Protokół Nr 197/2005
z posiedzenia Zarz du Powiatu Pabianickiego
w dniu 2 maja 2005 r.

Lista obecno ci oraz tematyka posiedzenia w zał czeniu.
1. Pan J. Wiaderek przedstawił:
Pismo PCPR dot. wyra enia zgody na dzier aw budynku „C” w Domu
Dziecka w Porszewicach na okres 15 lat Łódzkiemu Towarzystwu
Rehabilitacyjno-Sportowemu Niepełnosprawnych.
Pan Sekretarz K. Klimek zgłosił w tpliwo ci do zawarcia umowy na okres 15
lat, uwa a, e taka umowa nie powinna by zawarta bez zgody Rady Powiatu.
Zarz d wróci do sprawy po konsultacji z radcami prawnymi na temat zawarcia
umowy.
Pismo pana A. Janicza - dyrektora Domu Dziecka w Porszewicach dot.
wyra enia zgody na likwidacj zmywarki Typ ZKU do mycia naczy .
Zmywarka ta nie nadaje si do naprawy i dalszej eksploatacji.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na likwidacje w/w zmywarki.
2. Pani Wicestarosta G. Ma lanka-Olczyk przedstawiła:
Wyniki przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Nr 5 w Pabianicach. Do konkursu zgłosiły si 2 kandydatki: pani Anita Dobrosz
– nauczycielka w ZS Nr 5 oraz pani B. Bulzacka – poprzedni dyrektor ZS Nr 5.
Konkurs wygrała pani B. Bulzacka. W zwi zku z tym zwraca si z pro b o
wyra enie zgody na przygotowanie wyst pienia do Łódzkiego Kuratora
O wiaty o wyra enie opinii w sprawie powierzenia pani B. Bulzackiej
stanowiska dyrektora ZS Nr 5 w Pabianicach na okres 5 lat tj. od dnia
1 wrze nia 2005 r. do 31.08.2010 r.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na wyst pienie do Łódzkiego Kuratora
O wiaty.
pismo pana A. Janicza – dyrektora Domu Dziecka w Porszewicach dot.
ufundowania pucharu Starosty b d cego główn nagrod na II Wojewódzkim
Turnieju Piłki No nej Placówek Opieku czo-Wychowawczych.
Zarz d wyraził zgod na powy sze.
Pismo PTTK w Pabianicach dot. obj cia patronatem przez Starost III Rajdu
„Szlakami Powiatu Pabianickiego” organizowanego w dniu 14 maja br. oraz
ufundowanie Nagrody Starosty dla najlepszej dru yny oraz nagród
rzeczowych dla laureatów w konkursie wiedzy o powiecie pabianickim
przeprowadzonym w trakcie rajdu.
Starosta obejmie patronat nad w/w imprez . Zostanie ufundowany puchar
Starosty oraz przekazane artykuły promocyjne jako nagrody dla laureatów w
konkursie wiedzy.

Pismo do Zarz du Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuj ce, e
uregulowanie stanu prawnego nieruchomo ci poło onej w Pabianicach przy
ul. w. Jana 27 ze stanem faktycznym, polegaj ce na przesuni ciu ogrodzenia
w granice działki nr 514/1 oraz sporz dzeniu aktu notarialnego – zbycia cz ci
działki nr 514/2 zaj tej pod budynkiem gara u nast pi po wydaniu decyzji
zatwierdzaj cej podział i dokonaniu geodezyjnego wytyczenia granic działek.
Poinformowała, e na sesji Rady Gminy Ksawerów pani M. Kopczewska –
Wójt Gminy Ksawerów zaproponowała wykupienie na własno
Gminy
Ksawerów nieruchomo ci zabudowanej, poło onej w Ksawerowie przy
ul. Szkolnej 12 o pow. 656 m2 b d cej własno ci Powiatu Pabianickiego.
W zwi zku z tym zostanie wysłana oferta do Wójta Gminy Ksawerów z
propozycj zbycia w drodze bezprzetargowej Gminie Ksawerów w/w
nieruchomo ci zgodnie z operatem szacunkowym za cen 51.700 zł plus
warto słu ebno ci gruntowej w kwocie 698 zł.
Wróciła do sprawy wytypowania osoby na konkurs organizowany przez
Regionalne Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Sportu w Łodzi w
kategorii A – „Sport moim przyjacielem”.
Zarz d jednogło nie wytypował do II Edycji Konkursu „Sport moim
przyjacielem” wychowank Domu Dziecka w Porszewicach – Justyn
St pniewsk .
Wróciła do sprawy wypłaty wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i
poborowej dla b d cych pracownikami Starostwa. W zwi zku z tym
przedstawiła pismo ŁUW w Łodzi informuj ce o tym, e osobom pracuj cym
w/w komisjach przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za prac poza
godzinami pracy zawodowej.
Zarz d jednogło nie wyraził zgod na wypłat w/w wynagrodzenia pod
warunkiem wykonania harmonogramu odpracowania godzin do ko ca roku.
W przyszłym roku taki harmonogram b dzie przygotowany przed
rozpocz ciem poboru. Zostanie równie przygotowane pismo ŁUW z pro b o
wyra enie zgody na dokonanie uzupełniaj cych zakupów na potrzeby komisji
w postaci dodatkowego wyposa enia.
3. Pan Sekretarz K. Klimek:
Poruszył spraw zawarcia umowy na ubezpieczenie maj tku powiatu – na jaki
okres b dzie ona zawarta.
Sekretarz zaproponował zawarcie umowy co najmniej na okres 3 lat poniewa
przeprowadzanie post powania jest bardzo ci kie i długotrwałe (ok. 6
miesi cy). Trzeba wyst pi do wszystkich jednostek o ustalenie okre lonego
stanu maj tku na dany dzie .
Pani Skarbnik E. Piekielniak stwierdziła, e taka umowa zawarta na okres 3 lat
mo e zosta podwa ona przez Ministerstwo Finansów.
Zarz d wyraził zgod na zawarcie umowy na okres 3 lat.
Wrócił do sprawy wprowadzenia systemu kontroli wjazdu i monitoringu wej
do budynku starostwa. W zwi zku z wcze niejsz zgod zarz du zapytał czy
mo e ju zło y wniosek do Wydziału Finansowego o przeniesienie rodków
z nadwy ki na w/w przedsi wzi cie.
Sekretarz zło y w/w wniosek do Wydziału Finansowego.
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Przedstawił informacje o Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska”.
Zaproponował, eby zarz d zapoznał si z informacjami liderów nt. przebiegu
prac poszczególnych zespołów na zarz dzie z naczelnikami.
Zarz d wyraził zgod na to e liderzy przedstawi w pierwszym punkcie
powy sze informacje.

Zarz d Powiatu:
1. Grzegorz Janczak

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

2. Gra yna Ma lanka-Olczyk

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

3. Józef Wiaderek

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

4. Tomasz Mikuta

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

Protokołowała:
Aneta Rutkowska
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