Komisja
Statutowo-Regulaminowa

Protokół Nr 1/4806
z posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej,
które odbyło się 10 sierpnia 2006 r. o godz. 11.30
w „ Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach
Ad. 1 – 2
Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej powitał Członków Komisji (lista
obecności w załączeniu – załącznik nr 1). Następnie zaproponował porządek posiedzenia
(załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami dotyczącej zamiany granic Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały omówił Sekretarz Powiatu Pabianickiego p. Karol Klimek.
P. Edward Rogalewicz powiedział, iż brakuje mu w tym projekcie uchwały prowadzenia
również konsultacji przez dodatkowe osoby jakimi mogą być wolontariusze.
P. Sekretarz poinformował, iż 24 lipca 2006 r. odbyło się spotkanie z Wójtami i
Przewodniczącymi Rad Gmin. Wystąpiono z inicjatywą, aby w każdej z gmin Powiatu
Pabianickiego przeprowadzić konsultację społeczne, niestety nie było zgody
zainteresowanych gmin. Szerokie konsultacje prowadzi Gmina Pabianice poprzez
sołtysów, którzy chodzą od domu do domu.
P. Barbara Górniak zaproponowała, aby wolontariatem zajęli się młodzi działacze
lewicy.
P. Edward Rogalewicz zwrócił się z zapytaniem do p. Barbary Górniak czy ma
upoważnienie, aby proponować wolontariat składający się z działaczy młodej lewicy ?
P. Barbara Górniak zaproponowała, aby Starostwo zwróciło się do stowarzyszeń z
prośbą o wolontariat.
P. Edward Rogalewicz zgłosił poprawkę do § 3 ust 2 ppkt b) w brzmieniu: "poprzez
zaznaczenie odpowiedzi "TAK", "NIE" albo "NIE MAM ZDANIA" na formularzu
konsultacyjnym stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały, dostarczonym przez
wolontariuszy". Poddał wniosek pod głosowanie, w wyniku którego:
za - 3 osoby, przeciw - 0 osób, wstrzymała się - 1 osoba.,
wniosek został przyjęty.
P. Barbara Górniak nie brała udział u w głosowaniu.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący
Komisji zaproponował głosowanie. Wynik głosowania był następujący:
za - 4 osoby,

przeciw - 0 osób,

nikt nie wstrzymał się od głosu

projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
P. Barbara Górniak nie brała udziału w głosowaniu.

Ad. 4
Przyjęcie protokołu Nr 1/47/06 z dnia 26 lipca 2006 r.
Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o przeniesienie tego punktu na kolejne
posiedzenie Komisji. Poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie:
za - 4 osoby, przeciw - 0 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu,
przyjęcie protokołu zostało przeniesione na kolejne posiedzenie Komisji.
Ad. 5
Dotyczy punktu sprawy różne.
W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.
Ad. 6
Zamknięcie posiedzenia.
W związku z brakiem innych spraw i pytań Przewodniczący Komisji podziękował za
przybycie Członkom Komisji i zamknął posiedzenie
Przewodniczący Komisji Statutowo- Regulaminowej:
/-/ Edward Rogalewicz
Protokołował: Tomasz Włodarczyk
Załączniki do wglądu w Biurze Rady

