Komisja
Statutowo-Regulaminowa

Protokół Nr 1/4906
z posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej,
które odbyło się 4 września 2006 r. o godz. 14.30
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 projektów uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały omówił Sekretarz Powiatu Pabianickiego p. Karol Klimek.
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.
b) wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały omówił Sekretarz Powiatu Pabianickiego p. Karol Klimek.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący
Komisji zaproponował głosowanie. Wynik głosowania był następujący:
za - 5 osób,

przeciw - 0 osób,

nikt nie wstrzymał się od głosu

projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
P. Barbara Górniak nie brała udziału w głosowaniu.
c) zmiany do Uchwały Nr LXXV/337/06 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 lipca
2006 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Konstantynowie
Łódzkim.
Projekt uchwały omówił dyrektor DPS-u w Konstantynowie Łódzkim p. Hubert
Kowalski.
P. Elżbieta Kopias zwróciła się z zapytaniem do dyrektora, czy uważa że teraz
statut jest prawidłowy ?
P. Hubert Kowalski odpowiedział, iż statut nie jest dobry dla funkcjonowania
placówki. Ogranicza to pozyskiwanie większej ilości pensjonariuszy.

P. Edward Rogalewicz poinformował, iż jedna zmiana dotyczy statutowej
działalności Domu Pomocy Społecznej. Statut ogranicza pensjonariuszy tego domu do
osób, których ta zmiana dotyczy, czyli dla kobiet psychicznie i przewlekle chorych. Od
momentu uprawomocnienia się tej uchwały dyrektor nie będzie mógł przyjmować innych
kobiet niż przewlekle, psychicznie chorych. Zapytał co z osobami, które obecnie są w
placówce ?
P. Hubert Kowalski odpowiadając na zadane pytanie powiedział, iż osoby, które
obecnie zamieszkują placówkę nadal będą ją zamieszkiwać. Dodał, iż analizuje każde
skierowanie do DPS-u i stara się pomóc każdej osobie. Ograniczy jednak przyjmowanie
osób, które od urodzenia są niepełnosprawne psychicznie, ponieważ tak nakazują
przepisy.
P. Karol Klimek Sekretarz Powiatu Pabianickiego dodał, iż organ nadzoru miał
wątpliwości i skonsultował statut z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego i
wydał dyspozycję o poprawieniu tej uchwały. Osoby dotychczas zamieszkujące tą
placówkę nie zostaną wysiedlone, ponieważ prawo nie działa wstecz.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący
Komisji zaproponował głosowanie. Wynik głosowania był następujący:
za - 5 osób,

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 protokołów:
Nr 1/47/06 z dnia 26 lipca 2006 r.
Nr 1/48/06 z dnia 10 sierpnia 2006 r.
Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o przeniesienie tego punktu na kolejne
posiedzenie Komisji. Poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie:
za - 5 osób, 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

