PROTOKÓŁ NR VIII/19
PROTOKÓŁ Z VIII SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 9.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2
Stan radnych – 23
Obecnych – 22
Ad. 1
VIII Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 9.00. 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 22 radnych
(lista obecności w załączeniu – załącznik nr 1).
Przewodniczący Rady – na posiedzeniu Kapituły tytułu „Zasłużony dla Powiatu
Pabianickiego” członkowie zdecydowali, że wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przed
Świętem Niepodległości. W związku z powyższym poprosił o zajęcie stanowiska w sprawie
zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu
Pabianickiego” – 17 radnych wypowiedziało się za.
Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad (załącznik nr 2).
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
Wobec braku uwag, protokół z VI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego został przyjęty.
Ad. 3
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
Wobec braku uwag, protokół z VII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego został przyjęty.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący zaproponował, aby w dniu dzisiejszym Komisja Uchwał i Wniosków
pracowała w następującym składzie:

p. Marcin Wolski – wyraził zgodę,

p. Maria Wróbel - wyraziła zgodę.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
Starosta Pabianicki p. Krzysztof Habura przedstawił informację o pracach Zarządu
między sesjami – (załącznik nr 3). Następnie poprosił p. Lilianę Forysiak o przekazanie
informacji dot. aktualnej sytuacji w szkołach podległych Powiatowi.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w punkcie.
W dyskusji wzięli udział:
Radny Robert Rządziński
Radny Marcin Wolski
Radny Jarosław Lesman
Radny Waldemar Flajszer
Radny Łukasz Stencel
Radny Arkadiusz Jaksa
P. Liliana Forysiak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania

Ad. 6
Dotyczy punktu: Informacja o stanie
pabianickiego za rok 2018. (załącznik nr 4).

bezpieczeństwa sanitarnego powiatu

Sprawozdanie przedstawiła Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – p. Małgorzata
Sumińska.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poinformował o przyjęciu informacji do wiadomości.
Wobec braku głosów sprzeciwu, Rada przyjęła do wiadomości informację o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pabianickiego za rok 2018.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 – 2025.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta
Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, Oświaty i Wychowania, Budżetu i Finansów, a także 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 5):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr VIII/57/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego na lata 2019 – 2025 została podjęta.
Ad. 8
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,
Budżetu i Finansów poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
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Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 6):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr VIII/58/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok
została podjęta.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Pabianicki”.
Projekt uchwały przedstawił Członek Zarządu Powiatu – p. Robert Kraska.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania oraz Statutowo –
Regulaminowej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w punkcie.
W dyskusji wzięli udział:
 Radny Robert Rządziński
 Członek Zarządu – p. Robert Kraska
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 7):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr VIII/59/19 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Pabianicki” została podjęta.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR V/41/19 Rady
Powiatu Pabianickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu – p. Jacek Wróblewski.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa oraz Rewizyjnej 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 8):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr VIII/60/19 w sprawie zmiany uchwały NR V/41/19 Rady Powiatu
Pabianickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego została podjęta.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu
Pabianickiego z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu Powiatu – p. Jacek Wróblewski.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
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Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w punkcie.
W dyskusji wzięli udział:
 Radny Marcin Wolski
 Członek Zarządu – p. Jacek Wróblewski
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 9):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr VIII/61/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu
Pabianickiego z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
została podjęta.
Ad. 12
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej w Powiecie Pabianickim.
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor PCPR – p. Jarosław Grabowski.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, 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 10):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr VIII/62/19 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
w Powiecie Pabianickim została podjęta.
Ad. 13
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw
obywatelskich oraz tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady – p. Florian Wlaźlak.
Wiceprzewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej poinformował
o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku 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 VIII/63/19 w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich oraz
tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych została podjęta.
Ad. 14
Dotyczy punktu: Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
Starosta Pabianicki poinformował o planowanym terminie sesji absolutoryjnej
– 6 czerwca 2019 r. oraz terminie kolejnej sesji – 23 maja.
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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.
Ponadto zaprosił na obchody Święta Konstytucji 3 maja.
Ad. 15
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad VIII Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu – p. Florian
Wlaźlak o godzinie 10:40 zamknął obrady VIII Sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego: /-/Florian Wlaźlak

Protokołowała: /-/ Justyna Tomaszewska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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