PROTOKÓŁ NR XLII/13

PROTOKÓŁ Z XLII SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 15 kwietnia 2013 r. o godzinie 14.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 19
Ad. 1
XLII Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 14.20. Powitał Radnych Powiatu oraz gości
przybyłych na Sesję.
Prowadzący stwierdził prawomocność obrad, gdyż na sali było 18 radnych (lista obecności
w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji poprowadzi mecenas
Karolina Werpachowska – Grzywińska. Przewodniczący poinformował, iż sesja została zwołana na
wniosek Zarządu Powiatu (załącznik nr 2).
Członek Zarządu Powiatu – p. A. Krasiński konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej
wynika z faktu, iż wpłynęła decyzja Wojewody Łódzkiego o przyznaniu środków na
dofinansowanie zadań w ramach NPPDL – dot. Kazimierz, Puczniew oraz Szynkielew, Petrykozy,
Kudrowice. Jeśli środki zostaną przyjęte do budżetu, umowa może zostać podpisana nawet w dniu
dzisiejszym.
Przewodniczący przystąpił do głosowania porządku obrad, który został jednogłośnie
przyjęty w drodze głosowania: za – 19 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od
głosu.
Następnie Przewodniczący Rady 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. Robert Rządziński – wyraził zgodę;
- p. Łukasz Stencel – wyraził zgodę.
Ad. 3
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Przewodniczący Komisji: Oświaty
i Wychowania, Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Spraw
Obywatelskich poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku pytań, Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww. projektu
uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 4): za – 19 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie
wstrzymał się od głosu.
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Uchwała Nr XLII/288/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego została podjęta.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok.
Z projektem uchwały zapoznała p. E. Piekielniak.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Przewodniczący Komisji: Oświaty
i Wychowania oraz Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
W wyniku braku głosów w dyskusji, Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 5): za – 19 radnych, przeciw – 0
radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XLII/289/13 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok.
została podjęta.
c) zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadania ,,Likwidacja barier architektonicznych
w drogach komunikacyjnych wraz z wykonaniem ogrodzenia i punktu rekreacji od
ul. Traugutta 31”.
Projekt uchwały przedstawił p. A. Krasiński - Członek Zarządu Powiatu.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Przewodniczący Komisji: Oświaty
i Wychowania oraz Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformowali
o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Radny Rafał Kunka zapytał, co należy rozumieć pod pojęciem ,,punkt rekreacji”?
Członek Zarządu Powiatu – p. Adam Krasiński – teren będzie wyposażony w ławeczki,
ponadto będzie zagospodarowany teren zielony.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji do omawianego projektu, Przewodniczący
przystąpił do głosowania imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania
(załącznik nr 6): za – 19 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XLII/290/13 w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadania
,,Likwidacja barier architektonicznych w drogach komunikacyjnych wraz z wykonaniem
ogrodzenia i punktu rekreacji od ul. Traugutta 31” została podjęta.
Ad. 4
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady XLII Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 14.35
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego: /-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała: /-/ Anna Czekalska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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