Pabianice, dnia 1 października 2018 r.
Komisja Rewizyjna
PROTOKÓŁ NR 6/56/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 21 września 2018 roku o godz. 14.00

Ad. 1 - 2
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - p. Robert Rządziński –
(lista obecności oraz gości w załączeniu – załącznik nr 1). Następnie przedstawił porządek
posiedzenia, który został przyjęty w wyniku głosowania: 4 radnych za, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu (załącznik nr 2).
Ad. 3
Dotyczy punktu: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2018 roku.
Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak poinformowała, że radni mieli możliwość
zapoznania się z treścią informacji. Zapytała czy są pytania do ww. materiału. Wobec braku
pytań i głosów sprzeciwu, informacja została przyjęta.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za
I półrocze 2018 roku.
Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak poinformowała, że radni mieli możliwość
zapoznania się z treścią informacji. Zapytała czy są pytania do ww. materiału. Wobec braku
pytań i głosów sprzeciwu, informacja została przyjęta.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska
wyrażonego w Uchwale Nr L/362/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku.
Przewodniczący Komisji poinformował, że materiał był wcześniej przekazany radnym.
W związku z powyższym zapytał, czy jest potrzeba omawiania informacji oraz czy są do niej
jakieś pytania.
Wobec braku pytań i głosów sprzeciwu, Przewodniczący Komisji przystąpił do
głosowania, w wyniku którego: 4 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od
głosu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 6/55/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku.
Wobec braku zastrzeżeń do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji przystąpił
do głosowania, w wyniku którego: 4 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od
głosu, protokół został przyjęty.
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Ad. 6
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Radni ustalili termin kontroli w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie
Łódzkim na dzień 25 września 2018 roku.

Ad. 7
Dotyczy punktu: Zamknięcie posiedzenia.
W związku z brakiem spraw i pytań, Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: /-/ Robert Rządziński

Protokołowała: /-/ Kinga Kopijas

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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