PROTOKÓŁ NR I/06

PROTOKÓŁ Z I SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO
która odbyła się 27 listopada 2006 r. o godzinie 12.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
I CZĘŚĆ
Stan radnych – 23
Obecnych – 21
Przed otwarciem I Sesji Rady Powiatu głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu
II Kadencji – p. Zbigniew Mencwal, który powitał nowo wybranych radnych a następnie
oddał głos p. Markowi Ostojskiemu.
Ad.1
I Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył najstarszy wiekiem radny
p. Marek Ostojski. W imieniu Powiatu powitał gości przybyłych na Sesję i nowo wybranych
Radnych Powiatu.
Prowadzący stwierdził quorum, gdyż na sali było 21 radnych (lista obecności w załączeniu –
załącznik nr 1). Zaproponował, aby obsługę prawną sesji prowadził mecenas Jerzy Kubiak.
Prowadzący zapytał, czy są uwagi do porządku obrad, a ponieważ nie było, uznał porządek
obrad za przyjęty.
Ad. 2
P. Marek Ostojski poprosił o wręczenie, przez Przewodniczącą Powiatowej Komisji
Wyborczej – p. Elżbietę Jaworską, zaświadczeń o wyborze na radnego. W tym punkcie została
przedstawiona rezygnacja p. Grażyny Maślanki- Olczyk z mandatu radnej z uwagi na objecie
funkcji Wójta Gminy Dłutów.
Ad. 3
W zawiązku z przedstawionym porządkiem obrad I Sesji Rady Powiatu Pabianickiego
(załącznik nr 2) p. Marek Ostojski poprosił o pomoc w odczytywaniu nazwisk radnych,
p. Michała Olejniczaka - najmłodszego radnego.
P. Marek Ostojski odczytał treść ślubowania, a następnie każdy, wyczytany przez
p Michała Olejniczaka Radny, złożył ślubowanie.
Po ślubowaniu p. Florian Wlaźlak zgłosił wniosek formalny o przerwanie obrad sesji
i zaproponował kontynuowanie jej w innym terminie, tzn. 30 listopada 2006 r. o godz. 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego.
P. Zbigniew Mencwal głosił wniosek formalny o przerwanie obrad sesji
i zaproponował kontynuowanie jej w innym terminie, tzn. 30 listopada 2006 r. o godz. 12.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego.
P. Marek Ostojski poprosił o przegłosowanie wniosku formalnego zgłoszonego przez
p. Z. Mencwala:
za – 19,
przeciw – 0,
wstrzymał się – 1 radny
wniosek został przyjęty.
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Prowadzący – p. Marek Ostojski ogłosił przerwanie obrad I Sesji Rady Powiatu
do dnia 30 listopada 2006 roku, do godziny 12.00.
II CZĘŚĆ
kontynuowana w dniu 30 listopada 2006 r.
Obrady I Sesji Rady Powiatu Pabianickiego wznowił p. Marek Ostojski – najstarszy wiekiem
radny. Prowadzący stwierdził quorum, gdyż na sali było 22 radnych (lista obecności
w załączeniu – załącznik nr 3). Zaproponował, aby obsługę prawną sesji prowadziła mecenas
Bogdana Grabarz zmiennie z Jerzym Kubiakiem. Następnie ślubowanie złożyli panowie
Waldemar Flajszer i Robert Rządzinski, którzy byli nieobecni na I części sesji w dniu
27 listopada 2006 r.
P. Jarosław Habura zaproponował zmiany do porządku obrad: aby wprowadzić po pkt
6 pkt 7 – Przyjęcie Uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
Pabianickiego wraz z ppkt.
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
c) omówienie zasad głosowania,
d) głosowanie tajne,
e) ogłoszenie wyników głosowania;
po pkt 7 pkt 8 – Przyjecie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
po pkt 8 pkt 9 – Przyjęcie Uchwały w sprawie wyboru Starosty Pabianickiego wraz z ppkt:.
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
c) omówienie zasad głosowania,
d) głosowanie tajne,
e) ogłoszenie wyników głosowania.
po pkt 9 pkt 10 – Przyjęcie Uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty i pozostałych członków
Zarządu Powiatu Pabianickiego wraz z ppkt:.
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór Komisji Skrutacyjnej,
c) omówienie zasad głosowania,
d) głosowanie tajne,
e) ogłoszenie wyników głosowania.
oraz pkt. 11. Zamkniecie obrad I Sesji RPP.
Przewodniczący obrad p. Marek Ostojski poddał pod głosowanie w/w zmiany do porządku
obrad zaproponowane przez radnego Jarosława Habure. W wyniku głosowania:
za – 22,
przeciw – 0,
wstrzymał się – 1 radny
wniosek został przyjęty.
Ad. 4
Dotyczy punktu powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Prowadzący zaproponował, aby w dniu dzisiejszym
i Wniosków pracowała w następującym składzie:
- p. Marta Cicha
– wyraziła zgodę.
- p. Marek Ciechański
– wyraził zgodę.
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Komisja

Uchwał

Ad. 5
Dotyczy punktu: Przyjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Powiatu Pabianickiego:
a)
Dotyczy punktu: zgłaszanie kandydatów.
P. Marek Ostojski poprosił o zgłaszanie kandydatów.
P. Jarosław Habura zgłosił, w imieniu PO, BPR i KPS-u p. Floriana Wlaźlaka, który
wyraził zgodę na kandydowanie.
b)
Dotyczy punktu: wybór komisji skrutacyjnej.
P. Marek Ostojski poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej w osobach:
– p. Marta Cicha
– p. Adam Krasiński
– p. Przemysław Fisiak
za – 22,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0
W wyniku głosowania Rada Powiatu powołała Komisję Skrutacyjną w składzie j.w.
c)
Dotyczy punktu: omówienie zasad głosowania.
Prowadzący p. Marek Ostojski przedstawił zasady i tryb głosowania (załącznik nr 4) ,
a następnie poddał je pod głosowanie:
za – 22,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0
W wyniku głosowania zasady i tryb głosowania zostały przyjęte.
d)
Dotyczy punktu: głosowanie tajne.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.
Prowadzący ogłosił 10- minutową przerwę.
e)
Dotyczy punktu: ogłoszenie wyników głosowania.
P. Marta Cicha – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z wyników
wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Pabianickiego (załącznik 5). W wyniku tajnego
głosowania Przewodniczącym Rady Powiatu Pabianickiego został p. Florian Wlaźlak.
Uchwała Nr I/1/06 Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Powiatu Pabianickiego została podjęta.
Ad. 6
P. Marek Ostojski pogratulował p. Florianowi Wlaźlakowi i przekazał dalsze
prowadzenie obrad sesji nowemu Przewodniczącemu.
Przewodniczący – p. Florian Wlaźlak podziękował wszystkim za wybór jego osoby.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Powiatu Pabianickiego.
a)
Dotyczy punktu: zgłaszanie kandydatów
P. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady
Powiatu Pabianickiego.
P. Robert Rządziński zgłosił p. Waldemara Flajszera, który wraził zgodę na
kandydowanie.
P. Zbigniew Mencwal zgłosił p. Włodzimierza Stawickiego, który wraził zgodę na
kandydowanie.
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P. Adam Krasiński zgłosił p. Marka Ciechańskiego, który wraził zgodę na kandydowanie.
b)
Dotyczy punktu: wybór komisji skrutacyjnej.
P. Przewodniczący zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna pozostała w takim samym
składzie osobowym, czyli:
– p. Marta Cicha
– p. Adam Krasiński
– p. Przemysław Fisiak
Radni wyrazili zgodę
c)
Dotyczy punktu: omówienie zasad głosowania.
P. Przewodniczący przedstawił zasady i tryb głosowania (załącznik nr 7), a następnie
poddał je pod głosowanie:
za – 22,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0
W wyniku głosowania zasady i tryb głosowania zostały przyjęte.
d)
Dotyczy punktu: głosowanie tajne.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.
Prowadzący ogłosił 10- minutową przerwę.
e)
P. Marta Cicha – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z wyników
wyborów Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Pabianickiego (załącznik 8). W wyniku
tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Pabianickiego zostali:
– p. Waldemar Flajszer
– p. Marek Ciechański
Uchwała Nr I/2/06 Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących
Rady Powiatu Pabianickiego została podjęta.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Przyjecie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Projekt uchwały przestawił Sekretarz Powiatu – p. Karol Klimek, który poinformował,
iż w związku z objęciem stanowiska Wójta Gminy Dłutów p. Grażyna Maślanka – Olczyk
zrezygnowała z mandatu radnego.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 9):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr I/3/06 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego została podjęta.

III CZĘŚĆ
kontynuowana w dniu 4 grudnia 2006 r.
Obrady I Sesji Rady Powiatu Pabianickiego wznowił Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak. Prowadzący stwierdził quorum, gdyż na sali było 22
radnych (lista obecności w załączeniu – załącznik nr 10). Zaproponował, aby obsługę prawną
sesji prowadziła mecenas Zbigniew Wilczyński.
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Ad. 9
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Pabianickiego.
a)
Dotyczy punktu: zgłaszanie kandydatów
P. Przewodniczący w imieniu BPR oraz PO na stanowisko Starosty Pabianickiego
zgłosił p. Krzysztofa Habure, który wyraził zgodę na kandydowanie.
b)
Dotyczy punktu: wybór komisji skrutacyjnej.
P. Przewodniczący zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna pozostała w takim samym
składzie osobowym, czyli:
– p. Marta Cicha – nie wyraziła zgody, na jej miejsce została powołana p. Elżbieta
Kopias, która wyraziła zgodę.
– p. Adam Krasiński – wyraził zgodę.
– p. Przemysław Fisiak - wyraził zgodę.
P. Zbigniew Mencwal zwrócił się z pytaniem do p. Krzysztofa Habury, czy będzie
realizował kolejne zadania akcji ,,Przejrzysta Polska” do której powiat przystąpił w
II kadencji?
P. Krzysztof Habura stwierdziła, iż w miarę możliwości kolejne zadania akcji
,,Przejrzysta Polska” będą realizowane.
P. Zbigniew Mencwal zacytował słowa posłanki PO p. Julii Pitery, iż ,,obietnica
przedwyborcza niespełniona to kłamstwo”.
c)
Dotyczy punktu: omówienie zasad głosowania.
P. Przewodniczący przedstawił zasady i tryb głosowania (załącznik nr 11), a następnie
poddał je pod głosowanie:
za – 22,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0
W wyniku głosowania zasady i tryb głosowania zostały przyjęte.
d)
Dotyczy punktu: głosowanie tajne.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.
Prowadzący ogłosił 10- minutową przerwę.
e)
P. Adam Krasiński – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół
z wyników wyborów Starosty Pabianickiego (załącznik 12). W wyniku tajnego głosowania
Starostą Pabianickim został – p. Krzysztof Habura.
Uchwała Nr I/4/06 Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wyboru Starosty Pabianickiego
została podjęta.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty i i pozostałych
członków Zarządu Powiatu Pabianickiego.
a)
Dotyczy punktu: zgłaszanie kandydatów.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak poprosiła Starostę
– p. Krzysztofa Habure o przedstawienie kandydatów na stanowisko Wicestrosty i pozostałych
członków Zarządu Powiatu Pabianickiego.
P. Starosta zaproponował na stanowisko Wicestrosty p Irenę Grenda, a na funkcję
członków Zarządu:
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- p. Magdalenę Werstak,
- p. Tadeusza Rosiaka,
- p. Roberta Rządzińskiego
Wszyscy wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie.
P. Starosta zgłosił wniosek o głosowanie en’bloc składu Zarządu Powiatu
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w wniosek p. Starosty. W wyniku
głosowania:
za – 21,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0
wniosek został przyjęty.
P. Zbigniew Mencwal zadał następujące pytania: czy jest już gotowy podziała zadań,
kompetencji poszczególnych członków Zarządu? oraz jaka opinie ma nauczyciel p. Robert
Rządziński wg dyrektora szkoły p. Tadeusza Rosiaka ?
Starosta – p. Krzysztof Habura poinformował, iż w dniu 14 grudnia 2006 r na III Sesji
Rady Powiatu Pabianickiego przedstawi podział kompetencji poszczególnych członków
Zarządu.
P. Tadeusz Rosiak jako dyrektor szkoły w której pracuje radny Robert Rządziński
stwierdził, iż jest on bardzo dobrym nauczycielem i wydał pozytywną opinię.
b)
Dotyczy punktu: wybór komisji skrutacyjnej.
P. Przewodniczący zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna pozostała w takim samym
składzie osobowym, czyli:
– p. Elżbieta Kopias, wyraziła zgode.
– p. Adam Krasiński – wyraził zgodę.
– p. Przemysław Fisiak - wyraził zgodę.
c)
Dotyczy punktu: omówienie zasad głosowania.
P. Przewodniczący przedstawił zasady i tryb głosowania(załącznik 13), a następnie
poddał je pod głosowanie:
za – 22,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0
W wyniku głosowania zasady i tryb głosowania zostały przyjęte.
d)
Dotyczy punktu: głosowanie tajne.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.
Prowadzący ogłosił 10- minutową przerwę.
e)
P. Adam Krasiński – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół
z wyników wyborów Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu Pabianickiego
(załącznik 14). W wyniku tajnego głosowania Wicestarostą Powiatu Pabianickiego została –
p. Irena Grenda natomiast członkami Zarządu: - p. Magdalenę Werstak, p. Tadeusz Rosiak,
p. Robert Rządziński – Uchwała Nr I/04/06 Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wyboru
Wicestarosty i i pozostałych członków Zarządu Powiatu Pabianickiego została podjęta.
P. Przewodniczący oraz p. Starosta pogratulowali wybranym osobą.
P. Irena Grenda podziękowała za wybór jej osoby na stanowisko Wicestarosty
i zobowiązała się pracować dla dobra Powiatu Pabianickiego.
P. Przewodniczący – Florian Wlaźlak odczytał wniosek grupy radnych (załącznik 15)
o zwołanie II Sesji Rady Powiatu Pabianickiego w dniu 7 grudnia 2006 r. o godz. 12.00.
Następnie poinformował, iż dnia 14 grudnia 2006 r. odbędzie się III Sesji Rady Powiatu
Pabianickiego oraz 21 grudnia 2006 r. sesja opłatkowa. Przypomniał radnym o obowiązku
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składania oświadczeń majątkowych do 27 grudnia 2006 r. oraz o złożeniu w Biurze Rady
Powiatu, kwestionariuszy radnych i zdjęć do legitymacji.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Zamkniecie obrad I Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady I Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 1130.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak
Protokołowała:
Michalina Kupska
Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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