PROTOKÓŁ NR XLVI/09

PROTOKÓŁ Z XLVI SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO
która odbyła się 7 października 2009 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 20
Ad. 1
XLVI Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 10.00.
Stwierdził prawomocność obrad, ponieważ na sali obecnych było 17 radnych (lista obecności
w załączeniu – załącznik nr 1). Prowadzący poinformował, że obsługę prawną Sesji poprowadzi
mecenas Grzegorz Sitarz. Dodał, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu (załącznik
nr 2). Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad (załącznik nr 3).
Ad. 2
Dotyczy punktu: powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący zaproponował, aby w dniu dzisiejszym Komisja Uchwał i Wniosków
pracowała w następującym składzie:
- p. S. Wołosz – wyraził zgodę;
- p. P. Fisiak – nieobecny;
- p. J. Habura – wyraził zgodę.
Ad. 3
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektów „Optymalizacja wykorzystania
energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego – Etap I”
oraz „Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie
Powiatu Pabianickiego – Etap II”.
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu Powiatu – p. Robert Rządziński.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu ww. projektu.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne ww.
projekt uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 4):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLVI / 338 / 09 w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie
projektów „Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na
terenie Powiatu Pabianickiego – Etap I” oraz „Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej
w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego – Etap II” została podjęta.
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b) zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego na lata 2007- 2013.
Projekt uchwały przedstawił p. R. Rządziński. Ponadto poinformował o wprowadzeniu
autopoprawki związanej z wkładem własnym dotyczącym etapu II.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Oświaty
i Wychowania poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu ww. projektu.
Radny J. Wiaderek poprosił o wyjaśnienie na czym polega wprowadzona autopoprawka.
P. R. Rządziński wyjaśnił, że na stronie 58 zamiast kwoty ( łączne środki powiatu)
481 513, 44 zł. winno być 488 787, 84 zł. oraz na stronie 69 również jest podana kwota
481 513, 44 zł. a powinno być 488 787, 84 zł.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne ww.
projekt uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 5):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLVI / 339 / 09 w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Pabianickiego na lata 2007- 2013 wraz z autopoprawką została podjęta.
c) Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2009 – 2014.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu ww. projektu.
Wobec braku pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne ww. projekt uchwały.
W wyniku głosowania (załącznik nr 6):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLVI / 340 / 09 w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu
Pabianickiego na lata 2009 – 2014 została podjęta.
d) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2009 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformowali
o pozytywnym zaopiniowaniu ww. projektu.
P. J. Wiaderek zwrócił się z zapytaniami:
– jakie są przyczyny rezygnacji z zakupu młota hydraulicznego?
– jakie prace będą podjęte w ramach remontu drogi w miejscowości Talar?
– w związku z przyjęciem środków na zagospodarowanie terenu zielonego przy DPS
w Pabianicach jaka jest jego powierzchnia?
P. R. Rządziński w odpowiedzi powiedział, że w związku z tym, iż do młota trzeba zakupić
odpowiedni agregat, stąd nastąpiła rezygnacja z jego zakupu. Odnośnie drogi w miejscowości Talar
wyjaśnił, iż będzie remontowany odcinek końcowy do granic powiatu za drewnianym mostem.
Wicestarosta w odpowiedzi powiedziała, że nie wie jaka jest powierzchnia parku. Dodała,
że wniosek na to zadanie został złożony do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.
W związku z tym, iż cała powierzchnia parku była zniszczona przez 10 letni okres budowy, stąd
należy wyciąć stare drzewa, wykonać nowe nasadzenia, urządzić trawniki.
Radny J. Wiaderek – zadając konkretne pytanie oczekuje konkretnej odpowiedzi.
P. Z. Mencwal wyraził zdanie, że nie jest w stanie obiektywnie odnieść się do omawianych
spraw, ponieważ w trakcie sesji dokonuje się zmian w materiałach.
Wicestarosta w uzupełnieniu powiedziała, że teren parku obejmuje 1,5 ha.
P. Z. Skowroński – dyskusja na sesji powinna być merytoryczna, są możliwości
wprowadzania autopoprawek zarówno podczas sesji jak i komisji. Dodał, że jeśli nieznana jest na
daną chwilę odpowiedź na pytanie istnieje możliwość wskazania innego terminu. Wyraził zdanie, że
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Zarząd podejmuje starania w jak najlepszy sposób.
P. G. Janczak – nie zgodził się z wypowiedzią przedmówcy. Zapytał, czy Zarząd zwrócił się
do dyrekcji szkoły rolniczej w Ksawerowie, aby uczniowie mogli wykonać prace
zagospodarowujące teren zielony DPS?
P. J. Wiaderek – radny ma prawo zadać pytanie na każdej sesji i komisji.
Wicestarosta ustosunkowując się do wypowiedzi radnego J. Wiaderka powiedziała, że na
chwilę obecną jest przygotowany kosztorys na wykonanie niezbędnych prac. O wykonawcę można
wystąpić wówczas, gdy będą zabezpieczone środki. Dodała, że były podjęte rozmowy z dyrektorem
szkoły w tej sprawie.
Radny P. Piechota zasugerował zmianę nazwy zadania: „urządzanie terenów zieleni na
nieruchomości DPS „ na sformułowanie: urządzanie terenu zielonego DPS.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne
ww. projekt uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 7):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
1 radny wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLVI/ 341/ 09 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2009 rok.
została podjęta.
Ad. 4
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady XLVI Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 10.35.

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
Anna Gilewicz

Załączniki do wglądu w Biurze Rady

3

