Pabianice, dnia 27 marca 2018 roku
Komisja Rewizyjna
PROTOKÓŁ NR 6/47/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 27 lutego 2018 roku
I część – godzina 9.30
Ad. 1 - 2
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - p. Robert Rządziński
(lista obecności w załączeniu – załącznik nr 1). Następnie przedstawił porządek posiedzenia,
który został jednogłośnie przyjęty (załącznik nr 2).
Ad. 3
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 roku.
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Robert Rządziński.
Wobec braku pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
5 radnych za, nikt nie był sprzeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
b) przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Pabianickiego.
Przewodniczący Komisji – ze względu na to, iż Radni mieli możliwość zapoznania się
z materiałem, zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
6 radnych za, nikt nie był sprzeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący zaproponował zmianę do porządku posiedzenia Komisji z dnia
20 lutego polegającą na przeniesieniu pkt-ów 4, 5, 6 oraz 7 do I części posiedzenia. Porządek
wraz z proponowaną zmianą został przyjęty w wyniku głosowania: 6 radnych za, nikt nie był
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (załącznik nr 3).
Ad. 4
Dotyczy punktu: Interpelacje i zapytania w III kwartale 2017 r.
Przewodniczący Komisji – wobec braku głosów sprzeciwu, interpelacje i zapytania
w III kwartale 2017 roku zostały przyjęte do wiadomości (załącznik nr 4).
Ad. 5
Dotyczy punktu: Interpelacje i zapytania w IV kwartale 2017 r.
Przewodniczący Komisji – wobec braku głosów sprzeciwu, interpelacje i zapytania
w IV kwartale 2017 roku zostały przyjęte do wiadomości (załącznik nr 5).
Ad. 6
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołów:
a) Nr 6/45/17 z dnia 28 listopada 2017 roku.
Wobec braku zastrzeżeń do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji
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zaproponował głosowanie. W wyniku głosowania: 6 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosu, protokół został przyjęty.
b) Nr 6/46/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku.
Wobec braku zastrzeżeń do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji
zaproponował głosowanie. W wyniku głosowania: 6 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosu, protokół został przyjęty.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Brak.
II część – po zakończeniu obrad Sesji Rady Powiatu Pabianickiego
Ad. 8
Dotyczy punktu: Sprawozdanie Inspektora Kontroli Wewnętrznej z przeprowadzonych
w 2017 roku kontroli.
Sprawozdanie omówił Inspektor Kontroli Wewnętrznej Starostwa Powiatowego –
p. Janusz Małkus (załącznik nr 6).
Radny Robert Rządziński – w jaki sposób zostaną rozliczone pieniądze niesłusznie
przekazane na wypłatę dodatków motywacyjnych i nagród dla pracowników?
P. Janusz Małkus – w przypadku dodatku motywacyjnego należy zmniejszyć nagrody
w 2018 r. Jeśli chodzi o nagrody, nie będzie ich do momentu, aż ta nadpłata się nie wyzeruje.
P. Wioletta Domańska – jaka jest kwota depozytów, które powinny być zlikwidowane?
P. Janusz Małkus – ok. 300.000 zł.
Oszczędności za 2015 i 2016 r. z w związku ze zmniejszeniem mocy zamówionej
w takich jednostkach jak Z.S. Nr 2, Z.S. Nr 5, PCPR w Pabianicach, Starostwo Powiatowe,
DPS w Pabianicach i II LO wyniosły ponad 75.000 zł.
Radna Jadwiga Wadowska – Gryzel – gdzie zostaną przekazane te oszczędności?
P. Janusz Małkus – teraz jednostki nie płacą.
Radny Robert Rządziński – jednostki robią przesunięcia budżetowe.
Radna Wioletta Domańska – była mowa, że depozyty wracają do Skarbu Państwa. Czy
jest możliwe, aby DPS skorzystał z takiego zwrotu?
P. Janusz Małkus – nie jest to możliwe.
Wobec braku głosów sprzeciwu, sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Zamknięcie posiedzenia.
W związku z brakiem spraw i pytań Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: /-/ Robert Rządziński

Protokołowała: /-/ Justyna Tomaszewska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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