PROTOKÓŁ NR XXX/20

PROTOKÓŁ Z XXX SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 26 listopada 2020 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” (sesja zdalna) Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2
Stan radnych – 23
Obecnych – 20
Ad. 1
XXX Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 10.00. Powitał Radnych Powiatu obecnych na
sesji zdalnej (lista obecności w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę
prawną sesji poprowadzi mecenas Dawid Figurski.
Na podstawie § 69 ust. 3 Statutu Powiatu Pabianickiego zaproponował zmianę
do porządku obrad z dnia 26 listopada 2020 r. (załącznik nr 2), polegającą na dodaniu punktu
2 w brzmieniu: „Złożenie ślubowania”.
Przewodniczący Rady przedstawił uzasadnienie wprowadzenia zmian. W dniu
25 listopada wpłynęło postanowienie Nr 556/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia
20 listopada 2020 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. W miejsce wygaszonego mandatu
radnego Waldemara Flajszera następuje wstąpienie na wakujący mandat kolejnego radnego,
który uzyskał najwyższą liczbę głosów. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do
głosowania zaproponowanej zmiany porządku obrad, w wyniku którego została ona przyjęta
bezwzględną większością głosów (18 radnych głosowało „za”).
Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji porządku obrad po zmianach; kolejność
poszczególnych punktów porządku uległa zmianie (załącznik nr 3).
Ad.2
Dotyczy punktu: Złożenie ślubowania.
Nastąpiło złożenie ślubowania przez p. Grzegorza Hanke.
Ad. 3
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
Wobec braku uwag protokół Nr XXIX/20 z dnia 29 października 2020 r. z XXIX 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. Robert Rządziński – wyraził zgodę,

p. Łukasz Stencel – wyraził zgodę.
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Ad. 5
Dotyczy punktu: Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
Informację przedstawili: Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura oraz Członkowie
Zarządu w osobach: p. Henryk Brzyszcz, p. Robert Kraska, p. Jacek Wróblewski (załącznik
nr 4).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, w której głos zabrali:
- radny Marcin Wolski,
- radny Arkadiusz Jaksa.
Ad. 6
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
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 5):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXX/212/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025 została podjęta.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego
na 2020 rok.
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
Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 6):
za – 19 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXX/213/20 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok
została podjęta.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą.
Projekt uchwały przedstawił Członek Zarządu Powiatu – p. Jacek Wróblewski.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów oraz Infrastruktury Technicznej,
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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 7):
za – 19 radnych, przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXX/214/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą została podjęta.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu
Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2021.
Projekt uchwały przedstawił p. Jacek Wróblewski.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 8):
za – 19 radnych, przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXX/215/20 w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego
z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 została
podjęta.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja
osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (VI).”
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu – p. Henryk Brzyszcz.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, 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 9):
za – 18 radnych, przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXX/216/20 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób po
29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (VI)” została podjęta.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących poszczególnych komisji
o przygotowanie planów pracy komisji oraz przekazanie ich do Biura Rady do dnia 8 grudnia.
W punkcie głos zabrali:
- radny Marcin Wolski,
- radny Arkadiusz Jaksa,
- Starosta Pabianicki,
- radny Łukasz Stencel.
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Ad. 12
Dotyczy punkty: Zamkniecie obrad XXX Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu – p. Florian
Wlaźlak o godzinie 11.20 zamknął obrady XXX sesji zdalnej.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego: Florian Wlaźlak

Protokołowała: Justyna Tomaszewska

Załącznik do wglądu w Biurze Rady
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