Pabianice, dnia 20 kwietnia 2018 roku
Komisja Oświaty i Wychowania
PROTOKÓŁ NR 3/45/18
z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania,
które odbyło się w dniu 27 marca 2018 roku o godz. 12.30
Ad. 1 – 2
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania – pan Andrzej
Kurzawski (lista obecności w załączeniu - załącznik nr 1). Następnie przedstawił porządek
posiedzenia (załącznik nr 2), który został jednogłośnie przyjęty – 8 radnych za.
Ad. 3
Dotyczy punktu: Informacja dotycząca pracy Wydziału Oświaty i Wychowania w okresie
między komisjami.
Informację przedstawiła Członek Zarządu Powiatu - p. Gabriela Wenne – Błażyńska
(załącznik nr 3).
Ad. 4
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018 – 2025.
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansowego – p. Barbara Janeczek.
Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji zaproponował głosowanie, w wyniku którego:
9 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok.
Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Finansowego.
Radny Waldemar Flajszer zadał pytanie dot. drogi w gminie Ldzań. Prace nie zostały jeszcze
zakończone?
Radny Andrzej Kurzawski – Gmina Dobroń nie znalazła w swoim budżecie środków na
przebudowę całej drogi. Podjęto decyzję, że będzie robiona tylko część.
Naczelnik Wydziału Finansowego – w tegorocznym budżecie na to zadanie przeznaczone jest
500.000 zł.
Radny Andrzej Kurzawski – Gmina nie znalazła nowych środków, tylko korzysta z tych
niewykorzystanych.
Radny Waldemar Flajszer – czyli cały ciąg nie jest zrobiony?
Wicestarosta Pabianicki – nie.
Radny Andrzej Kurzawski – projekt jest na całą wieś, ale będzie zrobiona tylko część.
Wicestarosta Pabianicki – w Konstantynowie ul. Klonową robiono przez 4 lata.
W Ksawerowie na ul. Wschodniej prace trwają od 2 lat i planowane są na kolejne 2 lata.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji przystąpił
do głosowania. W wyniku głosowania: 9 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od
głosu, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
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c) zmiany uchwały Nr XXVIII/204/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 października 2016 roku.
Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Finansowego.
Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji zaproponował głosowanie, w wyniku którego:
9 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 3/44/18 z dnia 27 lutego 2018 roku.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji przystąpił
do głosowania. W wyniku głosowania: 9 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał
się od głosu, protokół został przyjęty.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Brak.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Zamknięcie posiedzenia.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia i brakiem pytań, Przewodniczący Komisji
zamknął jej posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania: /-/ Andrzej Kurzawski

Protokołowała: /-/ Justyna Tomaszewska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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