PROTOKÓŁ NR XXIV/20
PROTOKÓŁ Z XXIV SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 4 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” (sesja zdalna) Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2

Stan radnych – 23
Obecnych – 22
Ad. 1
XXIV Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 10.00. Powitał Radnych Powiatu obecnych
na sesji zdalnej.
Prowadzący stwierdził prawomocność obrad, gdyż obecność zgłosiło 20 radnych
(lista obecności w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji
poprowadzi mecenas Jarosław Szczepaniak.
Na podstawie § 69 ust. 3 Statutu Powiatu Pabianickiego zaproponował zmianę do
porządku obrad z dnia 28 maja 2020 r. (załącznik nr 2), polegającą na wykreśleniu punktu
13 w brzmieniu: „Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla
Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach”.
Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia zmian przedstawił Starosta Pabianicki –
p. Krzysztof Habura. Prośba o wykreślenie punktu 13 z porządku obrad jest efektem wniosku
Komendanta Policji, który poprosił o przesunięcie przyznania tychże środków na drugą połowę
roku, w związku z ponownym oszacowaniem potrzeb remontowych, a także niemożliwością
zaabsorbowania tych środków w I połowie roku.
Następnie przystąpił do głosowania zaproponowanej zmiany porządku obrad, w wyniku
którego została ona przyjęta bezwzględną większością głosów i przeszedł do realizacji
porządku obrad po zmianach (załącznik nr 3).
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
Wobec braku uwag protokół Nr XXIII/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. z XXIII Sesji Rady
Powiatu 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. Maria Wróbel – wyraziła zgodę,
 p. Anna Bujacz – wyraziła zgodę.
1z6

Ad. 4
Dotyczy punktu: Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
Informację przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura (załącznik nr 4).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w punkcie.
W dyskusji wzięli udział:
- Radny Waldemar Flajszer
- Radny Robert Rządziński
Ad. 5
Dotyczy punktu: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego o stanie mienia Powiatu
Pabianickiego za rok 2019.
Informację przedstawił Członek Zarządu Powiatu – p. Jacek Wróblewski.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa oraz 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 2019 (załącznik nr 5).
Ad. 6
Dotyczy punktu: Debata nad raportem o stanie Powiatu Pabianickiego za 2019 rok.
Przewodniczący Rady - Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady
Powiatu. 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.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja.
Poinformował, że do dnia 3 czerwca nie wpłynęły zgłoszenia mieszkańców do udziału
w debacie. W związku z powyższym Przewodniczący Rady rozpoczął debatę nad raportem.
W punkcie głos zabrała radna Ewa Lewandowska.
Przewodniczący Rady – art. 30a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym nakłada
na Zarząd obowiązek przedstawienia Radzie Powiatu raportu o stanie Powiatu do dnia 31 maja.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi
Powiatu Pabianickiego.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania (załącznik nr 6):
za – 16 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 6 radnych.
Uchwała Nr XXIV/174/20 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu
Pabianickiego została podjęta.
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Ad. 8
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – pan Florian Wlaźlak poinformował
o kolejności procedowania punktu dot. przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Pabianickiego za 2019 rok.
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok.
1. Skarbnik Powiatu Pabianickiego - p. Elżbieta Piekielniak omówiła sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok
(sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019
rok stanowią załączniki do projektu uchwały).
2. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr I/28/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii
o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2019 rok (załącznik
nr 7).
3. Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa oraz Rewizyjnej odczytali opinie dotyczące sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok
(załączniki: od nr 8 do nr 12).
4. Wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych.
Brak.
5. Dyskusja Radnych.
Brak.
6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok.
Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 13):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych.
Rada Powiatu przyjęła Uchwałę Nr XXIV/175/20 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Pabianickiego za 2019 rok.
Ad. 9
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – pan Florian Wlaźlak poinformował
o kolejności procedowania punktu dot. przyjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu
Powiatu Pabianickiego za 2019 rok.
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
Pabianickiego za 2019 rok.
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1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Robert Rządziński odczytał Uchwałę
Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania
finansowego, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok
oraz w sprawie wniosku o absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok
(załącznik do projektu uchwały).
2. Uchwała Nr I/43/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Pabianickiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok
została odczytana przez Przewodniczącego Rady Powiatu - pana Floriana Wlaźlaka (załącznik
do projektu uchwały).
3. Wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych.
Radny Waldemar Flajszer w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości - 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 2019. Zwrócił uwagę, że nie powołano
wiceprzewodniczącego Rady z klubu PiS oraz nie przydzielono członkom klubu kierowniczych
funkcji w komisjach Rady. Budżet Powiatu Pabianickiego zamknął się nadwyżką – 2.852.193
zł. przy planowanym wcześniej deficycie 6.723.000 zł. Łączna wysokość długu Powiatu na
dzień 31 grudnia 2019 r. to 11.476.000 zł., prawie 10% wykonanych dochodów. W kwocie
długu zawarte są zobowiązania z 2018 r. wynikające z zakupu nieruchomości przy ul. Gdańskiej.
Nie został przekroczony plan przyjętych wydatków. W budżecie na rok 2019 utworzono
ponadto rezerwę w łącznej kwocie ponad 5 mln. zł. Radny podsumował, że budżet był
zrównoważony i realizowany zgodnie z planem.
Radny Łukasz Stencel w imieniu Koalicyjnego Klubu Radnych – wykonanie budżetu,
jak i sprawozdanie finansowe są na najwyższym poziomie merytorycznym i finansowym.
Pogratulował wszystkim, którzy pracowali nad przygotowaniem ww. dokumentów oraz
Skarbnikowi Powiatu.
Radny Arkadiusz Jaksa zwrócił uwagę, że budżet za który udzielane jest absolutorium,
był budżetem ciężkim, z uwagi na to, iż powstał w momencie, kiedy na samorządy delegowane
były coraz większe zadania bez pokrycia w środkach zewnętrznych. Wyraził swoje uznanie za
zrównoważenie budżetu oraz wypracowanie nadwyżki.
4. Dyskusja Radnych.
Brak.
5. Przyjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego
za 2019 rok.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie
absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2019 rok. W wyniku głosowania
(załącznik nr 14):
za – 15 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się - 7.
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Rada Powiatu przyjmując Uchwałę Nr XXIV/176/20 udzieliła absolutorium Zarządowi
Powiatu Pabianickiego za 2019 rok.
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura podziękował za udzielenie absolutorium i za
pozytywną ocenę prac Zarządu. Podziękował również pracownikom Starostwa, Skarbnikowi
Powiatu, Sekretarzowi Powiatu oraz pracownikom jednostek organizacyjnych za całoroczną
współpracę.
Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak podziękowała za miłe słowa skierowane do
służb finansowych, a także do wszystkich pracowników Starostwa za całoroczną współpracę.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Informacja
pabianickiego za rok 2019.

o stanie

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 2019.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Infrastruktury
Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, a także Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu 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 15):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXIV/177/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025 została podjęta.
Ad. 12
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego
na 2020 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Infrastruktury
Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, a także Wiceprzewodnicząca Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały.
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Wobec braku uwag Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 16):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXIV/178/20 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020
rok została podjęta.
Ad. 13
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie
o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Projekt uchwały przedstawił Członek Zarządu Powiatu – p. Robert Kraska.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, a także Wiceprzewodnicząca Komisji
Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 17):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXIV/179/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu
Pabianickiego z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
została podjęta.
Ad. 14
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji –
p. Anna Bujacz. W punkcie głos zabrał również Sekretarz Powiatu – p. Jacek Barasiński.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 18):
za – 13 radnych,
przeciw – 1 radny, wstrzymało się od głosu – 3 radnych.
Uchwała Nr XXIV/180/20 w sprawie rozpatrzenia skargi została podjęta.
Ad. 15
Dotyczy punktu: Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
W punkcie głos zabrał radny Marcin Wolski.
Ad. 16
Dotyczy punkty: Zamkniecie obrad XXIV Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu – p. Florian
Wlaźlak o godzinie 12.40 zamknął obrady XXIV sesji zdalnej.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego: /-/Florian Wlaźlak
Protokołowała: /-/Justyna Tomaszewska
Załącznik do wglądu w Biurze Rady
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