Pabianice, dnia 25 lutego 2014 r.
Komisja Budżetu i Finansów
PROTOKÓŁ NR 2/54/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się w dniu 25 lutego 2014 r. o godz. 14.00
Ad. 1 - 2
Posiedzenie otworzył p. Jarosław Habura - Przewodniczący Komisji (lista obecności
w załączeniu – załącznik nr 1) oraz przedstawił porządek jej posiedzenia, który został przyjęty
w wyniku głosowania: za – 9 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu
(załącznik nr 2).
Ad. 3
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2014 – 2021.
Projekt uchwały wraz
z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia
24 lutego 2014 roku omówiła p. Elżbieta Piekielniak – Skarbnik Powiatu.
Radny Rafał Kunka zapytał, do kogo jest skierowana edukacja ekologiczna i regionalna?
Wicestarosta Powiatu – p. Irena Grenda w odpowiedzi wyjaśniła, że jest ona skierowana do
nauczycieli geografii i przyrody.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku, którego: 10 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego został pozytywnie zaopiniowany.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok.
Z projektem uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia
24 lutego 2014 roku zapoznała radnych p. Elżbieta Piekielniak.
W wyniku braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 10 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego został pozytywnie zaopiniowany.
c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 roku.
Projekt przedstawiła p. Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji – p. Jarosław Habura zapytał, czy jest to podjęcie działań w celu
uruchomienia kredytu?
P. Elżbieta Piekielniak – potwierdziła, jest to uruchomienie procedur przetargowych.
Radny Waldemar Flajszer – jaka jest prognoza spłaty długu?
P. Elżbieta Piekielniak – kredyt będzie spłacany w latach 2015 – 2021.
Radny Robert Rządziński – na jaki cel Zarząd zamierza przeznaczyć te środki?
P. Elżbieta Piekielniak – na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Radny Robert Rządziński – jakie zadania wymagają sfinansowania?
P. Elżbieta Piekielniak – deficyt dotyczy zadań majątkowych. Budżet bilansuje się w całości.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku, którego: 5 radnych za, 3 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu,
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

d) upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia porozumienia z Miastem Łódź.
Projekt uchwały omówiła p. Irena Grenda – Wicestarosta Powiatu.
Wobec braku
głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku, którego: 10 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
e) utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży i włączenia do Zespołu Szkół Nr 2
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach, ul. Św. Jana 27.
Z projektem uchwały zapoznała radnych p. Irena Grenda.
Przewodniczący Komisji – p. Jarosław Habura zapytał, dlaczego tworzone jest liceum a nie
technikum?
P. Irena Grenda – w technikum nie ma takiego zawodu, który kształci fachowca.
Radny Włodzimierz Stanek zapytał, jaki był powód utworzenia klasy mundurowej w tej
szkole?
P. Irena Grenda – Zespół Szkół Nr 2 jest placówką przygotowaną do utworzenia klas
mundurowych. Ponadto ta placówka ma najlepsze warunki do realizacji programu.
Radny Robert Rządziński – jakie są najlepsze warunki do uruchomienia klasy mundurowej
oraz co jest potrzebne do uruchomienia tego typu klasy?
P. Irena Grenda – placówka musi posiadać odpowiednie zaplecze sportowe.
Radny Robert Rządziński – kto będzie ponosił koszty umundurowania uczniów?
P. Irena Grenda – koszty będą ponosić uczniowie oraz ich rodzice.
P. Jarosław Habura – w związku z utworzeniem klasy mundurowej, czy była rywalizacja
pomiędzy szkołami?
P. Irena Grenda – nie było rywalizacji.
Radny Sławomir Jabłoński – w jaki sposób udało się umieścić to zadanie w dotychczasowym
budżecie?
P. Irena Grenda – subwencja jest większa o 200 000 zł, ponadto od nowego 2015 roku budżet
będzie uzależniony od ilości uczniów.
W wyniku braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 9 radnych za, nikt nie był przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
f) wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
Projekt uchwały przedstawił p. Adam Krasiński – Członek Zarządu Powiatu.
Radny Jarosław Habura – ile samorządów zgłosiło chęć przystąpienia do stowarzyszenia?
P. Adam Krasiński – około 20 jednostek wstępnie zadeklarowało udział.
Radny Jarosław Habura – ile wynoszą koszty uczestnictwa w stowarzyszeniu?
P. Adam Krasiński – jest to uzależnione od ilości członków stowarzyszenia, przewidywany
koszt to około 5 000 zł rocznie.
Radny Robert Kraska – w sytuacji, gdy gmina przystąpi do stowarzyszenia, czy będzie
wówczas możliwość aplikowania o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich?
P. Adam Krasiński – każda jednostka samorządowa jest oddzielnym członkiem
stowarzyszenia.
Radny Rafał Kunka – fakt wstąpienia gminy do stowarzyszenia nie oznacza, że gmina
przestaje być gmina wiejską. W nowej perspektywie będą pewne środki przeznaczone na rozwój
aglomeracji. Powstają nowe programy, z których gmina będzie mogła korzystać.
Radny Robert Rządziński – czy jest to ten sam Łódzki Obszar Metropolitalny, który powstał
w 2013 roku?
P. Adam Krasiński – zaprzeczył.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku, którego: 7 radnych za, nikt nie był przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu,
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 4
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, (załącznik nr 3).
Sprawozdanie omówił p. Jarosław Habura - Przewodniczący Komisji.
Wobec braku uwag do przedstawionego sprawozdania Przewodniczący przystąpił do
głosowania, w wyniku, którego: 10 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od
głosu, sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane.
Ad.5
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 2/53/14 z dnia 22 stycznia 2014 roku.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego protokołu, Przewodniczący przystąpił do
głosowania, w wyniku którego: 9 radnych za, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od
głosu, protokół został przyjęty.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
W tym punkcie Przewodniczący Komisji – p. Jarosław Habura zapoznał radnych z pismem
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pabianicach
(załącznik nr 4).
P. Irena Grenda – jest to zadanie rządowe, Powiat otrzymuje środki od Wojewody. W kole
jest 20 uczestników, wcześniej koło mieściło się przy ul. Moniuszki, aktualnie znajduje się na
ul. Cichej. Raz na cztery lata organizowany jest konkurs na prowadzenie stowarzyszenia. Tego typu
stowarzyszenie zgodnie z rozporządzeniem ministra musi spełniać odpowiednie standardy.
Funkcjonowanie koła nie jest zagrożone, środki z województwa w dalszym ciągu będą
przekazywane. Budynek stowarzyszenia należy do spółdzielni mieszkaniowej.
Radny Jarosław Habura – miasto może wydzierżawić pomieszczenie stowarzyszeniu.
Przewodniczący Rady Powiatu – p. Florian Wlaźlak – tytułem prawnym może być
dzierżawa, która na kilka lat zapewni funkcjonowanie stowarzyszenia oraz pozwoli na
pozyskiwanie środków.
P. Magdalena Werstak – Członek Zarządu Powiatu wystąpiła z propozycją zaproszenia
przedstawicieli koła na posiedzenie komisji.
P. Irena Grenda – w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z Prezydentem Miasta w tej
sprawie.
Ad. 7
Zamknięcie posiedzenia.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący podziękował
członkom Komisji za przybycie i zamknął jej posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
/-/ Jarosław Habura
Protokołowała: /-/ Małgorzata Twardy
Załączniki do wglądu w Biurze Rady

