Komisja
Statutowo-Regulaminowa

Protokół Nr 1/44/06
z posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej,
które odbyło się 19 kwietnia 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 za - 5 osób.
Ad. 4
Przyjęcie protokołu Nr 1/43/06 z dnia 13 marca 2006 r.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego protokołu Przewodniczący Komisji
zaproponował głosowanie. Wynik głosowania był następujący:
za - 4 osoby,

przeciw - 0 osób,

wstrzymała się - 1 osoba,

protokół został przyjęty.
Ad. 3
a) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały i Regulaminu
wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych przez Powiat Pabianicki w
2006 roku. Projekt uchwały omówiła Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego p. Halina
Fisiak
W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący
Komisji zaproponował głosowanie. Wynik głosowania był następujący:
za - 4 osoby,

przeciw - 0 osób,

wstrzymała się - 1 osoba,

projekt przedstawionej uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 5
Dotyczy punktu sprawy różne.
W tym punkcie głos zabrała p. Barbara Górniak, która poruszyła sprawę ulicy
Rypułtowickiej w Pabianicach. Poinformowała, iż działka, jest problemem rozpoczęcia
inwestycji na ulicy Rypułtowickiej. Dodała, iż przez teren tej działki przechodzi droga,
której zarządcą jest Urząd Wojewódzki. Natomiast sprawa o zasiedzenie tej działki toczy
się już od dwóch lat w Sądzie i nic sie nie robi w temacie, aby uregulować kwestię
własności tej działki przez co Powiat traci środki, które zostały już wniesione na
dokumentację techniczną. Możemy jeszcze stracić możliwość pozyskania środków z Unii
Europejskiej w kwocie około 5 mln zł. Świadczy to o wyjątkowym braku gospodarności
Zarządu i braku nadzoru Komisji Rewizyjnej i braku zaangażowania audytora
wewnętrznego.
P. Edward Rogalewicz poinformował, iż Komisja Statutowo-Regulaminowa w
mniejszym stopniu może podejmować te tematy. Dodał, że nie bez powodu ta sprawa w
sądzie czeka dwa lata na uregulowanie, a byłoby nie rozważną rzeczą by przygotować
inwestycję bez prawa własności do tej działki, gdyż takie braki w dokumentacji mogą
spowodować odebranie środków unijnych.
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

