PROTOKÓŁ NR XI/19
PROTOKÓŁ Z XI SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 6 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2

Stan radnych – 23
Obecnych – 21
Ad. 1
XI Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 10.00. Powitał Radnych Powiatu oraz gości
przybyłych na Sesję.
Prowadzący stwierdził prawomocność obrad, gdyż obecnych było 21 radnych
(lista obecności w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji
poprowadzi mecenas Jarosław Szczepaniak. Następnie Przewodniczący przystąpił do realizacji
porządku obrad (załącznik nr 2).
`
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
Wobec braku uwag protokół Nr IX/19 z dnia 23 maja 2019 roku z IX Sesji Rady Powiatu
został przyjęty.
Ad. 3
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
Wobec braku uwag protokół Nr X/19 z dnia 3 czerwca 2019 roku z X uroczystej Sesji
Rady Powiatu 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. Waldemar Flajszer –nie wyraził zgody,

p. Jarosław Habura – wyraził zgodę,

p. Paweł Kania – wyraził zgodę.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
Informację przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura (załącznik
nr 3).
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Ad. 6
Dotyczy punktu: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego o stanie mienia Powiatu
Pabianickiego za rok 2018.
Informację przedstawił Członek Zarządu Powiatu – p. Jacek Wróblewski.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury
Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
poinformowali, że komisje przyjęły do wiadomości informację bez głosu sprzeciwu.
Wobec braku głosów sprzeciwu, Rada przyjęła informację o stanie mienia Powiatu
Pabianickiego za rok 2018 (załącznik nr 4).
Ad. 7
Dotyczy punktu: Debata nad raportem o stanie Powiatu Pabianickiego.
Przewodniczący Rady - nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę,
w której głos zabierają radni i mieszkańcy powiatu, jeśli wyrażą taką wolę. Jeżeli mieszkaniec
chciałby zabrać głos w przedmiotowej debacie, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady
pisemne zgłoszenie, poparte podpisami 300 osób. Gwarantuje to pewnego rodzaju
reprezentatywność mieszkańców. Poinformował, że do dnia 5 czerwca nie wpłynęły zgłoszenia
mieszkańców do udziału w debacie.
Starosta Pabianicki – ustawa o samorządzie powiatowym nakłada na Zarząd obowiązek
przedstawienia Radzie Powiatu raportu o stanie Powiatu. Dokument, zgodnie
z zapisami ustawowymi, został złożony w Biurze Rady do dnia 31 maja. Raport obejmuje
podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu. Raport został opracowany przez
inspektora p. Marcina Somorowskiego. Materiał jest opublikowany na stronie Powiatu
Pabianickiego.
Przewodniczący Rady zaprosił radnych do zabrania głosu w debacie nad raportem
o stanie Powiatu Pabianickiego (załącznik nr 5).
Brak głosów w debacie.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi
Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 6):
za – 14 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 5 radnych.
Uchwała Nr XI/67/19 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu
Pabianickiego została podjęta.
Ad. 9
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – pan Florian Wlaźlak zaproponował kolejność wystąpień (załącznik nr 7),
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według którego miał być omawiany pkt 9 i 10 porządku obrad.
Bez głosu sprzeciwu Rada przyjęła porządek wystąpień.
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok.
1. Skarbnik Powiatu Pabianickiego - p. Elżbieta Piekielniak omówiła sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za
2018 r. (sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego
za 2018 rok stanowią załączniki do projektu uchwały).
2. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr I/34/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii
o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2018 rok (załącznik
nr 8) oraz Uchwałę I/39/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki zawartej w Uchwale
Nr I/34/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku (załącznik nr 9).
Następnie zapytał, czy było odwołanie od opinii wyrażonej w przedmiotowej uchwale?
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura – nie było.
3. Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury
Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
odczytali opinie dotyczące sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Pabianickiego za 2018 rok (załączniki: od nr 10 do nr 14).
4. Wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych.
Brak.
5. Dyskusja Radnych.
Radny Jarosław Lesman zapytał, czy deficyt budżetowy w stosunku do 2017 r.
zmniejsza się, czy zwiększa?
Skarbnik Powiatu – wg planu po zmianach na 2018 rok przy planowanym deficycie
ponad 9 mln. zł. wykonany w wysokości 441.447.51 zł. jest nieduży.
6. Rozpatrzenie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok.
Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 15):
za – 15 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 6 radnych.
Rada Powiatu przyjęła Uchwałę Nr XI/68/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
Pabianickiego za 2018 rok.
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1. Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej – p. Anna Pierzchała - Gładysz omówiła
projekt uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
Pabianickiego za 2018 r.
Następnie odczytała Uchwałę Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego, sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok oraz w sprawie wniosku o absolutorium dla
Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok (załącznik do projektu uchwały).
2. Uchwała Nr I/ 61 /2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Pabianickiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok
została odczytana przez Przewodniczącego Rady Powiatu - pana Floriana Wlaźlaka (załącznik
do projektu uchwały).
Od opinii wyrażonej w uchwale służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby
w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii – czy takie zostało złożone?
Starosta Pabianicki – nie składano odwołania.
3. Wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych.
Radny Łukasz Stencel w imieniu Koalicyjnego Klubu Radnych zwrócił uwagę, że
tegoroczne absolutorium to podsumowanie i ocena działania częściowo poprzedniego Zarządu.
Biorąc pod uwagę, że minęło pół roku nowej kadencji, jest to również kredyt zaufania dla
obecnego Zarządu. Działanie Zarządu Powiatu znajduje swoje odzwierciedlenie
w przedstawionych na dzisiejszej sesji dokumentach, m.in. takich jak informacja o stanie
mienie, raport o stanie Powiatu Pabianickiego i przede wszystkim sprawozdanie finansowe.
Dokumenty te świadczą o stabilnym i długookresowym rozwoju powiatu, racjonalności
wydatków, zrównoważonym budżecie, rozsądnych i dobrze zaplanowanych inwestycjach,
dobrej współpracy Zarządu z jednostkami i gminami. W ocenie Koalicyjnego Klubu Radnych
Zarząd Powiatu zasługuje na udzielenie absolutorium oraz kredyt zaufania do dalszych działań.
Radny Waldemar Flajszer powiedział m.in., że instytucja absolutorium, to sposób
kontroli Rady nad wykonaniem budżetu przez Zarząd Powiatu. Jest to również ocena działań
pracowników Starostwa Powiatowego, Wydziału Finansowego oraz kierowników jednostek
organizacyjnych. Podziękował i pogratulował wszystkim osobom odpowiedzialnym za
wykonanie budżetu za rok 2018. Wyraził zdanie, że projekt budżetu, jak i sprawozdanie są
niespójne pod względem szaty graficznej. Zwrócił uwagę, że Skład Orzekający Regionalnej
Izby Obrachunkowej nie dokonał oceny celowości ani gospodarności w zakresie wykonywania
zadań własnych Powiatu Pabianickiego. Ocena w tym zakresie należy do właściwości Rady.
Dla Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości absolutorium to nie tylko realizacja budżetu, ale
także „sposób traktowania opozycji, wsłuchiwanie się w ich propozycje”. Zwrócił uwagę, że
nie powołano wiceprzewodniczącego Rady z klubu PiS oraz nie przydzielono kierowniczych
funkcji w komisjach Rady. Ponadto przywołał treść uchwały RIO w sprawie opinii
o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2018 rok: „Zadłużenie
Powiatu Pabianickiego wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb –Z (o stanie zobowiązań
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), z tytułu zaciągniętych na koniec okresu
sprawozdawczego kredytów i pożyczek, wyniosło 12.193.300 zł, co stanowi 11,45%
wykonanych dochodów. Ze sprawozdania wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego nie
wystąpiły zobowiązania wymagalne. Skład Orzekający wskazuje, że w porównaniu
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z analogicznym okresem sprawozdawczym za 2017 rok, zadłużenie Powiatu na koniec 2018
roku wzrosło o 883.472,11 zł. Spłata tego długu obciąży budżety lat następnych”.
Poinformował, że członkowie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzymują się od
głosu.
Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak – nawiązała do wypowiedzi Radnego
Waldemara Flajszera odnośnie braku spójności między projektem budżetu i sprawozdaniem.
„Gdyby było niespójne, nie mielibyśmy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej bez uwag”.
Ponadto poinformowała, że zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi niecałe 12%
wykonanych dochodów.
Radny Arkadiusz Jaksa zauważył, że w poprzedniej kadencji Rada przyjęła projekt
budżetu, gdzie zakładano zadłużenie na poziomie ponad 8 mln. zł. Obecnie, po roku
funkcjonowania, przychody wyniosły ponad 100% planowanych, a wzrost zadłużenia to 1/20
tego, na co Rada wyraziła zgodę.
4. Dyskusja Radnych.
Brak..
5. Przyjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego
za 2018 rok.
Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do głosowania odczytał projekt uchwały
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2018 rok, następnie poddał go
pod głosowanie imienne. W wyniku głosowania (załącznik nr 16):
za – 15 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się - 6.
Rada Powiatu przyjęła Uchwałę Nr XI/69/19 w sprawie absolutorium dla Zarządu
Powiatu Pabianickiego za 2018 rok.
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura podziękował za udzielenie absolutorium,
za pozytywną ocenę Zarządu.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 – 2025.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Oświaty
i Wychowania poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 17):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XI/70/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego na lata 2019 – 2025 została podjęta.
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Ad. 12
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego
na 2019 rok.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Oświaty
i Wychowania poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 18):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XI/71/19 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok
została podjęta.
Ad. 13
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie
o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
Projekt uchwały przedstawił Członek Zarządu – p. Robert Kraska.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 19):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XI/72/19 w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie
o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 została podjęta.
Ad. 14
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/389/18 Rady
Powiatu Pabianickiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat
Pabianicki, zmienionej uchwałą Nr II/12/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 listopada
2018 r.
Projekt uchwały przedstawił 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 Waldemar Flajszer
 Radny Jarosław Lesman
 Członek Zarządu – p. Robert Kraska
 Radny Arkadiusz Jaksa
 Radny Łukasz Stencel
 Radny Krzysztof Habura
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W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 20):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XI/73/19 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/389/18 Rady Powiatu
Pabianickiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki, zmienionej
uchwałą Nr II/12/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 listopada 2018 r. została podjęta.
Ad. 15
Dotyczy punktu: Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
Członek Zarządu – p. Jacek Wróblewski zaprosił zgromadzonych na bieg im. Jadwigi
Wajsówny, który odbędzie się 16 czerwca.
Ad. 16
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad XI Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu – p. Florian
Wlaźlak o godzinie 12:05 zamknął obrady XI Sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego: /-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała: /-/Justyna Tomaszewska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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