Pabianice, dnia 12 października 2011 r.
Komisja Budżetu i Finansów
PROTOKÓŁ NR 2/14/11
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
połączonej z
Komisją Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
które odbyło się w dniu 12 października 2011 r. o godz. 9.15
Ad. 1 - 2
Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Komisji – p. Sławomir Jabłoński (lista
obecności – załącznik nr 1 ) oraz przedstawił jej porządek ( załącznik nr 2).
W związku z brakiem uwag, Wiceprzewodniczący przystąpił do głosowania, w wyniku
którego: 7 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, porządek został przyjęty.
Ad. 3
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu – pani Elżbieta Piekielniak.
P. P. Piechota zapytał o rzeczywiste przyczyny potrzeby zwołania dzisiejszej sesji
nadzwyczajnej oraz o przybliżenie informacji w zakresie ofert na realizację zamówienia
publicznego, które przekroczyły kwotę zaplanowaną w budżecie.
Członek Zarządu Powiatu – pan Adam Krasiński w odpowiedzi na pierwsze zapytanie
radnego powiedział, iż konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej wynika z potrzeby zwiększanie
środków na postępowanie przetargowe, ponieważ złożone oferty opiewały na wyższe kwoty aniżeli
Zarząd zaplanował. Umowa jest gotowa do podpisu przez wykonawcę i czeka na decyzję Rady
Powiatu Pabianickiego w zakresie dokonanych zmian. Istotnym jest, aby jak najszybciej przystąpić
do realizacji prac, aby inwestycja została zrealizowana w dogodnych warunkach pogodowych.
W odniesieniu do drugiego zapytania powiedział, iż na postępowanie przetargowe wpłynęło 8 ofert,
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Poddębic złożyło najkorzystniejszą ofertę na oferując
realizację zamówienia za kwotę 324 304,26 zł, która przewyższyła kwotę zaplanowaną
o 24 206,26 zł, kolejną ofertę złożyła firma Włodan – 347 144,00 zł, trzecią w kolejności ofertę
złożyła firma DROMAK – 347 911,00 zł.
P. P. Piechota - jaki jest termin wykonania zadania?
P. A. Krasiński – prawdopodobnie 56 dni od dnia podpisania umowy.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący przystąpił do
głosowania, w wyniku którego: 8 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu.
P. P. Piechota - czy w załączniku nr 2 nie powinno się uwzględnić inwestycji przebudowy
drogi?
Skarbnik Powiatu zaprzeczyła, to zadanie roczne, Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczy
zadań mających być realizowanymi przez okres dwóch lat budżetowych.
Wobec braku dalszych pytań Wiceprzewodniczący zaproponował głosowanie, w wyniku
którego: 8 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany.
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Ad. 4
Zamknięcie posiedzenia.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji Wiceprzewodniczący
podziękował członkom Komisji za przybycie i zamknął jej posiedzenie.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
/-/ Sławomir Jabłoński

Protokołowała:
/-/ Anna Czekalska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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