Pabianice, dnia 28 kwietnia 2014 r.

Komisja Budżetu i Finansów

PROTOKÓŁ NR 2/56/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się w dniu 28 kwietnia 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 wraz
z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku;
Z projektem uchwały zapoznała radnych p. Elżbieta Piekielniak – Skarbnik Powiatu.
P. R. Kraska – czy prowadzono rozmowy z Prezydentem Miasta Pabianic w sprawie
ewentualnego remontu istniejącej pływalni (będącej w zarządzie miasta) bądź dofinansowania
planowanej inwestycji powiatowej - budowy krytej pływalni?
Starosta Pabianicki – p. K. Habura – rozmowy nie były prowadzone, współpraca powiatu
z miastem nie jest wykluczona.
P. R. Kraska – czy Zarząd zastanawiał się nad inną lokalizacją pływalni (inną niż ZS nr 1
w Pabianicach)?
Starosta Pabianicki potwierdził. Argumentem za tą lokalizacją jest możliwość pozyskania
dofinansowania na rewitalizację obszarów – do 85 % wartości inwestycji, gdzie indziej nie ma
takiej możliwości. Innymi lokalizacjami mogłyby być Porszewice, Ksawerów, jednakże celem jest,
aby jak największa liczba ludzi miała dostęp do basenu.
P. R. Kraska - argumentem zatem są środki?
Starosta Pabianicki potwierdził, to kwota około 15 mln. zł.
P. R. Kraska – być może są inne możliwości pozyskania dofinansowania?
Starosta Pabianicki - analiza źródeł finansowania co do planowanego zadania była
prowadzona.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania.
W wyniku głosowania: 8 radnych za, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku został
pozytywnie zaopiniowany.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu
Pabianickiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku;
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
8 radnych za, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu, projekt uchwały wraz
z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku został pozytywnie
zaopiniowany.

c) przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi za rok 2013;
Projekt uchwały przedstawiła p. Magdalena Werstak – Członek Zarządu Powiatu
Pabianickiego.
Wobec braku 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.
d) przekazania środków finansowych na zakup nieoznakowanego radiowozu dla sekcji kryminalnej
Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach;
Projekt uchwały omówiła p. Magdalena Werstak.
P. J. Habura – ile razy powiat wspomógł policję?
P. M. Werstak – to 5 – ty radiowóz.
P. J. Habura – wszystkie nieoznakowane?
P. M. Werstak potwierdziła.
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura w nawiązaniu powiedział, iż środki finansowe są
na nieoznakowane radiowozy.
W związku z brakiem 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.
e) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Pabianickim;
Projekt uchwały omówił p. Jarosław Grabowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
Wobec braku 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.
Ad.4
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 2/55/14 z dnia 24 marca 2014 roku.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego protokołu, Przewodniczący przystąpił do
głosowania, w wyniku którego: 9 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu,
protokół został przyjęty.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
P. R. Kraska zaprosił członków Komisji na pochód 1 – majowy, który rozpocznie się
o godzinie 10.00 przed Urzędem Miejskim w Pabianicach. O godzinie 8:45 zaś na zajezdni
autobusowej przy ulicy 20 stycznia rozpocznie się rajd rowerowy.
P. M. Werstak zaprosiła na obchody Dni Powiatu Pabianickiego, które odbędą się w dniu
11 maja br.
Przewodniczący Komisji zaproponował termin kolejnego posiedzenia komisji w związku
z analizą i opiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za rok 2013 na
dzień 7 maja o godzinie. 13.00. Ponadto poinformował o spotkaniu w sprawie kierunków rozwoju
powiatu pabianickiego – strategii powiatu w dniu 29 kwietnia br. o godzinie 12.00 - w „Sali
Kominkowej” Starostwa Powiatowego.

Ad. 6
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: /-/ Anna Czekalska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady

