PROTOKÓŁ NR XXXIV/21

PROTOKÓŁ Z XXXIV SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 25 marca 2021 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” (sesja zdalna) Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2
Stan radnych – 23
Obecnych – 23
Ad. 1
XXXIV 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 (lista obecności w załączeniu – załącznik
nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji poprowadzi mecenas Dawid Figurski.
Następnie Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad (załącznik nr 2).
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
Wobec braku uwag, protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego 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.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
Informację przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura oraz Członek Zarządu
Powiatu Pabianickiego – p. Henryk Brzyszcz.
Starosta Pabianicki – w okresie od 25 lutego do dnia 25 marca Zarząd spotkał się
na 6 posiedzeniach, na których podjął 19 uchwał:
- 13 z tych uchwał dotyczyło zmiany w budżecie Powiatu Pabianickiego i uchwał
zmieniających uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pabianickiego za 2021 rok,
- ponadto Zarząd podjął 6 innych uchwał:
 w sprawie określenia podziału i wysokości dotacji na zadania własne Powiatu
Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (dla 40
klubów i stowarzyszeń sportowych zostało rozdysponowane 130 tys. zł.; w ubiegłym
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roku było to 100 tys. zł., na wniosek kilku radnych m.in.: Łukasza Stencla, Arkadiusza
Jaksy i Jarosława Habury uchwalono, że na ten rok będzie to kwota wyższa).
 w sprawie składania oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie
zadania rekonstrukcja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera, czyli Złotej Sali.
 10 marca Zarząd przyjął uchwałę w sprawie zmiany regulaminów organizacyjnych
Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych im.
Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach oraz pozostałych Placówek OpiekuńczoWychowawczych prowadzonych przez Powiat Pabianice. Chodzi m.in. o ograniczenie
liczby dzieci, które będą zamieszkiwały budynek przy ulicy Sejmowej z 25 do 14. Będą
to dzieci starsze, w miarę samodzielne, co zaskutkuje tym, iż nie będzie konieczności
prowadzenia kuchni, a także do obsługi tego domu potrzebna będzie mniejsza ilość
personelu. W wyniku tych działań pojawią się pewne oszczędności. Małe dzieci będą
przeniesione do Porszewic.
 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji dla
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań
Powiatu Pabianickiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Rada, w wyniku tego
konkursu, przeznaczyła 20 000 zł. 4 organizacje pożytku publicznego otrzymają te
środki. Są to Fundacja Rampa, Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów
Kansas, Związek Harcerstwa Polskiego i Polski Czerwony Krzyż.
 w sprawie przekazania realizacji zadania wynikającego z umowy dotacji z dnia
11 marca przeznaczonej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem
nauczycieli na doradców metodycznych. Uchwałą powierzono realizację tego zadania
w części dotyczącej finansowania wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli
w celu realizacji zadań doradców metodycznych Powiatowemu Ośrodkowi
Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego.
 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy przy
Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Pabianicach na rok 2021.
- Starosta Pabianicki wydał 7 zarządzeń:
 Zarządzenie w sprawie wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Starostwie
Powiatowym w Pabianicach do udziału w wyborze instytucji finansowej do zarządzania
pracowniczymi planami kapitałowymi.
 Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania
mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Pabianicki.
Średni koszt utrzymania w Konstantynowie w Domu pod Dębami wynosi 4295 zł.
miesięcznie, a w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach 4300 zł.
 Zarządzenie w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na
utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez
nasz Powiat.
 Zarządzenie w sprawie zmian w regulaminie wynagrodzeń pracowników w Starostwie
Powiatowym.
 Zarządzenie w sprawie zasad przydziału i gospodarowania środkami ochrony
indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
 Zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku.
 Zarządzenie w sprawie rozpoczęcia procedury naboru i powołania komisji
kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Wydziale Oświaty.
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- w dniu 10 marca członkowie Zarządu wzięli udział w spotkaniu nad strategią rozwoju Powiatu
Pabianickiego, jest to dokument na lata 2021-2030. Spotkanie odbyło się w Starostwie
z udziałem szefów Gmin naszego Powiatu. Dotyczyło mapowania potrzeb na terenie naszego
powiatu. Strategię przygotowuje firma Pheno Horizon.
- 23-go marca odbyła się Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, na którym
podjęto rozmowy o przyszłości stowarzyszenia w związku z faktem, że kwota, jaką
stowarzyszenie będzie prawdopodobnie dysponowało w najbliższej perspektywie finansowej,
jest znacznie mniejsza, niż ta, która była do tej pory. Będzie to kwota w granicach 250 000 000,
co na 30 samorządów, które wchodzą w skład tego stowarzyszenia, jest kwotą niewielką.
- zostanie ogłoszony przetarg na boisko przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach. Na ten cel
Powiat otrzymał 300 000 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych.
- przepust w Talarze, na tą chwilę jest to największa inwestycja, jej wartość to około 500 000
zł. Założony jest przepływ, są zrobione przyczółki, rozpoczęły się prace drogowe, jest duża
szansa, że w połowie kwietnia ta droga powstanie.
P. Henryk Brzyszcz – Członek Zarządu:
- Zarząd uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielem firmy Panattoni. Jest to firma, która
buduje dosyć duże powierzchnie logistyczne w okolicach S14 na całej długości. Jest to firma
znana w całym kraju.
Obecnie buduje halę przeładunkową w miejscowości Niesięcin w Konstantynowie, w okolicach
budowanego węzła na wysokości ulicy Niesięcin, Huta Jagodnica, ulica Szczecińska.
Powiat posiada wykonaną dokumentację na ten odcinek drogi powiatowej około 700 m łączący
ulicę Szczecińską z drogą krajową 71 i w zeszłym roku odbyły się już pierwsze rozmowy
i zapadły pierwsze decyzje o tym, że firma Panattoni, chcąc jak najszybciej wjechać i wyjechać
do swojego terenu, zaproponowała, że wykona połowę powiatowego odcinka w kierunku ulicy
Huty Jagodnicy na swój koszt, to jest około 340 m. Obecnie trwa etap końcowy odbioru tych
robót, trwają prace związane z wykonaniem chodnika. Powiat posiada projekt na dalszą część
wykonania tego odcinka. W projekcie zabezpieczono kwotę 900 000 zł. skierowano zapytanie
do firmy, czy nie mogliby tak jak w zeszłym roku podejść konstruktywnie do odcinka
i spróbować go dofinansować. Dokumenty zostały przekazane, oczekujemy na odpowiedź
firmy Panattoni.
- kolejna sprawa dotyczy regulacji stanów prawnych dróg powiatowych, który jest od wielu lat
nieuregulowany. Odbyło się spotkanie, którego celem było wypracowanie procedury, na bazie
której będzie można poszczególne odcinki dróg powiatowych wyjaśniać. I ta procedura została
już opracowana przy udziale Nadleśnictwa. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym,
wzięły w nim udział następujące osoby: przedstawiciele Nadleśnictwa, Wójt Gminy Dłutów Grażyna Maślanka, jako że ten proces rozpocznie się od Dłutowa, Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Dłutów, Radny Paweł Kania i Radny Jarosław Kosmala, Naczelnik Wydziału Dróg
i Mostów - Jolanta Nowicka, Pani Ania Dobrosz i pozostali członkowie Zarządu. Dopracowano
pewną metodę, przygotowano odpowiednie dokumenty i skierowano już wypracowane
dokumenty do Wojewody, aby wydał ostateczną decyzję co do właściciela danego odcinka
drogi. W zmianach budżetu na ten rok znajduje się kwota 50 000 zł celem rozpoczęcia prac
związanych z podziałami. W niektórych przypadkach będą również sytuacje związane
z wykupem terenów. Jest to proces wieloletni.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, w której udział wzięli:
- Radny Robert Rządziński
- Członek Zarządu Powiatu – p. Robert Kraska.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności za
2020 rok oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego (załącznik nr 3).
Sprawozdanie przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach – mł. insp.
Jarosław Tokarski.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformował o przyjęciu sprawozdania i informacji do wiadomości.
W punkcie głos zabrał Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura.
Wobec braku głosów sprzeciwu, Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie
i informację Komendanta.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Informacja Prokuratora Rejonowego w Pabianicach w przedmiocie
zwalczania przestępczości w rejonie pabianickim w 2020 roku (załącznik nr 4).
Przewodniczący Rady poinformował, że Prokurator Rejonowy w Pabianicach przekazał
informację w formie pisemnej. Poprosił, aby w przypadku pytań, zgłaszać je drogą e-mailową
na adres Biura Rady, a następnie zostaną one przekazane do Prokuratury.
Wobec braku pytań Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowała o przyjęciu informacji do wiadomości.
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja została przyjęta.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Informacja Prokuratora Rejonowego w Łasku o stanie przestępczości
i jej zwalczaniu w powiecie pabianickim (załącznik nr 5).
Przewodniczący Rady poinformował, że Prokurator Rejonowy w Łasku przekazał
informację w formie pisemnej. Poprosił, aby w przypadku pytań, zgłaszać je drogą e-mailową
na adres Biura Rady, a następnie zostaną one przekazane do Prokuratury.
Wobec braku pytań Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowała o przyjęciu informacji do wiadomości.
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja została przyjęta.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Realizacja Powiatowego
i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2020.

programu

promocji

zatrudnienia

Sprawozdanie przedstawiła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach –
p. Magdalena Werstak (załącznik nr 6).
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 2020 została przyjęta.
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W punkcie głos zabrał Starosta Pabianicki.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego programu promocji
zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2021”.
Projekt uchwały omówiła Dyrektor PUP – p. Magdalena Werstak.
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 7):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych
Uchwała Nr XXXIV/248/21 w sprawie Powiatowego programu promocji zatrudnienia
i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2021 została podjęta.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2021 – 2026.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu - p. Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, 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 8):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych
Uchwała Nr XXXIV/249/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pabianickiego na lata 2021 – 2026 została podjęta.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego
na 2021 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do
głosowania imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 9):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych
Uchwała Nr XXXIV/250/21 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021
rok została podjęta.
Ad. 12
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku
w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu Powiatu – p. Henryk Brzyszcz.
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Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 10):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 1 radny
Uchwała Nr XXXIV/251/21 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku
w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”
została podjęta.
Ad. 13
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów: Centrum
Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Aleksandra
Kamińskiego w Porszewicach oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach
i Pabianicach.
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu Powiatu - p. R. Kraska.
Przewodniczący Komisji: Statutowo – Regulaminowej oraz Spraw Obywatelskich,
Promocji oraz Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały.
Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 11):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych
Uchwała Nr XXXIV/252/21 w sprawie zmiany statutów: Centrum Administracyjnego
do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Aleksandra Kamińskiego
w Porszewicach oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Porszewicach
i Pabianicach została podjęta.
Ad. 14
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków
na ich realizację w 2021 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały przedstawił p. Jarosław Grabowski – Dyrektor PCPR w Pabianicach.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, 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 12):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych
Uchwała Nr XXXIV/253/21 w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich
realizację w 2021 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych została podjęta.
Ad. 15
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu
Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w
Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2021.
Projekt uchwały omówił p. Jarosław Grabowski.
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Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 13):
za – 23 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych
Uchwała Nr XXXIV/254/21 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego
do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach
i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2021 została podjęta.
Ad. 16
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu
Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej
w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
w roku 2021.
Projekt uchwały omówił p. Jarosław Grabowski.
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 14):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXXIV/255/21 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego
do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie
Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2021 została
podjęta.
Ad. 17
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu
Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023.
Projekt uchwały omówił p. Jarosław Grabowski.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, 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 15):
za – 23 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXXIV/256/21 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Pieczy
Zastępczej na lata 2021 – 2023 została podjęta.
Ad. 18
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata: 2021 – 2030.
Projekt uchwały omówił p. Jarosław Grabowski.
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 16):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
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Uchwała Nr XXXIV/257/21 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata: 2021 – 2030 została podjęta.
Ad. 19
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2020 wraz z wykazem potrzeb
w zakresie pomocy społecznej na rok 2021.
Projekt uchwały omówił p. Jarosław Grabowski.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, 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 17):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXXIV/258/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2020 wraz z wykazem potrzeb
w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 została podjęta.
Ad. 20
Dotyczy punktu: Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
W punkcie głos zabrał radny Andrzej Owczarek.
Ad. 21
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad XXXIV Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu – p. Florian
Wlaźlak o godzinie 12:20 zamknął obrady XXXIV Sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego: Florian Wlaźlak

Protokołowała: Justyna Tomaszewska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady

8z8

