Pabianice, dnia 27 sierpnia 2020 r.
Komisja Budżetu i Finansów
PROTOKÓŁ NR 2/26/20
z posiedzenia zdalnym Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2020 roku o godz. 13.00
Ad. 1 - 2
Posiedzenie otworzył p. Jarosław Habura - Przewodniczący Komisji (lista obecności
w załączeniu – załącznik nr 1). Następnie przedstawił porządek posiedzenia (załącznik nr 2),
który został jednogłośnie przyjęty.
Ad. 3
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020 – 2025.
Projekt uchwały omówiła Skarbik Powiatu p. Elżbieta Piekielniak.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania, w wyniku
którego: 4 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok.
Projekt uchwały omówiła Skarbik Powiatu p. Elżbieta Piekielniak
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 4 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
c) wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach
i likwidacji Szkoły Policealnej dla młodzieży w Pabianicach,
Projekt uchwały omówiła Wicestarosta p. G. Wenne - Błażyńska
Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
4 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany.
d) wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach
i likwidacji Szkoły Policealnej dla młodzieży w Pabianicach.
Projekt uchwały omówiła Wicestarosta p. G. Wenne - Błażyńska
Wobec braku pytań, Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania, w wyniku którego: 4
radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 4
Przyjęcie protokołów
a) Nr 2/18/19 z dnia 16 grudnia 2019 r.
Wobec braku zastrzeżeń do przedłożonego protokołu, Przewodniczący Komisji
zaproponowała głosowanie, w wyniku którego protokół został jednogłośnie przyjęty.
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b) Nr 2/23/20 z dnia 3 czerwca 2020 r.
Wobec braku zastrzeżeń do przedłożonego protokołu, Przewodniczący Komisji zaproponowała
głosowanie, w wyniku którego protokół został jednogłośnie przyjęty.
c) Nr2/24/20 z dnia 24 czerwca 2020 r.
Wobec braku zastrzeżeń do przedłożonego protokołu, Przewodniczący Komisji zaproponowała
głosowanie, w wyniku którego protokół został jednogłośnie przyjęty.
d) Nr 2/25/20 z dnia 29 lipca 2020 r.
Wobec braku zastrzeżeń do przedłożonego protokołu, Przewodniczący Komisji zaproponowała
głosowanie, w wyniku którego protokół został jednogłośnie przyjęty.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Wpłynęło pismo Komisji Zakładowej NSZZ ,, Solidarność” DPD w Konstantynowie
Łódzkim.
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo i poinformował, że z Komisji może wpłynąć
sygnał do Zarządu o pozytywnym rozpatrzeniu pisma alby dodatkowe środki jeśli tylko będzie
to możliwe w formie stałej, podwyżki czy premii wpłynęły do DPS-u ponieważ wiemy o walce
z COVID-19 a wymaga ona dużego poświęcenia.
Odpowiedzi udzielił Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego p. R. Kraska
Sytuacja w DPS jest nadzwyczajna. Na chwilę obecną w trakcie realizacji są granty które
przyznał Wojewoda Łódzki dla pracowników za 3 m-ce czyli (marzec-maj) pieniądze te
dostanie DPS w Konstantynowie Łódzkim jak i pozostałe DPS-y w Pabianicach.
Realizacja nastąpi we wrześniu, nie są to duże pieniądze ale zawsze coś. Niestety pominięte
zostały pielęgniarki, Zarząd będzie musiał przyjrzeć się tej sprawie bardziej.
Wojewoda Łódzki tłumaczy ,że pielęgniarki są osobno traktowane jako z Ministerstwa
Zdrowia, a te pracujące w DPS-ach są pracownikami samorządowymi.
Jeśli chodzi o zarobki zwiększyła się najniższa krajowa do 2600zł, jednocześnie zwiększył się
zakres obowiązków pełnionych przez służbę zdrowia gdzie obowiązków jest więcej,
odpowiedzialność za czym idzie Covid-19 większa, a wynagrodzenia pozostają bez zmian.
Przewodniczący Komisji zadał pytanie dotyczące wynagrodzenia, a dokładniej,, czy mamy
pracowników którzy pracowali poniżej tego zatrudnienia?”
Wzrost wynagrodzeń spowodował iż pracownicy którzy mają dużą odpowiedzialność tracą na
tym, wynagrodzenie ich jest na poziomie osób pełniących inne funkcję tj.: konserwator
powierzchni płaskich czy mechanik.
P. R. Kraska uważa za szczególne warunki dotykają także Starostwo Powiatowe ponieważ są
coraz mniejsze wpływy pieniędzy i przy całej tej sytuacji gdzie Zarząd chciałby ludzi wspomóc
nie ma takiej możliwości ponieważ Starostwo nie posiada środków finansowych.
P. Wicestarosta poinformowała nas, że z dniem 1 września zaplanowane są podwyżki dla
nauczycieli , poinformowała nas również o tym, że owe środki te zostały przekazane do
jednostek samorządu terytorialnego, powiedziano nam, że są to pieniądze z uwagi na podwójny
rocznik. Stajemy przed dylematem, sytuacja jest niekomfortowa. P. Skarbnik dodała również,
że w dużym stopniu niewykonanie ma swój udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
ponieważ jest to kwota ponad 2700000 zł.
Prośba, Apel w imieniu członków komisji o pozytywnym rozpatrzeniu pisma dotyczącego
pomocy dla DPS , nawet jeśli nie w formie stałej to przynajmniej jakieś nagrody.
Prosimy również o informację jaka będzie ostateczna odpowiedź na prośbę oraz co dalej.
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Ad.6
Dotyczy punktu: Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Komisji, Przewodniczący zamknął
posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów: Jarosław Habura
Protokołowała: Izabela Parteka - Łukomska
Załączniki do wglądu w Biurze
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