Pabianice, dnia 25 lutego 2008 r.
Komisja Spraw Obywatelskich,
Promocji oraz Rozwoju Powiatu

PROTOKÓŁ NR 4/20/08
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich,
Promocji oraz Rozwoju Powiatu, które odbyło się
w dniu 25 lutego 2008 r. o godz.. 15.00
Ad. 1
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji, która powitała członków komisji oraz
przybyłych gości (lista obecności w załączeniu - załącznik nr 1).
Ad. 2
Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek posiedzenia (załącznik nr 2)i zaproponowała
głosowanie. W wyniku głosowania:
5 za,
0 przeciw ,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
porządek został przyjęty.
Ad. 3
Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy w 2007 roku.
P. B. Oswald- po raz pierwszy obserwujemy poprawę warunków pracy i możemy mówić o
prawdziwym rynku pracy. Rok 2007 zamknęliśmy z 11% stopą bezrobocia. Jest to wynik mniejszy
od średniej w kraju oraz mniejszy od średniej w województwie. Nie jest to rezultat tylko wyjazdu
rzeszy ludzi do pracy za granicę. Osiągnęliśmy to przede wszystkim dzięki potężnym funduszom
przeznaczonym na przeciwdziałanie bezrobociu. Są w dalszym ciągu ludzie stale bezrobotni, którzy
prawdopodobnie pracują na czarno i nie chcą podejmować żadnej legalnej pracy. Niepokojącym
zjawiskiem jest to, iż ludzie przestali myśleć o własnej przyszłości i o emeryturze, powinniśmy
nauczyć ich nawyków do pracy oraz podnosić ich kwalifikacje. Wreszcie marginesem stały się
pieniądze przeznaczane na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych. Dążymy do sytuacji, w której dany
bezrobotny byłby przypisany do jednego konkretnego pośrednika, który prowadziłby go od
początku tj. zarejestrowania w PUP do momentu znalezienia stałej pracy. Naszym nadrzędnym
celem na rok 2008 jest zamknięcie tego roku z jednocyfrową stopą bezrobocia. Jestem przekonany,
że uda się to osiągnąć efektywnie wydając olbrzymie pieniądze jakie w tym roku Powiatowy Urząd
Pracy ma do wykorzystania.
P. Z. Skowroński powiedział, iż cieszy go elastyczność oraz dostosowywanie się do wciąż
zmieniającego sie rynku pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach. Dodał, że należałoby
sprawdzić efektywność wszystkich programów przeciwdziałania bezrobociu wymienionych przez
p. B. Oswalda.
P. I. Grenda- żeby zmienić mentalność wielu bezrobotnych należałoby wprowadzić zmiany w
prowadzeniu polityki socjalnej, ponieważ jest wiele ludzi, którym nie opłaca się pracować za 800
zł. skoro mają możliwość otrzymania takich pieniędzy poprzez zasiłki, czy dofinansowania.
P. Z. Skowroński- jest to zbyt szeroki materiał, aby zdołać przedyskutować go w całości
podczas posiedzenia Komisji. Możemy jedynie pogratulować wymienionych osiągnięć.

Ad. 4
Dotyczy punktu: zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w 2008 r.”.
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy- p. B. Oswald.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała głosowanie, w wyniku
którego:
5 za,
0 przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok (kwota 819 584 zł.).
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego- p. E. Piekielniak;
P. M. Ccha zapytała, których szkół dotyczy dofinansowanie?
P. E. Piekielniak- będą to Zespoły Szkół Nr 1, 2 oraz 3.
Wobec braku pytań Przewodnicząca Komisji poddała ww. projekt pod głosowanie, w wyniku
którego:
5 za,
0 przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
c) udzielenia pomocy rzeczowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego- p. E. Piekielniak;
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Komisji poddała ww. projekt pod
głosowanie, w wyniku którego:
5 za,
0 przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
d) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok (kwota 7 000 zł.).
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego- p. E. Piekielniak;
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała głosowanie, w wyniku
którego:
5 za,
0 przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
e) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok (kwota 34 000 zł.).
Ww. projekt omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego- p. E. Piekielniak.
P. Z. Skowroński zapytał, czy te środki są zaplanowane w budżecie?
P. E. Piekielniak odpowiedziała iż są to niespodziewane fundusze z zewnętrznych środków.
P. Z. Skowroński- takie środki uzyskamy pierwszy raz oraz czy aparatura będzie własnością
Powiatu?
P. E. Piekielniak odpowiedziała na obydwa pytania twierdząco.
Wobec braku pytań do projektu p. M. Cicha zaproponowała głosowanie, w wyniku którego:
5 za,
0 przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
f) zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia
porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia niektórych zadań związanych z
poborem w 2008 roku.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego- p. E. Piekielniak.
P. M. Cicha zapytała na czym polega zmiana w uchwale?
P. E. Piekielniak odpowiedziała, iż jest to zmiana brzmienia ostatniego paragrafu wcześniej
przyjętej uchwały.
Wobec braku pytań do projektu p. M. Cicha zaproponowała głosowanie, w wyniku którego:
5 za,
0 przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 5
Dotyczy punktu: przyjęcie protokołu Nr 4/19/08 z dnia 11 lutego 2008 roku.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca przystąpiła do głosowania, wyniku którego:
5 za,
0 przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
protokół został przyjęty.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Spraw różne.
P. Z. Skowroński zwrócił się z prośbą, aby Przewodnicząca Komisji podczas obrad Sesji
poinformowała o stanowisku komisji dotyczącego skargi p. W. Tabaczkiewicza. Nie jest w gestii
Rady rozpatrywać historię życia skarżącego oraz ewentualnych uchybień w działaniu PUP. Skarga
została złożona na działanie Starosty oraz Członka Zarządu i tego powinna dotyczyć dyskusja.
Ad. 7
W związku z brakiem spraw p. Marta Cicha podziękowała za przybycie Członkom
Komisji i zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich,
Promocji oraz Rozwoju Powiatu:
/-/ Marta Cicha
Protokołował: Cezary Krawczyński

Załączniki do wglądu w Biurze Rady

