Pabianice, dnia 24 marca 2014 r.
Komisja Budżetu i Finansów
PROTOKÓŁ NR 2/55/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się w dniu 24 marca 2014 r. o godz. 13.30
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 – 7 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu
(załącznik nr 2).
Ad. 3
Dotyczy punktu: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego o stanie mienia powiatu
pabianickiego za rok 2013.
Informację przedstawił p. Sławomir Jakubowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami (załącznik nr 3).
Przewodniczący Komisji – p. Jarosław Habura zapytał, jakie nieruchomości zostały
przeznaczone do sprzedaży w 2014 roku i jak przebiega realizacja ich sprzedaży?
P. Sławomir Jakubowski – w 2014 roku do sprzedaży została przeznaczona nieruchomość
położona w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, składająca się z siedmiu działek.
Aktualnie nieruchomość jest w użyczeniu Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim.
Powierzchnia działek wynosi około 3 000 m, cena wywoławcza wynosi 260 000 zł. Pierwszy
przetarg na ww. działki odbędzie się w lipcu br. W sytuacji, gdy przetarg nie zostanie
rozstrzygnięty, dwa kolejne przetargi odbędą się odpowiednio dwa lub cztery miesiące później.
Przewodniczący Komisji – p. Jarosław Habura, czy nieruchomość przy Zespole Szkół Nr 3
została wyłączona z postępowania przetargowego w 2014 roku?
P. Sławomir Jakubowski – w tej sprawie odbyło się kilka przetargów, nie został wyłoniony
nabywca.
Przewodniczący Komisji – p. Jarosław Habura, ile wynosiła cena wywoławcza?
P. Sławomir Jakubowski – około 3 mln zł. Ponadto ma zostać przeprowadzony przetarg na
nieruchomość w Ksawerowie. Powierzchnia całej nieruchomości wynosi 7,2 ha, składa się ona
z działki o powierzchni 6 ha oraz czterech działek po 3000 m. Przetarg zostanie przeprowadzony
dopiero wówczas, gdy zostanie przygotowany plan.
Radny Robert Kraska zapytał, z czego wynikają zaległości z najmu występujące po stronie
Zespołu Szkół Nr 1?
Wicestarosta Pabianicki – p. Irena Grenda wyjaśniła, że dyrektor ZS Nr 3 dzierżawił
pomieszczenia od najemców. Niestety nie wszyscy dzierżawcy wywiązali się z umów. Prowadzone
jest postępowanie windykacyjne w związku z odzyskaniem należności.
Radny Włodzimierz Stanek w związku z zaległościami z tytułu zajęcia pasa drogowego
zapytał, jakie podmioty przyczyniły się do zajęcia pasa drogowego, czy były to instytucje czy też
osoby prywatne?
P. Sławomir Jakubowski – była to osoba prywatna, która ,,bezumownie” wykonała wjazd na
swoją posesję z drogi powiatowej.
Wobec braku głosu sprzeciwu informacja została przyjęta do wiadomości.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego rynku pracy w 2013 roku.
Sprawozdanie omówiła p. Danuta Skwirowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Pabianicach, (załącznik nr 4).
W związku z brakiem głosów sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości.

Ad. 5
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) ,,Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014”.
Z projektem uchwały zapoznała radnych p. Danuta Skwirowska.
Radny Sławomir Jabłoński poprosił o ocenę sytuacji kobiet powracających do pracy po
urlopie macierzyńskim. W związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia zapytał, jakie
korzyści i zagrożenia niesie ustawa w stosunku do osób bezrobotnych?
Dyrektor Danuta Skwirowska w odpowiedzi na pierwsze pytanie wyjaśniła, że zmiana
ustawy wprowadza nowe instrumenty ułatwiające powrót młodej matki na rynek pracy. Należą do
nich m. in.: telepraca oraz inne możliwości pracy dla kobiet powracających z urlopu
macierzyńskiego. Zmiany w ustawie dotyczą także wprowadzenia bonów umożliwiających
samodzielne poszukiwanie osobom bezrobotnym np. stażu, część składek na ubezpieczenie
społeczne zostanie refundowane przez PUP. W sytuacji, gdy pracodawca pozyska osobę skierowaną
do odbycia prac interwencyjnych, wówczas pracodawca będzie zobowiązany do zatrudnienia takiej
osoby na pewien czas (z reguły jest to okres trzech miesięcy). Kolejnym instrumentem, który
zostanie wdrożony jest pożyczka szkoleniowa.
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura w uzupełnieniu powiedział, że samorząd
powiatowy również zostanie objęty istotną zmianą umożliwiającą prowadzenie robót publicznych
jako formy aktywizacyjnej.
Przewodniczący Komisji – p. Jarosław Habura zapytał, jak przedstawia się sytuacja
zatrudniania osób odbywających staż na okres minimum trzech miesięcy? Jaki procent
pracodawców wywiązuje się z tego zadania?
Dyrektor Danuta Skwirowska – efektywność zatrudnienia wyniosła 77,6%. W 2013 roku
zostało ukończonych 829 staży z tego 706 osób zostało zatrudnionych. Jest to bardzo dobry rezultat.
Przewodniczący Komisji – p. Jarosław Habura zapytał, czy wysokość środków na
wyposażenie stanowiska pracy jest porównywalna z rokiem 2013?
Dyrektor Danuta Skwirowska – PUP otrzymał 2/3 środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego, co stanowiło 40 – 45%. W 2014 roku środki stanowią 66%, zadanie powinno zostać
zrealizowane w odpowiedni sposób.
Przewodniczący Komisji – p. Jarosław Habura zapytał, w jaki sposób bezrobotni
wykorzystują środki przyznane na prowadzenie działalności gospodarczej?
Dyrektor Danuta Skwirowska – po upływie roku od otwarcia działalności gospodarczej
część ulega likwidacji, z reguły jest to 10-15%. Ponad 50% osób prowadzi działalność gospodarczą.
Radny Robert Kraska – jak przedstawia się koszt aktywizacji osób bezrobotnych?
Dyrektor Danuta Skwirowska – prace interwencyjne w okresie sześciu miesięcy to koszt
około 6000 zł, staż sześciomiesięczny to koszt w granicach 8500 zł, szkolenie kierowców – 9000 zł.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku, którego: 9 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
b) zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd – 6 w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich”, Działanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor PUP – p. Danuta Skwirowska.
W wyniku braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 8 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

c) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
w roku 2013 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2014.
Sprawozdanie omówił p. Jarosław Grabowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Pabianicach.
Radny Sławomir Jabłoński zapytał, czy osoby z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności nie mogą być w inny sposób aktywizowane?
Dyrektor Jarosław Grabowski – nie ma podziału według stopnia niepełnosprawności.
Wicestarosta Pabianicki – p. Irena Grenda w uzupełnieniu powiedziała, że często zdarza się,
iż osoby uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej podejmują zatrudnienie.
W Konstantynowie Łódzkim uczestnicy WTZ - ów niekiedy zostają zatrudnieni w Spółdzielni
Inwalidów ,,ZGODA”.
Przewodniczący Komisji – p. Jarosław Habura zapytał, z czego wynika podział na
rehabilitację zawodową i społeczną?
Dyrektor Jarosław Grabowski – z propozycją podziału na rehabilitację zawodową
i społeczną z reguły występuje dyrektor PCPR, w kolejnym etapie rada społeczna wydaje opinię
w tym zakresie.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku, którego: 7 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
d) przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020.
Projekt uchwały przedstawił p. Jarosław Grabowski.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku, którego: 8 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
e) określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2014 roku, otrzymanych
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały omówił p. Jarosław Grabowski.
Przewodniczący Komisji – p. Jarosław Habura zapytał, ile wynosiła wysokość środków na
zadania 2 lub 3 lata temu?
Dyrektor Jarosław Grabowski – w granicach 3 – 3,5 mln zł.
Radny Robert Kraska w związku z likwidacją barier architektonicznych zapytał, ile
wniosków zostało złożonych w 2013 roku?
Dyrektor Jarosław Grabowski – 800 wniosków.
Radny Robert Rządziński – jakie są zapotrzebowania PCPR - u?
Dyrektor Jarosław Grabowski – 704 000 zł.
Radny Robert Rządziński poprosił o wyjaśnienie zapisów § 3 ust. 6 w zakresie działalności
tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika.
Dyrektor Jarosław Grabowski – tłumacz będzie pomagał osobie w życiu codziennym, ale
także w zajęciach szkolnych.
Radny Robert Rządziński – czy tłumacz zostanie skierowany do jednej osoby?
Dyrektor Jarosław Grabowski potwierdził.
Radny Robert Kraska zapytał, czy w zadaniach PCPR – u jest przyznawanie wynagrodzenia
dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi?
Dyrektor Jarosław Grabowski – zadanie to nie jest w gestii PCPR-u.
W wyniku braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 8 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2021 wraz
z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 24 marca 2014 roku.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła Barbara Janeczek – Naczelnik Wydziału
Finansowego.
Radny Robert Rządziński wystąpił z prośbą o wyjaśnienie treści zawartej w załączniku nr 1
do ww. projektu uchwały.
P. B. Janeczek – wszystkie zmiany dokonane budżecie są zgodne z załącznikiem nr 1.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku, którego: 6 radnych za, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu, projekt
uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego został pozytywnie zaopiniowany.
g) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu
Pabianickiego z dnia 24 marca 2014 roku.
Z projektem uchwały wraz z autopoprawką zapoznała radnych p. Barbara Janeczek.
Radny Robert Rządziński zapytał, jaki jest koszt promocji projektu?
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura w odpowiedzi powiedział, że w 2007 roku zostały
rozpoczęte dwa etapy na termomodernizację. Jeden z nich dotyczył II Liceum Ogólnokształcącego,
a drugi Zespołu Szkół Nr 2. Istnieje szansa na odzyskanie około 1, 5 mln zł. W planach jest złożenie
nowego wniosku o dofinansowanie, który zostanie zaktualizowany o nowe parametry związane
z efektem ekologicznym.
Radny Robert Kraska – czy powiat nie ponosi żadnych kosztów?
P. B. Janeczek – potwierdziła.
Radny Robert Kraska wystąpił z prośbą o przybliżenie kwestii dotyczącej podpisania
porozumienia z gminą Lutomiersk i PODNiDM. Czy w umowie jest zawarty zapis o pokryciu
kosztów energii i gazu?
Wicestarosta Pabianicki - p. Irena Grenda w odpowiedzi na pierwsze pytanie wyjaśniła, że
porozumienie zostało podpisane ze wszystkimi gminami.
P. B. Janeczek – umowa zawiera zapis o pokryciu kosztów energii i gazu.
W wyniku braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 6 radnych za, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu, projekt
uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego został pozytywnie zaopiniowany.
h) upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą
Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność
Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2014.
Projekt uchwały przedstawił p. Jarosław Grabowski.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku, którego: 8 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
i) upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą
Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii
Zajęciowej w roku 2014.
Z projektem zapoznał radnych p. Jarosław Grabowski.
Radny Waldemar Flajszer zapytał, jak przedstawia się sytuacja w Warsztatach Terapii
Zajęciowej?
Dyrektor J. Grabowski – sytuacja WTZ – u w Konstantynowie Łódzki nie uległa zmianie.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku, którego: 8 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

j) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „Czysta szkoła – czyste
środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3
w Pabianicach.
Projekt uchwały przedstawiła p. Irena Grenda – Wicestarosta Pabianicki.
Radny Robert Rządziński zapytał, czy wkład w wysokości 2000 zł został wypracowany przez
szkołę?
Wicestarosta Pabianicki potwierdziła.
W wyniku braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 7 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
k) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. ,, Pracownia ekologiczno –
biologiczna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach.
Z projektem uchwały zapoznała radnych Wicestarosta Pabianicki.
Radny Robert Rządziński – z jakiego źródła pochodzi wkład własny w wysokości 5%?
Wicestarosta Powiatu – z budżetu własnego szkoły.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku, którego: 7 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.6
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 2/54/14 z dnia 25 lutego 2014 roku.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego protokołu, Przewodniczący przystąpił do
głosowania, w wyniku którego: 7 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu,
protokół został przyjęty.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Wiceprzewodniczący Rady – p. Waldemar Flajszer wyraził zdanie, iż zbyt mało dyrektorów
szkół aplikuje o środki na realizację zadania związanego z pracownią ekologiczną.
Ad. 8
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

