Protokół Nr 198 /2005
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 9 maja 2005 r.
Lista obecno ci w zał czeniu.
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Osoby odpowiedzialne za realizacje zada i kierowanie zespołem powołanym w
ramach Akcji Przejrzysta Polska przedstawili informacje z podj tych działa :
- Zespół ds. opracowania opisu usług wiadczonych w samorz dzie – p. K.
Nowacki poinformował, i odbyły si 2 spotkania, na których została
opracowana metodyka pracy zespołu oraz wzór karty informacyjnej.
- Zespół ds. opracowania systemu oznakowania wewn trznego w urz dzie – p.
M. Misiak poinformował, e główna tablica informacyjna b dzie znajdowała si
w pa mie zieleni przed głównym budynkiem Starostwa, zaraz po wej ciu na
dziedziniec. W/w tablice b d w barwach ciemnych: br zowym, zielonym i
bordowy. Dodał, e b d oznakowane poszczególne budynki jak i wn trza
starostwa.
- Zespół ds. wypracowania i wdro enia kodeksu etycznego pracowników
urz du powiatowego – p. A. Skawi ski poinformował i odbyły si 3 spotkania
na których została opracowana i przekazana naczelnikom wydziałów ankieta
dla pracowników urz du. Nast pnym działaniem podj tym przez zespół jest
opracowywanie ankiety dla mieszka ców Powiatu Pabianickiego.
- Zespół ds. inicjatywy uchwałodawczej mieszka ców Powiatu Pabianickiego –
p. K. Klimek poinformował, i
na sesji Rady Powiatu Pabianickiego była
przedstawiona prezentacja programu wprowadzenia w
ycie zasady
partycypacji społecznej na sesji. Dodał, e został przygotowany projekt
Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Pabianickiego dotycz cy w/w sprawy.
- Zespół ds. wprowadzenia procedury naboru na ka dy wakat w urz dzie – p.
S. Jakubowski poinformował, i odbyły si 2 spotkania, na których został
przygotowany projekt zarz dzenia starosty powołuj cy 3 komisje konkursowe
dokonuj ce rekrutacji na stanowiska kierownicze i merytoryczne w Starostwie
Powiatowym. Do 13-15 maja w/w projekt zostanie przedstawiony zarz dowi
celem merytorycznej oceny.
- Zespół ds. wprowadzenia systemu oceny pracy urz dników – p. J. Ko lenko
poinformował, i odbyły si 3 spotkania na których została opracowana karta
wzoru opisu stanowisk pracy. W dniach 5-6 maja zostały przeprowadzone
szkolenia z zakresu standardów i narz dzi oceny pracy dla kadry
zarz dzaj cej, podobne szkolenia odb d si równie w dniach 13-23 maja
dla pracowników urz du. Do 20 maja zostanie przygotowany przez
naczelników opis stanowisk urz du, nast pnie zostanie dokonana procedura
oceny pracy urz dnika w formie zarz dzenia starosty.
- Zespół realizuj ce zadanie pn. Urz d przygotuje i rozpropaguje ksi eczk
(coroczny informator dla mieszka ców) pt. „Sk d mamy pieni dze i na co je
wydajemy’ – p. E. Piekielniak poinformowała, i w/w informator zostanie

-

opracowany razem z projektem bud etu na 2006 rok. Dodała, e trwaj
konsultacje w sprawie zawarto ci i formy w/w ksi eczki.
Zespół ds. wprowadzenia do praktyki funkcjonowania samorz du głosowania
imiennego – p. K. Klimek poinformował, i został opracowany projekt uchwały
Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany statutu w zakresie głosowania
imiennego, polegaj cej na doł czeniu do tre ci uchwały wykaz radnych
obecnych na sesji i bior cych udział w głosowaniu nad dan uchwała oraz
sposób w jaki głosowali.

Nast pnie Starosta Grzegorz Janczak poprosił Naczelników poszczególnych
wydziałów o przedstawienie informacji z dotychczasowych działa podj tych
przez merytoryczne wydziały:
1.

Pan Henryk Ramlau – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu:
Plan 4 miesi cy wynosi 750 000 zł, wykonanie 1.112.699 zł, ponad plan
wykonano 380 000 zł. Zarejestrowano 829 pojazdów, od pocz tku roku 2896.
Wydano 937 szt. praw jazdy, od pocz tku roku wydano 3210 szt., praw jazdy.
Rozpocz to akcj informacyjn o ostatnim etapie wymiany praw jazdy,
którego termin upływa 30 czerwca 2006 roku.

2. Pan Andrzej wistek – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów:
Poinformował o przygotowaniach do przeprowadzenia przetargu na zakup
ci gnika wraz z oprzyrz dowaniem do robót odwadniaj cych oraz
piel gnuj cych ziele na drogach powiatowych. Ł czny koszt zakupu ci gnika
wyniesie ok. 400 ty zł, z czego 320 ty zł Starostwo otrzyma w postaci
niskoprocentowej po yczki z WFO iGW.
W wydziale jest zatrudniona sta ystka zajmuj ca si obecnie sprawami
zwi zanymi ewidencj dróg powiatowych.
3. Pan M. Lorenczak – Naczelnik Wydziału O wiaty i Wychowania:
29 kwietnia br. odbył si konkurs na dyrektora ZSS Nr 5 w Pabianicach.
Komisja konkursowa na w/w stanowisko wyłoniła p. B. Bulzacka aktualnie
dyrektor ZS nr 6. Obowi zki dyrektora przejmie z dniem 1 wrze nia 2005 roku.
Został zamkni ty elektroniczny nabór do szkół. Kolejnym etapem, b dzie
weryfikacja poda i zgłoszenie do punktów naboru.
W dniach 04.05 - do 31.05 br. b d odbywały si egzaminy maturalne.
Pan Starosta Grzegorz Janczak obj ł patronat nad kampania prowadzon w
szkołach ponadgimnazjalnych „Bezpieczne wakacje”.
8 maja br. w ZS Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim odbyła si impreza
integracyjna z okazji „Dnia Godno ci Osoby z Niepełnosprawno ci
Intelektualn ”.
Z placówek o wiatowych wpłyn ły w formie elektronicznej i papierowej
wst pne projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2005-2006.
Od 4 maja podpisywane s umowy stypendialne w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Wszystkie szkoły i placówki przekazały dane dotycz ce realizacji ustawy o
systemie informacji o wiatowej. W/w informacje do dnia 29 maja zostan
przekazane do Kuratorium O wiaty w Łodzi.
4. Pani E. Jabło ska - Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
W okresie sprawozdawczym w miesi cu kwietniu do biura rzecznika zgłosiło
si 46 konsumentów z czego w 14 przypadkach zostało zaj te oficjalne
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stanowisko i wysłane pismo do przedsi biorców w celu zło enia wyja nie . W
28 sprawach zostały udzielone wyja nienia i porady z zakresu prawa
konsumenckiego. W 4 przypadkach została podj ta bezpo rednia interwencja
u sprzedawców, które zako czyły si pozytywnie dla konsumenta. Ponadto w
kwietniu odbyły si 4 sprawy s dowe, w 2 przypadkach sprawy zako czyły si
wygrana dla konsumentów, 2 sprawy zostały przeło one na kolejny termin.
28 kwietnia Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów zło ył Radzie Powiatu
Pabianickiego roczne sprawozdanie ze swojej działalno ci , które zostało
zaopiniowane pozytywnie. W/w sprawozdanie zostało równie przekazane
Delegaturze Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi.
5. Pani Małgorzata Twardy - Kierownik Biura Rady:
11 maja br. o godz. 15.00 odb dzie si posiedzenie Komisji O wiaty i
Wychowania, na której omawiane b d głownie sprawy zwi zane z Liceum
Ogólnokształc cym w Konstantynowie Łódzkim.
7. Pan S. Jakubowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomo ciami:
Dochód z gospodarowania nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa na 30 kwietnia
br. wynosi 1 154 928 zł. W tym potr cenia na rzecz powiatu wynosz 273 552
zł. ponad to odprowadzono VAT w wysoko ci 210 000 zł.
Na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomo ciami zostało przej tych na
własno powiatu 20 ha dróg powiatowych poło onych w Gminie Lutomiersk.
Ł cznie Powiat posiada 77 ha dróg powiatowych o uregulowanym stanie
prawnym.
W gminach gdzie s zatwierdzone plany zagospodarowania przestrzennego,
w przypadku gdy podział nieruchomo ci b dzie dokonany na wniosek
wła cicieli lub u ytkowników wieczystych, a w wyniku podziału powstan
działki przeznaczone pod drogi powiatowe, Powiat b dzie zobligowany do
wypłaty odszkodowa .
Poinformował, i nie został rozstrzygni ty przetarg na sprzeda nieruchomo ci
przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach.
8. Pan K. Nowacki – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego:
Poinformował o przebiegu remontu Wydziału Organizacyjnego oraz o
planowanych kolejnych pracach remontowych w nast puj cych wydziałach:
Finansowy, Ochrony rodowiska, informacja oraz klatka schodowej budynku
starostwa.
10. Pan R. Staniszewski – Dyrektor Powiatowego O rodka Dokumentacji i
Kartografii:
Zgodnie z projektem ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne PODGiK ma
by wydziałem Starostwa. Jednocze nie dochody na fundusz FGZGiK w
cz ci powiatowej ulegn zmniejszeniu.
Podkomisja Sejmowa zaakceptowała w/w projekt ustawy.
Dochody w kwietniu wynosiły ok. 45 ty . zł i jest to kwota mniejsza o 19 ty . zł
ni w roku 2004.
11. Pan M. Misiak – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa:
W dniach 9-12 maja zostanie przeprowadzona przez Komisje Rewizyjn Rady
Powiatu Pabianickiego kontrola w zakresie wydawania pozwole na budow i
funkcjonowania wydziału.
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12. Pani G. Kaczmarek - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej:
Zostało zło onych 482 szt. kart zgłoszeniowych uczniów staraj cych si o
przyznanie stypendiów z rodków unijnych i bud etu Pa stwa, z czego
przyznano stypendia 130 osobom, a umowy podpisano z 81 osobami.
Jest przygotowywany wniosek o przyznanie funduszy na stypendia na nowy
rok szkolny i akademicki.
W dniach 17-20 maja zostanie przeprowadzona przez Komisje Rewizyjn
Rady Powiatu Pabianickiego kontrola w zakresie nadzoru nad
stowarzyszeniami.
13. Pani B. Janeczek - Naczelnik Wydziału Finansowego:
Poinformowała, e wydział realizuje swoje zadania na bie
kompetencjami.

co zgodnie z

14. Pani I. Rzempowska – Naczelnik Wydziału Ochrony rodowiska:
Poinformowała, e I Liceum Ogólnokształc ce mo e wyst pi do WFO iGW
o po yczk w wysoko ci 209 000 zł lub dotacj w wysoko ci 104 000 zł na
realizacje zadania pn. Termomodernizacj budynku I LO w Pabianicach.
15. Pan Sekretarz K. Klimek:
Przypomniał o przestrzeganiu zasad etycznych wobec interesantów i o
punktualno ci pracowników.
Zaproponował przeprowadzenie szkole z zakresu KPA dla pracowników
Starostwa.
Przedstawił i omówił zmiany w Kodeksie Post powania Administracyjnego.
Poinformował o wynikach z przeprowadzonego w urz dzie audytu Bezpieczny Urz d. W zwi zku z powy szym zostały przygotowane 2
Zarz dzenia Starosty.
Przypomniał o ilo ci nie wykorzystanych dni z urlopu wypoczynkowego w
poszczególnych wydziałach.

CZE
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1. Pan Sekretarz K. Klimek:
Przedstawił i omówił wniosek Wydziału Organizacyjnego w sprawie
przesuni cia terminów rozpocz cia post powania o udzielenie zamówienie
publicznego ustalonych zgodnie z Rocznym planem zamówie publicznych
na rok 2005 na:
a. zakup sprz tu komputerowego dla Starostwa Powiatowego z
dnia 01.03.2005r na dzie 09.05.2005 r.
b. konserwacj klatki schodowej w budynku „A” Starostwa oraz
pomieszcze Wydziału Ochrony
rodowiska, Rolnictwa i
Le nictwa z dnia 01.05.2005 r. Na dzie 16.05.2005 r.
Zarz d Powiatu jednogło nie wyraził zgod na w/w zmiany w Planie zamówie
publicznych.
Poinformował o zako czeniu oceny pracowników zatrudnionych w Starostwie
Powiatowym oraz przypomniał o zwrocie podpisanego arkuszu oceny
pracownika.
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2. Pan J. Wiaderek:
Zarz d powiatu jednogło nie przyj ł tre projektu Uchwały Zarz du Powiatu
Pabianickiego w sprawie upowa nienia inspektora kontroli wewn trznej p. J.
Małkusa do przeprowadzenia kontroli w Domu Dziecka w Porszewicach.
Kontrola zostanie przeprowadzona od 17 maja do 3 czerwca br. Kontrol
zostanie obj te co najmniej 5% wydatków poniesionych w latach 2003-2004 w
tym cało ci wydatków zwi zanych z realizacj prowadzonych inwestycji,
wynagrodzenia pracowników oraz przyznane ryczałty na korzystanie z
samochodów prywatnych do celów słu bowych oraz zakresy obowi zków
pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka.
Przedstawił i omówił wniosek Wydziału Dróg i Mostów w sprawie zmiany w
rocznym planie zamówie publicznych na rok 2005 (zał cznik nr 4 do Uchwały
Nr 180/04 Zarz du Powiatu Pabianickiego z dnia 16 sierpnia 2004 r.) w
zwi zku z konieczno ci przeprowadzenia post powania przetargowego na:
Zakup ci gnika wraz z oprzyrz dowaniem do robót odwadniaj cych oraz
piel gnuj cych ziele na drogach powiatowych. Dział 600 rozdział 60014
paragraf 6610 Warto
szacunkowa zamówienia wynosi: 327 868,85 zł
Termin rozpocz cia post powania o udzielenie zamówienia: 06.05.2005 r.
Zarz d Powiatu jednogło nie wyraził zgod na dokonanie zmian w Rocznym
planie zamówie publicznych.
Przedstawił i omówił analiz potrzeb w rodzinach zast pczych.
3. Pani H. Fisiak:
Poinformowała o przebiegu egzaminów maturalnych i egzaminów dojrzało ci
wg starych i nowych zasad. Dyrektorzy szkól zostali zobligowani do zakupu
materiałów dydaktycznych niezb dnych do prawidłowego przebiegu w/w
egzaminów.
Zarz d Powiatu jednogło nie wyraził zgod na wykonanie prac remontowobudowlanych zwi zanych z przystosowaniem sali gimnastycznej wraz z
zapleczem sanitarnym dla uczniów niepełnosprawnych w budynku Zespołu
Szkól Nr 5 im Marii Konopnickiej z siedzib przy ul. Traugutta 31.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod
na wprowadzenie innowacji
technologicznych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego jednocze nie upowa nił p. H. Fisiak i p. J. Wiaderka do
podpisania wniosku kierowanego do Ministerstwa Rolnictwa o
dofinansowanie z bud etu pa stwa w/w zadania.
4. Pan S. Jakubowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomo ciami:
W zwi zku z konieczno ci uregulowania nale no ci za wykonanie mapy do
celów prawnych z projektem podziału i nale no ci za wykonanie operatów
szacunkowych (dot. wydatków Skarbu Pa stwa) Zarz d Powiatu jednogło nie
wyraził zgod na dofinansowanie w/w zadania ze rodków własnych powiatu
w kwocie 2 400 zł. W/w kwota zostanie zwrócona niezwłocznie po
przekazaniu dotacji przez Wojewod .
Zarz d Powiatu jednogło nie zaakceptował tre
pisma kierowanego do
Samorz dowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi stanowi cego wniosek o
stwierdzenie niewa no ci decyzji Wójta Gminy Pabianice, dotycz cej podziału
nieruchomo ci poło onej we wsi Pawlikowice. Jednocze nie Zarz d Powiatu
upowa nił p. T. Mikut i p. J. Wiaderka do podpisania w/w pisma.
5. Pan J. Małkus – Inspektor Kontroli Wewn trznej:
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Zarz d Powiatu jednogło nie odrzucił tre
protokołu z kontroli
przeprowadzonej w Powiatowym Urz dzie Pracy w Konstantynowie Łódzkim.
6. Pan K. Nowacki – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego:
Przedstawiciele Firmy Rex Company przedstawili szczegóły oferty handlowej
na dostaw cyfrowego systemu telekomunikacyjnego oraz wiadczenia usług
telekomunikacyjnych.

Zarz d Powiatu:
Grzegorz Janczak

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

Gra yna Ma lanka-Olczyk

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

Halina Fisiak

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

Józef Wiaderek

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

Tomasz Mikuta

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

Protokołowała:
Beata Rusek
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