PROTOKÓŁ NR VI/19
PROTOKÓŁ Z VI SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 28 marca 2019 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2
Stan radnych – 23
Obecnych – 23
Ad. 1
VI Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 10.00. Powitał Radnych Powiatu oraz gości
przybyłych na Sesję. Poinformował, iż obsługę prawną sesji będzie prowadził mecenas
Jarosław Szczepaniak.
Prowadzący stwierdził prawomocność obrad, gdyż obecnych było 23 radnych
(lista obecności w załączeniu – załącznik nr 1). Następnie przystąpił do realizacji porządku
obrad po zmianach (załącznik nr 2).
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
Wobec braku uwag, protokół z V Sesji Rady Powiatu Pabianickiego został przyjęty.
Ad. 3
Dotyczy punktu: Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący zaproponował, aby w dniu dzisiejszym Komisja Uchwał i Wniosków
pracowała w następującym składzie:

p. Krzysztof Pacholak – nieobecny,

p. Tomasz Pierzchała – wyraził zgodę,

p. Krzysztof Waligórski – wyraził zgodę.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura zgłosił wniosek formalny dot. zmiany
porządku obrad polegającej na przeniesieniu punktu 10 - Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 – 2025 oraz punktu
11 – Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 r. przed punkt
– Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych. Kolejność punktów ulegnie odpowiednio
zmianie.
W okresie między sesjami zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe dot.
remontu ul. Wschodniej w Ksawerowie. Najkorzystniejsza ze złożonych ofert opiewała na
kwotę ok. 3.200.000 zł., podczas gdy w budżecie Powiatu na to zadanie zabezpieczone zostały
2.900.000 zł. Aby można było wyłonić wykonawcę, zaistniała potrzeba zwiększenia budżetu
o 300.000 zł. Zadania drogowe są współfinansowane z Gminą Ksawerów w stosunku 50:50.
Wobec powyższego Zarząd zwrócił się do Gminy Ksawerów o podjęcie stosownej uchwały na
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zwiększenie tego zadania o kwotę 150.000 zł. Na obecną chwilę, mimo wcześniejszych
rozmów z Wójtem Gminy Ksawerów, Zarząd nie posiada wiedzy, czy taka uchwała zostanie
podjęta. Sesja Rady Gminy Ksawerów odbywa się dzisiaj o godz. 12.30. Istnieje więc szansa,
że zanim Rada Powiatu Pabianickiego skończy procedować uchwały, Gmina Ksawerów
przekaże stosowną informację. Wówczas nie byłoby konieczności zmiany treści uchwał
budżetowych.
Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. wniosek formalny. Rada wyraziła zgodę
na zmianę porządku obrad sesji i przystąpił do jego realizacji (załącznik nr 3).
Starosta Pabianicki p. Krzysztof Habura przedstawił informację o pracach Zarządu
między sesjami – (załącznik nr 4).
Ad. 5
Dotyczy punktu: Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności
za 2018 rok oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego (załącznik nr 5).
Sprawozdanie przedstawił zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach mł. inspektor Tomasz Jarmakowski.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformował o przyjęciu sprawozdania i informacji do wiadomości.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w punkcie.
W dyskusji wzięli udział:
 Radny Robert Rządziński
 zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach - mł. inspektor Tomasz
Jarmakowski
 Radny Krzysztof Pacholak
Wobec braku głosów sprzeciwu, Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie
i informację Komendanta.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Informacja Prokuratora Rejonowego w Pabianicach w przedmiocie
zwalczania przestępczości w rejonie pabianickim w 2018 roku (załącznik nr 6).
Przewodniczący Rady poinformował, że Prokurator Rejonowy z Pabianic nie jest
obecny na sesji. Wobec braku pytań Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich,
Promocji oraz Rozwoju Powiatu poinformowała o przyjęciu informacji do wiadomości.
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja została przyjęta.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Informacja Prokuratora Rejonowego w Łasku o stanie przestępczości
i jej zwalczaniu w powiecie pabianickim (załącznik nr 7).
Przewodniczący Rady poinformował, że Prokurator Rejonowy z Łasku nie jest obecny
na sesji. Wobec braku pytań Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji
oraz Rozwoju Powiatu poinformowała o przyjęciu informacji do wiadomości.
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja została przyjęta.
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Ad. 8
Dotyczy punktu: Realizacja Powiatowego
i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2018.

programu

promocji

zatrudnienia

Sprawozdanie przedstawiła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
– p. Magdalena Werstak (załącznik nr 8).
Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformowali o przyjęciu informacji do
wiadomości.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w punkcie.
W dyskusji wzięli udział:
 Radny Marcin Wolski
 Wicestarosta Pabianicki – p. Gabriela Wenne – Błażyńska
 Dyrektor PUP – p. Magdalena Werstak
Wobec braku głosów sprzeciwu Realizacja Powiatowego programu promocji
zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2018 została przyjęta.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego programu promocji
zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2019”.
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – p. Magdalena
Werstak.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania (załącznik nr 9):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr VI/46/19 w sprawie „Powiatowego programu promocji zatrudnienia
i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2019” została podjęta.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2018 wraz z wykazem potrzeb
w zakresie pomocy społecznej na rok 2019.
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
– p. Jarosław Grabowski.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w punkcie.
W dyskusji wzięli udział:
 Radny Robert Rządziński
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – p. Jarosław Grabowski
Radny Waldemar Flajszer
Radny Marcin Wolski
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 10):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr VI/47/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej na rok 2019 została podjęta.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków
na ich realizację w 2019 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu – p. Robert Kraska.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 11):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr VI/48/19 w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację
w 2019 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
została podjęta.
Ad. 12
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu
Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej
w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019.
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu Powiatu – p. Robert Kraska.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w punkcie.
W dyskusji wzięli udział:
 Radny Robert Rządziński
 Członek Zarządu – p. Robert Kraska
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 12):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr VI/49/19 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do
zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach
i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019 została podjęta.
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Ad. 13
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu
Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej
w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
w roku 2019.
Projekt uchwały przedstawił p. Robert Kraska.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 13):
za – 20 radnych,
przeciw – 6 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr VI/50/19 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do
zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie
Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019 została
podjęta.
Ad. 14
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Razem
damy radę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor PCPR – p. Jarosław Grabowski.
Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 14):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr VI/51/19 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Razem damy radę”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 została
podjęta.
Ad. 15
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 – 2025.
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura poinformował, że uchwała dot. pomocy
finansowej w Gminie Ksawerów na realizację modernizacji ul. Wschodniej nie została jeszcze
podjęta. Wobec powyższego zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu z uchwały
w sprawie zmiany WPF na lata 2019 – 2025 oraz w sprawie zmian budżetu na 2019 rok zapisu
o przyjęciu pomocy finansowej od Gminy Ksawerów. Tym samym nie przyjmuje się pomocy
finansowej od Gminy Ksawerów w kwocie 150.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3303E ul. Wschodnia”. Ponadto Starosta Pabianicki poinformował, że będzie
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konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej celem podjęcia ww. uchwał oraz przyjęcia pomocy
finansowej od Gminy Dobroń.






Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w punkcie.
W dyskusji wzięli udział:
Radny Marcin Wolski
Radny Robert Rządziński
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura
Radna Wioletta Domańska

Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta
Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Oświaty i Wychowania,
a także Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformowali o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 15):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr VI/52/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego na lata 2019 – 2025 została podjęta.
Ad. 16
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego
na 2019 rok.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta
Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Oświaty i Wychowania,
a także Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformowali o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w punkcie.
W dyskusji wzięli udział:
 Radny Robert Rządziński
 Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak
 Starosta pabianicki – p. Krzysztof Habura
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 16):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr VI/53/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok
została podjęta.
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Ad. 17
Dotyczy punktu: Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
Radny Waldemar Flajszer poinformował, że złoży zapytanie w sprawie przydomowej
oczyszczalni ścieków znajdującej się przy ul. Lisiej.
Przewodniczący Rady Powiatu – p. Florian Wlaźlak poinformował, że na podstawie art.
25c ustawy o samorządzie powiatowym radny obowiązany jest do złożenia oświadczenia
o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie dotyczy majątku odrębnego państwa radnych oraz
majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Poprosił o złożenie do dnia 30 kwietnia
do Biura Rady Powiatu oświadczenia majątkowego wraz z kopią zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni w dwóch egzemplarzach.
Ad. 18
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad VI Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu – p. Florian
Wlaźlak o godzinie 13:20 zamknął obrady VI Sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego: /-/Florian Wlaźlak

Protokołowała: /-/Justyna Tomaszewska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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