Protokół Nr 63/2011
z posiedzenia Zarządu Powiatu Pabianickiego
w dniu 30 września 2011 r.

Lista obecności oraz tematyka posiedzenia w załączeniu.

I CZĘŚĆ
1. Pani A. Rutkowska – Kierownik Referatu Kancelaria Starosty:
przedstawiła informację z wykonanych spraw przez Referat Kancelaria Starosty
w miesiącu wrześniu
we wrześniu odbyło się 7 posiedzeń zarządu, w trakcie których zarząd m.in.
podjął 12 uchwał Zarządu oraz pozytywnie zaopiniował 5 projektów Uchwał
Rady Powiatu Pabianickiego.
Starosta wydał we wrześniu 7 zarządzeń: Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia
1 września 2011 r. w sprawie szczegółowego podziału zadań pośród członków
Zarządu Powiatu Pabianickiego oraz Skarbnika i Sekretarza Powiatu;
Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 12 września 2011 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania
ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego
w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników”
wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska; Zarządzenie Nr 55/2011
z dnia 14 września 2011 r. w sprawie rozpoczęcia procedury naboru i powołania
Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy
audytora wewnętrznego; Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie powierzenia wykonywania usuwania pojazdów oraz prowadzenia
parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na terenie Powiatu
Pabianickiego; Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie
upoważnienia Pana J. Małkusa do przeprowadzenia kontroli w I Liceum
Ogólnokształcącym; Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 27 września 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie rozpoczęcia procedury naboru na wolne
stanowisko pracy audytora wewnętrznego
2. Pan H. Ramlau – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu:
plan 9 miesięcy – 1 869 449 zł, wykonanie – 1 832 794 zł, niedobór 36 655 zł
plan wydatków 940 943 zł, wykonanie – 710 293 zł, nie wykorzystano –
230 650 zł
we wrześniu zarejestrowano 820 pojazdów, od początku roku 7 771, w tym
1 735 z zagranicy. Skreślono z ewidencji i wyrejestrowano 396 pojazdów
wydano 345 praw jazdy, od początku roku 2 887
cofnięto i zatrzymano 56 uprawnień do kierowania pojazdami (za punkty karne,
negatywne wyniki badań lekarskich i psychologicznych, niepłacenie alimentów,
na podstawie wyroków sądowych)
od początku roku cofnięto i zatrzymano 502 uprawnień do kierowania
pojazdami
obsłużono 4 642 interesantów, od początku roku 42 076

3. Pani M. Twardy – Kierownik Biura Rady:
16 września 2011 r. odbyła się wyjazdowa Komisja Spraw Obywatelskich,
Promocji oraz Rozwoju Powiatu w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej
w Porszewicach
27 września 2011 r. odbyła się wyjazdowa Komisja Oświaty i Wychowania
w I LO w Pabianicach
29 września 2011 r. odbyła się XV sesja Rady Powiatu Pabianickiego, na której
Rada m.in. przyjęła: informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Pabianickiego za I półrocze 2011 r., informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu
Pabianickiego za I półrocze 2011 r.; sprawozdanie Komendanta Powiatowego
Policji w Pabianicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
w powiecie pabianickim w I połowie 2011 r.
na najbliższą sesję planowane jest przyjęcie informacji z działalności Inspektora
Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze powiatu oraz analiza oświadczeń
majątkowych
4. Pan K. Kulczyński – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy:
trwa bieżący monitoring programów operacyjnych w ramach Funduszy
Strukturalnych na lata 2007-2013 w aspekcie możliwości pozyskania środków
przez Powiat Pabianicki
trwa realizacja projektu pn. „Program rozwojowy Powiatowego Zespołu
Edukacyjnego w Konstantynowie Łódzkim” w ramach POKL oraz „Teraz uczeń
– nowe kwalifikacje”
dyrektor ZS Nr 2 złożył projekt pn. „Wykorzystaj szansę – osiągniesz sukces”
w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.2. Złożony wniosek jest w trakcie negocjacji
w związku z realizacją zadania pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem
przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach” wydział
przygotowuje dokumenty niezbędne do złożenia wniosku do WFOŚiGW w
Łodzi o uzyskanie dotacji na instalację pompy ciepła
trwa bieżący nadzór robót budowlanych realizowanych zadań
5. Pan M. Lorenczak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania:
nauczycielom zostały wypłacone wynagrodzenia z uwzględnieniem podwyżek
21 września 2011 r. zostało przekazane do Kuratorium Oświaty w Łodzi
zbiorcze zestawienie w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień
10 września 2011 r.
21 września 2011 r. odbyła się Komisja ds. Funduszu Zdrowotnego, na której
przyznano 9 zapomóg zdrowotnych na łączną kwotę 6 860 zł
26 września br. do Ministerstwa Edukacji Narodowej został złożony wniosek
o przyznanie dofinansowania w ramach podziału 0,6 % rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 na łączną kwotę 44 924 zł w zakresie
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki
uzyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji
6. Pani I. Rzempowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska:
przedstawiła informację z wykonanych spraw przez Wydział Ochrony
Środowiska w miesiącu wrześniu
wyliczono kwoty ekwiwalentów za zalesienia gruntów porolnych
wydział Ochrony Środowiska pobrał we wrześniu opłatę skarbową w wysokości
1 736 zł

2

na zadania zakresu ochrony środowiska nie wpłynęły nowe środki. Stan obecny
środków wynosi 229 811,54 zł
zostało złożone rozliczenie w związku z zakończoną termomodernizacją
zadania budynku II LO w kwocie 57 990 zł. Łączny koszt zadania w latach
2002-2011 wyniósł 623 363,72 zł
7. Pani A. Korycka – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa:
przedstawiła informację z wykonanych spraw przez Wydział Architektury
i Budownictwa w miesiącu wrześniu
kwota opłat skarbowych pobranych przez Wydział Architektury i Budownictwa
w miesiącu wrześniu wynosi 5 325 zł, łączna kwota pobranych od początku
roku opłat skarbowych wynosi 73 268 zł
8. Pan D. Haase – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii:
przedstawił informację z wykonanych spraw przez Wydział Geodezji i
Kartografii w miesiącu wrześniu
realizacja planu z tytułu dochodów kształtuje się na poziomie ok. 65 %.
Niedobór po 9 miesiącach wynosi 85 000 zł.
9. Pan Z. Merdała – Audytor Wewnętrzny:
do 15 października br. będzie trwała kontrola dokumentów związanych
z prowadzeniem kas w jednostkach oświatowych oraz w DPS i Placówce
Opiekuńczo Wychowawczej w Porszewicach
10. Pan P. Glapa – Kierownik PCZK:
24 września 2011 r. referat pracował przy organizacji XII Wrześniowego Biegu
Przełajowego
29 września 2011 r. został zorganizowany finał corocznej akcji „Bezpieczna
droga do szkoły”
zostały wyznaczone instytucje do obsługi mieszkańców potrzebujących
pomocy w okresie zimowym
11. Pani J. Nowicka – Naczelnk Wydziału Dróg i Mostów:
przedstawiła informację z wykonanych spraw przez Wydział Dróg i Mostów
w miesiącu wrześniu
kończą się prace na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego w Kazimierzu
realizowanym przez firmę Włodan w ramach NPPDL
trwają prace na zadaniu pn. „Przebudowa ul/ Nowotki w Ksawerowie” oraz
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w mc. Prusinowice, gm. Lutomiersk
i w mc. Porszewice gm. Pabianice”
w dniach 12-14 września br. odbyła się kontrola z Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi z zadań wykonywanych przez Starostę na drogach gminnych i
powiatowych na podstawie ustawy o ruchu drogowym – zatwierdzanie
czasowych i stałych organizacji ruchu oraz sprawowania kontroli nad
oznakowaniem na drogach. Kontrola wypadła pozytywnie
20 września 2011 r. zabezpieczono i wyłączono z ruchu most w Talarze
w ciągu drogi powiatowej ze względu na uszkodzenie mostu przez samochód
ciężarowy
12. Pani A. Jarmakowska - Jasiczek – Naczelnik Wydziału Infrastruktury
Społecznej:
zakończono przyjmowanie wniosków na dotacje, której celem jest stwarzanie
warunków sprzyjających rozwojowi sportu w powiecie pabianickim
wydział przyjmuje wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia osobom
mającym szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu
wydział pracował przy organizacji XII Wrześniowego Biegu Przełajowego
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wydział przygotowuje zmiany do programu współpracy ze stowarzyszeniami
rozpoczęto prace nad stworzeniem kalendarza powiatu na rok 2012
13. Pan J. Grabowski – Dyrektor PCPR w Pabianicach:
trwają szkolenia realizowane w ramach projektu „Równe Szanse”. Jest
14 różnych szkoleń dla 109 uczestników projektu
w dniach 17-24 września br. odbył się wyjazd zagraniczny na Majorkę dla
20 osób niepełnosprawnych – uczestników projektu „Równe Szanse”
zostały ogłoszone 2 przetargi: na 10 dniowy wyjazd integracyjny nad polskie
morze dla 10 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami oraz na usługi
rehabilitacyjne dla 20 osób niepełnosprawnych
zakończyły się prace nad Powiatowym Programem Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
w dniu 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie nowa ustawa o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. PCPR jest na etapie zapoznawania się z nią pod
kątem skutków finansowych dla budżetu na rok 2012
14. Pan S. Jakubowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:
przedstawił informację z wykonanych spraw przez Wydział Gospodarki
Nieruchomościami w miesiącu wrześniu
dochód netto Skarbu Państwa z obrotu nieruchomościami skarbowymi na
dzień 20.09.2011 r. wyniósł 4 138 133 zł, w tym potrącenia 5 % i 25 % na
rzecz powiatu 1 033 402 zł, co oznacza, że dochód netto Skarbu Państwa
przekroczony został o 688 000 zł, zaś dochód powiatu w stosunku do
pierwotnie planowanego o 233 000 zł
najpóźniej do 15.10.2011 r. na konto powiatu wpłynie kwota 250 990 zł tytułem
odszkodowania za drogi powiatowe w Porszewicach i Szynkielewie przejęte
przez Skarb Państwa
we wrześniu przed SKO odbyło się 11 wygranych spraw dot. opłaty za
wieczyste użytkowanie
będzie robiona korekta VAT
prosi o ustalenie ceny II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy
ul. P. Skargi 19/21, 27, 29 oraz przy ul. Kazimierza 10
zaproponował obniżenie ceny III przetargu na ul. Miodową 33 i opublikowanie
ogłoszenia o III przetargu w najbliższy wtorek tj. w dniu 4 października br.
15. Pan J. Dąbek – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego:
przedstawił informację z wykonanych spraw przez PINB w miesiącu wrześniu
we wrześniu 9 osób ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 1 350 zł,
w wyniku przeprowadzonych 38 kontroli w terenie
wstrzymano 2 budowy z uwagi na prowadzenie robót w sposób istotnie
odbiegający od zakresu określonego w decyzji pozwolenia na budowę i
projektu zatwierdzonego tą decyzją
16. Pan B. Oswald – Dyrektor PUP w Pabianicach:
we wrześniu nastąpił niewielki wzrost liczby zarejestrowanych osób w PUP.
W końcu września zarejestrowanych było 7 109 osób, w stosunku do sierpnia
jest o 77 osób więcej. Zwiększenie liczby osób bezrobotnych w tym okresie,
mogło być związane z zakończeniem prac sezonowych oraz zakończeniem
staży
nadal na niskim poziomie utrzymuje się liczba ofert pracy zgłaszanych przez
pracodawców. Od początku roku do PUP w Pabianicach zgłoszono tylko
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1 665 ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. We wrześniu do
pabianickiego urzędu zgłoszono 154 oferty, czyli o 24 oferty więcej niż
w sierpniu
od początku roku: staże rozpoczęło 411 bezrobotnych, prace społecznie
użyteczne – 328 osób, roboty publiczne – 137 osób, prace interwencyjne –
6 osób, zatrudnienie w ramach refundacji kosztów utworzenia stanowiska
pracy u pracodawcy podjęły – 122 osoby, szkolenia rozpoczęło – 114
bezrobotnych, środki na podjęcie działalności gospodarczej uzyskały –
62 osoby
w czwartym kwartale br. nastąpi wzrost liczby rejestrowanych osób, na
co będzie miało wpływ obok corocznych uwarunkowań wynikających
z sezonowości, zwolnienie grupowe w Philips Lighting Poland S.A.
17. Pani B. Janeczek – Naczelnik w Wydziale Finansowym:
przedstawiła informację z wykonanych spraw przez Wydział Finansowy
w miesiącu wrześniu
wydział sporządził zbiorcze oraz jednostkowe sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Pabianickiego za 8 miesięcy 2011 r. w zakresie dochodów
i wydatków Rb-27S, Rb-28S
sporządzono również miesięczne sprawozdania do MSWiA w zakresie opłaty
ewidencyjnej oraz do Gminy Miejskiej Pabianice w zakresie opłaty skarbowej.
18. Pani Skarbnik E. Piekielniak:
wpłynęły środki w wysokości 172 000 zł na fundusz ochrony środowiska
materiały do przygotowania uchwał należy składać w terminach ustalonych
przez zarząd. Prosi o ich przestrzeganie
19. Pan Sekretarz J. Barasiński:
prosi o zwrócenie uwagi na prowadzenie oszczędnej gospodarki w art.
biurowych poprzez drukowanie wewnętrznych pism bez wydruku kolorowego,
drukowaniu dwustronnym dokumentu. Kwota na materiały biurowe została
pomniejszona pomimo zaplanowania dużo wyższych środków
od poniedziałku w każdym wydziale zostaną wprowadzone zeszyty do których
należy wpisywać rozmowy wychodzące z danego wydziału. Zeszyty zostaną
wprowadzone w celu obniżenia kosztów połączeń

II CZĘŚĆ
1. Pan M. Somorowski – Inspektor Biura Zarządu Powiatu przedstawił:
Informację z wykonania planu zamówień publicznych oraz planowanych
w najbliższym czasie postępowaniach przetargowych.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
wyniki postępowania przetargowego na zmianę technologii wykonania
elementów odwodnienia projektowanego ronda w ciągu drogi powiatowej
nr 3303E ul. Nowotki/Traktorowa/Wschodnia oraz zmiany warstw podbudowy
jezdni ul. Nowotki w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana
Pawła II i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna
przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. W wyniku
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przeprowadzonych negocjacji z firmą Włodan Sp. J. Andrzej Włodarczyk
z Porszewic wynegocjowano cenę wykonania zamówienia na kwotę
255 140,22 zł brutto.
Wnosi o wytypowanie osób do podpisania umowy z w/w firmą.
Zarząd jednogłośnie wytypował do podpisania umowy z w/w firmą Pana
Starostę K. Haburę i Pana A. Krasińskiego (w głosowaniu nie brał udziału Pan
A. Krasiński).
pismo Wydziału Komunikacji i Transportu dot. wprowadzenia zmian w Rocznym
Planie Zamówień Publicznych na 2011 r. polegających na przesunięciu terminu
złożenia wniosku do Komisji Przetargowej o rozpoczęcie postępowania
o udzielenie zamówienia dla zadania pn. „Zakup tablic rejestracyjnych” z dnia
26 września 2011 r. na 5.10.2011 r.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe (w głosowaniu nie brał udziału
Pan A. Krasiński).
pismo Biura Zarządu dot. wprowadzenia zmian w Rocznym Planie Zamówień
Publicznych na 2011 r. polegających na przesunięciu terminu złożenia wniosku
do Komisji Przetargowej o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
dla zadania pn.:
1) obsługa prawna Powiatu Pabianickiego - z dnia 12.10.2011 r. na
19.10.2011 r.
2) ubezpieczenie składników majątku - z dnia 12.10.2011 r. na 26.10.2011 r.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.
2. Pan T. Rosiak:
prosi o ustalenie terminu obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
Zarząd ustalił obchody Dnia Edukacji Narodowej na 12 października 2011 r. na
godz. 1400 w ZS Nr 1.
3. Pani Skarbnik E. Piekielniak przedstawiła:
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 142/2011 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2011 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę (w głosowaniu nie brał udziału Pan
A. Krasiński).
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 143/2011 zmieniająca uchwałę
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na
2011 rok.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę (w głosowaniu nie brał udziału Pan
A. Krasiński).
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 147/2011 w sprawie lokaty wolnych
środków budżetowych w wysokości 4 000 000,00 zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę.
4. Pan A. Krasiński przedstawił:
Informację z przebiegu prowadzonych inwestycji i remontów przez Wydział
Dróg i Mostów oraz przez Wydział Inwestycji i Funduszy.
Zarząd zapoznał się z w/w informacjami.
Aneks Nr 2 do umowy z firmą Włodan Sp. J. z Porszewic na wykonanie robót
budowlanych polegających na przebudowie ul. Nowotki w Ksawerowie
w ramach II etapu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E
w latach 2007-2013: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki,
III etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna” (aneks dot. zmiany w § 12 ust. 1
i ust. 15 oraz załącznika Nr 2 do umowy).
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Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w aneksu oraz wytypował do jego
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Pana A. Krasińskiego.
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 144/2011 w sprawie upoważnienia
osób do podpisania wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy
o dofinansowanie oraz do wszelkich czynności związanych z realizacją zdania
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM
PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO –
DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę oraz upoważnił Pana Starostę
K. Haburę i Pana A. Krasińskiego do podpisania wniosku i umowy
o dofinansowanie oraz wszelkich czynności związanych z realizacją zadania.
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 145/2011 w sprawie upoważnienia
osób do podpisania umowy o współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą
Ksawerów przy przebudowie ul. Jana Pawła II w Ksawerowie w ramach II etapu
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013:
I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap –
ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna” realizowanego w ramach Programu
Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG
LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę oraz upoważnił do podpisania w/w
umowy o współpracy Pana Starostę K. Haburę i Pana A. Krasińskiego.
Uchwałę Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 146/2011 w sprawie upoważnienia
osób do podpisania umowy o współpracy Powiatu Pabianickiego z Mazowiecką
Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź przy
przebudowie ul. Jana Pawła II w Ksawerowie w ramach II etapu zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013: I etap –
ul. Wolska, II etap ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia,
IV etap – ul. Szkolna” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod
nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH –
ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w/w uchwałę oraz upoważnił do podpisania w/w
umowy o współpracy Pana Starostę K. Haburę i Pana A. Krasińskiego.
5. Pani S. Różycka – Somorowska - Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji
i Funduszy:
przedstawiła informację o realizowanych i planowanych projektach oraz
realizowanych konkursach.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją.
6. Członkowie zarządu przedstawili informację ze swojej bieżącej działalności.
7. Pan S. Jakubowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
przedstawił:
informację o wyniku przetargu nieruchomości zabudowanych położonych
w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 19/21, 29, 27 oraz przy ul. Kazimierza 10,
12, 14. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak
wpływu wadium.
Zarząd zapoznał się z w/w informacją oraz wytypował do jej podpisania Pana
Starostę K. Haburę i Panią Wicestarostę I. Grendę.
Zarząd jednogłośnie postanowił ogłosić kolejny przetarg 10 października 2011 r.
obniżając cenę wywoławczą do kwoty 2 850 000 zł.
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8. Pani A. Jarmakowska – Jasiczek – Naczelnik Wydziału Infrastruktury
Społecznej przedstawiła:
umowę z Parafią Najświętszej Marii Panny Różańcowej w Pabianicach na
świadczenie usługi promocyjnej powiatu pabianickiego podczas Festynu
Rodzinnego w dniu 2.10.2011 r. w Pabianicach.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował treść w/w umowy oraz wytypował do jej
podpisania Pana Starostę K. Haburę i Panią M. Werstak.

Zarząd Powiatu:
1. Krzysztof Habura

……………………...

2. Irena Grenda

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

3. Adam Krasiński

………………………

4. Tadeusz Rosiak

……………………..

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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