jednogło nie podj ł decyzj o przyznaniu dla
naczelników wydziału nagród nast puj cej wysoko ci:
- K. Nowacki – 800 zł;
- M. Misiak – 900 zł;
- H. Ramalu – 1000 zł;
- G. Kaczmarek – 0 zł;
- B. Janeczek – 1200 zł;
- A. wistek – 1200 z;
- R. Staniszewski – 900 zł;
- I. Rzempowska – 1200 zł;
- M. Twardy – 900 zł;
- M. Lorenczak – 1200 zł;
- S . Jakubowski 900 zł.
Przedstawił, pozyskane na Forum Sekretarzy Powiatów i Miast, informacje w
zakresie obsługi bankowej rodków pozyskanych z Funduszu Inwestycyjnego interesuj c ofert przedstawił Raiffeisen Bank. Dodał, e Departament Sektora
Publicznego jest gotowy do przedstawienia swoich produktów.
Starosta G. Janczak zaproponował, aby w/w produkt został przedstawiony na
Konwencie Wójtów, którego termin jest planowany na stycze .
Przedstawił i omówił nowelizacj ustawy o pracownikach samorz dowych. Osoby
zainteresowane prac w administracji b d przyjmowane w ramach ogłoszonego
konkursu- ofert, oprócz pracowników obsługi. Natomiast osoby pracuj ce w
o wiacie musz mie wykształcenie pedagogiczne. Informacja o naborze
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pracowników do urz du musi by pełna i umieszczona na stronach internetowych
oraz tablicy ogłosze starostwa.
Poinformował o spotkaniu wigilijnym dla pracowników Starostwa, które odb dzie
si 21 grudnia br. o godz. 16.0 w sali kominkowej.
2. Skarbnik Powiatu El bieta Piekielniak:
Przedstawiła i omówiła tre projektu uchwały Zarz du Powiatu Pabianickiego w
sprawie zmian w bud ecie Powiatu Pabianickiego na 2004 rok. Dokonuje si
zmian w bud ecie w układzie klasyfikacji bud etowej w ramach zada
administracji rz dowej oraz zada własnych powiatu. Dokonuje si zmiany w
dziale 801 – O wiata i Wychowanie polegaj ce na zwi kszeniu planu o rodki z
dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej w
sesji letniej, powołanej do prowadzenia post powania kwalifikacyjnego
zwi zanego z awansem zawodowym nauczycieli. Dokonuje si zmian w dziale
630 polegaj ce na zmniejszeniu planu o rodki przeznaczone na realizacj
zadania z zakresu upowszechniania turystyki przez MDK w Pabianicach oraz na
wniosek Wydziału Dróg i Mostów, dokonuje si przesuni
rodków mi dzy
paragrafami.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre w/w projektu uchwały.
3. Halina Fisiak:
Przedstawiła pismo dyrektora ZSRCKU p. Bieleckiego dotycz ce zwrotu
materiałów biurowych zu ytych w czasie przygotowania programu
stypendialnego.
Zarz d Powiatu jednogło nie wyraził zgod na zwrócenie kosztów poniesionych
przez ZSRCKU.
Przedstawiła projekt nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli od
01.01.2005 r. oraz przekazała członkom zarz du materiał do zapoznania si .
Przedstawiła pismo dyrektora Gimnazjum Nr 3 dotycz ce Kasy ZapomogowoPo yczkowej dla nauczycieli i pracowników.
Zarz d Powiatu podejmie stosown decyzje na nast pnym posiedzeniu.
Przedstawiła i omówiła projekt uchwały Zarz du Powiatu Pabianickiego w
sprawie upowa nienia do przeprowadzenia kontroli w II LO w Pabianicach przez
inspektora kontroli wewn trznej p. J. Małkusa.
Zarz d Powiatu jednogło nie przyj ł tre w/w projektu uchwały.
Przedstawiła pismo p. Wójcik dyrektora MDK-u w Pabianicach dotycz ce
pozwolenia na sprzeda w skupie złomu grzejników zdj tych w zwi zku z
wymian instalacji c.o. oraz przeznaczenie uzyskanych rodków na zakup gazu
do ogrzewania budynku.
Zarz d Powiatu jednogło nie wyraził zgod na sprzeda zdj tych grzejników.
4. Józef Wiaderek:
Przedstawił pismo dyrektora PCPR-u p. J. Grabowskiego dotycz ce przyznania
nagród dyrektorom jednostek pomocy społecznej:
- J. Grabowski – 1500 zł;
- M. Chmielewska – 1000 zł;
- H. Kowalski – 500 zł;
- A. Janicz – 0 zł.
Dodał, e w/w rodki s zabezpieczone w planie finansowym jednostek.
Zarz d Powiatu jednogło nie podj ł decyzje o przyznaniu nagród dla
poszczególnych dyrektorów w wysoko ci j.w.
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Przedstawił tre
pisma z PFRON w Łodzi w sprawie podpisania umowy na
realizacj programu p.n. „Program wyrównywania ró nic mi dzy regionami na
obszarze C i D.
Zarz d Powiatu jednogło nie podj ł decyzj o przyst pieniu do w/w programu
jednocze nie upowa niaj c do podpisania z PFRON -em umowy ogólnej p. G.
Janczaka i B. Górniak oraz upowa nił do podpisywania umów z beneficjantami p.
G. Janczaka i p. J. Grabowskiego.
5. Gra yna Ma lanka-Olczyk:
Zarz d Powiatu jednogło nie zaakceptował rozliczenie kosztów selektywnej
zbiórki odpadów w Gminie Dobro ze rodków Powiatowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarz d Powiatu
Starosta Grzegorz Janczak
Barbara Górniak
Józef Wiaderek
Gra yna Ma lanka-Olczyk
Halina Fisiak
Protokołowała:
Beata Rusek
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