PROTOKÓŁ NR XLVI/13

PROTOKÓŁ Z XLVI SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 12 lipca 2013 r. o godzinie 9.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 19
Ad. 1
XLVI Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 9.00, powitał Radnych Powiatu oraz gości
przybyłych na Sesję.
Prowadzący stwierdził prawomocność obrad, gdyż na sali było 19 radnych (lista obecności
w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji poprowadzi radca
prawny pani Bogdana Grabarz. Przewodniczący poinformował, iż sesja została zwołana na wniosek
Zarządu Powiatu (załącznik nr 2).
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura omówił konieczność zwołania sesji. W związku
z deklaracją gminy Dłutów polegającą na partycypacji w kosztach remontów trzech dróg
powiatowych w wysokości 50% Zarząd Powiatu podjął decyzję, aby przedstawić projekt uchwały.
Podział jest 50 do 50. Stan tych dróg jest fatalny. Drugim powodem zwołania sesji w trybie pilnym
była skarga na bezczynność Starosty.
Przewodniczący Rady w uzupełnieniu wyjaśnił, że zgodnie z art. 237 § 1 Kodeksu
Postępowania Administracyjnego skarga powinna zostać załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie
później jednak niż w ciągu miesiąca.
Radny Robert Rządziński zapytał, na czym polega deklaracja ze strony gminy Dłutów, czy
ma ona formę pisemną, czy jest to deklaracja ustna?
Starosta Pabianicki – deklaracja ze strony gminy Dłutów wiąże się z podjętą w dniu 11 lipca
2013 roku uchwałą o pomocy w wysokości 50% przy realizacji robót na drogach powiatowych.
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. Paweł Kania – wyraził zgodę;
- p. Elżbieta Kopias – wyraziła zgodę.
Ad. 3
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia skargi.
Projekt uchwały omówił p. Robert Kraska – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Radny Robert Jakubowski zapytał, czy w przypadku gdy Komisja Rewizyjna uznała skargę
za zasadną KPA nakłada na organ rozpatrujący skargi obowiązek stosowania odpowiednich
przepisów, z których wynika, że Rada Powiatu jako organ jest z mocy prawa uprawniony do
rozpatrywania tej skargi powinna wskazać nowy termin na załatwienie tej sprawy? Starosta
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Pabianicki podjął działania mające na celu udzielenie odpowiedzi. Zapytał, czy w treści uchwały
nie powinno znaleźć się zobowiązanie do wyznaczenia terminu załatwienia tej sprawy?
Radca Prawny pani Bogdana Grabarz w odpowiedzi wyjaśniła, że należałoby zawrzeć
w uchwale zapis o treści, iż sprawa została załatwiona.
Radny Robert Jakubowski wystosował wniosek formalny polegający na tym, aby w treści
uzasadnienia do uchwały jasno wynikało, że Starosta Pabianicki załatwił sprawę, nawet ze
wskazaniem, że została ona załatwiona zanim ww. uchwała została podjęta.
Radny Robert Rządziński wyraził zdanie, że jeżeli sprawa została już załatwiona
i w związku z tym faktem nie trzeba wyznaczać nowego terminu na załatwienie sprawy należałoby
pozostawić uchwałę wraz z uzasadnieniem w takiej formie w jakiej została podjęta przez Komisję
Rewizyjną.
Przewodniczący Rady zaproponował głosowanie wniosku formalnego przedstawionego
przez radnego Roberta Jakubowskiego. W wyniku głosowania: za – 13 radnych, przeciw – 4
radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Radny Robert Rządziński – czy zostały wskazane przyczyny niezałatwienia sprawy
w terminie?
Starosta Pabianicki w odpowiedzi powiedział, że za przygotowywanie odpowiedzi na skargi
jest odpowiedzialny Sekretarz Powiatu – pan Jacek Barasiński, który z natłoku obowiązków nie
dopełnił wymaganego terminu. W związku z powyższym odpowiedź na skargę nie została
udzielona w ciągu miesiąca.
Radny Robert Kraska wystąpił z prośbą o precyzyjne określenie zapisu zaproponowanego
przez radnego Roberta Jakubowskiego.
Radny Robert Jakubowski przedstawił swoją propozycję zapisu o następującej treści:
,,Jednocześnie z informacji przekazanych przez Biuro Rady Powiatu Pabianickiego wynika, iż
pismem z dnia 5 lipca 2013 roku skierowanej do skarżącej Starosta Pabianicki załatwił sprawę,
której dotyczy skarga”.
Pani Krystyna Bartoszek – pan Wacław Woźniewski swoją ,,pseudo” działalność prowadzi
od dłuższego czasu. Najlepszym przykładem jest to, że petent otrzymał mapę nie swojej działki,
czekał na nią trzy miesiące. Działalność pana Woźniewskiego wyczerpuje wszystkie znamiona
art. 30 i art. 31 Ustawy o pracownikach samorządowych i z tej ustawy p. Woźniewski powinien
zostać rozliczony.
Przewodniczący Rady w wyjaśnieniu powiedział, że rada nie jest organem kompetentnym
do tego, aby karać pracowników, zwalniać lub ich przyjmować. Jest to wyłączne prawo Starosty
Pabianickiego. Rada ocenia wyłącznie działalność Starosty Pabianickiego i pozostałych Członków
Zarządu Powiatu.
W wyniku braku głosów w dyskusji, Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 4): za – 19 radnych, nikt nie był
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XLVI/318/13 w sprawie rozpatrzenia skargi została podjęta.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania oraz Infrastruktury
Technicznej Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały.
Wobec braku pytań, Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww. projektu
uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 5): za – 19 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XLVI/319/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego została podjęta.
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c) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok.
Z projektem uchwały zapoznała p. E. Piekielniak.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania oraz Infrastruktury
Technicznej Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały.
W wyniku braku głosów w dyskusji, Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 6): za – 19 radnych, nikt nie był
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XLVI/320/13 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok
została podjęta.
Ad. 4
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady XLVI Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 9.30
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
/-/ Karolina Kosztowna

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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