PROTOKÓŁ NR XXVIII/20

PROTOKÓŁ Z XXVIII SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 24 września 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
XXVIII 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 18 radnych
(lista obecności w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji
poprowadzi mecenas Patrycja Krzekotowska.
Na podstawie § 69 ust. 3 Statutu Powiatu Pabianickiego zaproponował zmianę do
porządku obrad z dnia 17 września 2020 r. (załącznik nr 2), polegającą na dodaniu punktu
12 w brzmieniu: „Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla
Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach” oraz punktu 13 w brzmieniu: „Przyjęcie uchwały
w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami
powiatowymi”.
Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia zmian przedstawił Członek Zarządu Powiatu –
p. Henryk Brzyszcz.
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania zaproponowanej zmiany
porządku obrad, w wyniku którego została ona przyjęta bezwzględną większością głosów
(18 radnych głosowało „za”) i przeszedł do realizacji porządku obrad po zmianach (załącznik
nr 3).
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
Wobec braku uwag protokół Nr XXVII/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. z XXVII 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. Andrzej Owczarek – wyraził zgodę,

p. Krzysztof Pacholak – wyraził zgodę.
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Ad. 4
Dotyczy punktu: Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
Informację przedstawiła Wicestarosta Pabianicki – p. Gabriela Wenne - Błażyńska
(załącznik nr 3).
W okresie między sesjami, Zarząd Powiatu Pabianickiego obradował
na 6 posiedzeniach i podjął 21 uchwał:
- 6 spośród nich dotyczyło uchwał zmieniających uchwałę w sprawie wykonania uchwały
budżetowej Powiatu Pabianickiego i uchwał w sprawie zmian w budżecie. Dokonano m.in.
zmian w takich działach jak: transport i łączność, dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina, kultura fizyczna, administracja
publiczna, gospodarka mieszkaniowa,
- Uchwała Nr 131/202 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie
zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
na terenie Gminy Pabianice (dot. ul. Tytanowej w Piątkowisku),
- Uchwała Nr 132/2020 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Chmielewskiej – Dyrektorowi Domu Pomocy
Społecznej w Pabianicach do reprezentowania Powiatu Pabianickiego w sprawie z powództwa
Danuty Michalak przeciwko Powiatowi Pabianickiemu o zapłatę,
- Uchwała Nr 133/2020 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok. Zarząd dokonał zmian w działach:
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, różne rozliczenia,
- Uchwała Nr 134/2020 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 7 września 2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok.
Zarząd dokonał zmian w dziale: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, różne
rozliczenia,
- Uchwała Nr 135/2020 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 7 września 2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok.
Zarząd dokonał zmian w dziale: gospodarka mieszkaniowa, pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej,
- Uchwała Nr 136/2020 Zarządu powiatu Pabianickiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie
założeń do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021 rok wzorów materiałów
planistycznych oraz terminów ich składania,
- Uchwala Nr 137/2020 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok. Zarząd dokonał zmian w dziale:
administracja publiczna, oświata i wychowania, pomoc społeczna,
- Uchwała Nr 138/2020 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 14 września 2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok.
Zarząd dokonał zmian w dziale: administracja publiczna, oświata i wychowanie, pomoc
społeczna,
- Uchwała Nr 139/2020 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego na 2020 rok. Zarząd dokonał zmian w dziale: różne
rozliczenia, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza,
- Uchwała Nr 140/2020 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 14 września 2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2020 rok.
Zarząd dokonał zmian w dziale: różne rozliczenia, oświata i wychowanie, pomoc społeczna,
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pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza,
- Uchwała Nr 141/2020 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie
przekazania realizacji zadania „Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach”
dofinansowanego z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
do Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wiejska 55/61,
- Uchwała Nr 142/2020 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie
przekazania realizacji zadania wynikającego z Umowy nr 31/ŁP/POWR/2020 o udzielenie
grantu na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w walce z epidemią
COVID-19 z dnia 10 września 2020 r. w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga” do Domu
Pomocy Społecznej w Pabianicach,
- Uchwała Nr 143/2020 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 14 września 2020 r. w prawie
przekazania realizacji zadania wynikającego z Umowy nr 31/ŁP/POWR/2020 o udzielenie
grantu na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
w walce z epidemią COVID – 19 z dnia 10 września 2020 r. w ramach projektu pn. „Łódzkie
pomaga” do Domu pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim.
Z przyczyn technicznych nie nagrywał się fragment sesji (od punktu 2 do części punktu
4). Wobec powyższego niniejszy fragment obrad znalazł odzwierciedlenie w protokole, tym
samym jawność sesji została zachowana.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Realizacja Powiatowego
i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2019.

programu

promocji

zatrudnienia

Sprawozdanie przedstawiła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach –
p. Magdalena Werstak (załącznik nr 4).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o przyjęciu informacji do wiadomości.
Wobec braku głosów sprzeciwu Realizacja Powiatowego programu promocji
zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2019 została przyjęta.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca obrotu
nieruchomościami powiatowymi za I półrocze 2020 r.
Informację przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – p. Anna
Dobrosz (załącznik nr 5).
Opinie Przewodniczących Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa były pozytywne.
Rada bez głosów sprzeciwu przyjęła informację do wiadomości.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta
Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Infrastruktury
Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju
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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 6):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXVIII/198/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025 została podjęta.
Ad. 8
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, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju
Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 7):
za – 21 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXVIII/199/20 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020
rok została podjęta.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą (ul. Zamkowa 6).
Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
p. Anna Dobrosz.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów oraz Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 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 8):
za – 20 radnych, przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXVIII/200/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą została podjęta.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą (ul. Piłsudskiego 2).
Projekt uchwały przedstawiła p. Anna Dobrosz.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów oraz Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 9):
za – 20 radnych, przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
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Uchwała Nr XXVIII/201/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą została podjęta.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie
o przyznanie grantu dla domów pomocy społecznej ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20.
Projekt uchwały przedstawił Członek Zarządu – p. Robert Kraska.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, 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 10):
za – 20 radnych, przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXVIII/202/20 w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie
o przyznanie grantu dla domów pomocy społecznej ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 została podjęta.
Ad. 12
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla
Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
Projekt uchwały przedstawił Członek Zarządu Powiatu – p. Henryk Brzyszcz.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 11):
za – 20 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXVIII/203/20 w sprawie przekazania środków finansowych dla
Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach została podjęta.
Ad. 13
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania
publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi.
Projekt uchwały przedstawił p. Henryk Brzyszcz.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 12):
za – 20 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXVIII/204/20 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
z zakresu zarządu drogami powiatowymi została podjęta.
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Ad. 14
Dotyczy punktu: Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Rady p. Florian Wlaźlak poinformował, że od najbliższej sesji zostanie
wprowadzony moduł umożliwiający zdalne głosowanie imienne u każdego z Państwa radnych.
Ad. 15
Dotyczy punkty: Zamkniecie obrad XXVIII Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu – p. Florian
Wlaźlak o godzinie 11.40 zamknął obrady XXVIII sesji zdalnej.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego: /-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała: /-/Justyna Tomaszewska

Załącznik do wglądu w Biurze Rady
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