PROTOKÓŁ NR XXXV/21

PROTOKÓŁ Z XXXV SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 29 kwietnia 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
XXXV 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.
Na podstawie § 69 ust. 3 Statutu Powiatu Pabianickiego zaproponował zmiany do
porządku obrad z dnia 22 kwietnia 2021 r. (załącznik nr 2), polegające na dodaniu:
- punktu 2 w brzmieniu: Zmiana porządku obrad,
- punktu 15 w brzmieniu: Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział w projekcie
partnerskim pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
w Pabianicach”.
Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia zmian przedstawił Członek Zarządu Powiatu
– p. Robert Kraska.
Ad. 2
Zmiana porządku obrad.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania zaproponowanej zmiany porządku
obrad.
W wyniku głosowania zmiana została przyjęta bezwzględną większością głosów
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych
Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji porządku obrad po zmianach (załącznik nr 3).
Ad. 3
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
Wobec braku uwag, protokół z XXXIV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego został
przyjęty.
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Ad. 4
Dotyczy punktu: Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący zaproponował, aby w dniu dzisiejszym Komisja Uchwał i Wniosków
pracowała w następującym składzie:

p. Anna Pierzchała - Gładysz – wyraziła zgodę,

p. Tomasz Pierzchała – wyraził zgodę.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
Informację przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura.
W punkcie głos zabrał radny Robert Rządziński.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Informacja o stanie
pabianickiego za rok 2020 (załącznik nr 4).

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.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w punkcie, w której udział wzięli:
- Radny Marcin Wolski
- Starosta Pabianicki
Rada przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu
pabianickiego za rok 2020 (przeciw – 1 radny).
Ad. 7
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 5):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych
Uchwała Nr XXXV/259/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pabianickiego na lata 2021 – 2026 została podjęta.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego
na 2021 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu.
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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 6):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych
Uchwała Nr XXXV/260/21 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021
rok została podjęta.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu Powiatu – p. Jacek Wróblewski.
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 7):
za – 23 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych
Uchwała Nr XXXV/261/21 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach została podjęta.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 –
2025.
Projekt uchwały omówił Dyrektor PCPR w Pabianicach – p. Jarosław Grabowski.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, 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 8):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych
Uchwała Nr XXXV/262/21 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 –
2025 została podjęta.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu
profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych
w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie pabianickim
na lata 2021 – 2025.
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 9):
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za – 23 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych
Uchwała Nr XXXV/263/21 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu
profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych
w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie pabianickim
na lata 2021 – 2025 została podjęta.
Ad. 12
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej w Powiecie Pabianickim.
Projekt uchwały omówił p. Jarosław Grabowski.
Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 10):
za – 23 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych
Uchwała Nr XXXV/264/21 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
w Powiecie Pabianickim została podjęta.
Ad. 13
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
Projekt uchwały omówił Starosta Pabianicki.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Radna Jadwiga Wadowska – Gryzel oraz radna Maria Wróbel wyraziły zgodę na
uczestnictwo w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
W punkcie głos zabrał radny Jarosław Lesman.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 11):
za – 23 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXXV/265/21 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta.
Ad. 14
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
Projekt uchwały omówiła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
– p. Anna Bujacz.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 12):
za – 23 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXXV/266/21 w sprawie rozpatrzenia skargi została podjęta.
Ad. 15
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział w projekcie
partnerskim pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
w Pabianicach”.
Projekt uchwały omówił p. Robert Kraska.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
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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 13):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
Uchwała Nr XXXV/267/21 w sprawie wyrażenia zgody na udział w projekcie
partnerskim pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
w Pabianicach” została podjęta.
Ad. 16
Dotyczy punktu: Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
W punkcie głos zabrał radny Andrzej Owczarek.
Ad. 21
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad XXXV Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu – p. Florian
Wlaźlak o godzinie 11:20 zamknął obrady XXXV Sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego: /-/Florian Wlaźlak

Protokołowała: /-/Justyna Tomaszewska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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