Pabianice, dnia 24 lipca 2014 roku
Komisja Oświaty i Wychowania
Protokół Nr 3/61/14
z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania,
które odbyło się w dniu 24 lipca 2014 roku o godz. 9.15
Ad. 1 – 2
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – pan Andrzej Kurzawski (lista obecności
w załączeniu - załącznik nr 1). Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty
jednogłośnie (za – 6), ( 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 przedstawiła p. Elżbieta Piekielniak – Skarbnik Powiatu, poinformowała
jednocześnie o wprowadzeniu autopoprawki Zarządu Powiatu Pabianickiego polegającej na
przeniesieniu środków w wysokości 50 000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla starostwa.
Radny Włodzimierz Stanek zapytał, czy środki w budżecie przeznaczone na cele związane
z systemem zabezpieczeń budynku starostwa są właściwie wykorzystywane?
Skarbnik Powiatu – środki są zabezpieczone w budżecie.
Radny Waldemar Flajszer – w związku z uderzeniem pioruna w budynek starostwa zapytał,
jakie są straty materialne, czy zostały utracone bazy danych? Potrzebny jest nowoczesny system
zabezpieczeń.
Wicestarosta Pabianicki – p. Irena Grenda wyjaśniła, iż konieczne jest przeprowadzenie
analizy strat, budynek posiadał system zabezpieczeń.
Radna Bożena Bednarska – nowej generacji serwer, który uległ uszkodzeniu nie powinien
mieć wpływu na utratę bazy danych.
Radny Andrzej Kurzawski wystąpił z prośbą, aby radni byli na bieżąco informowani
o przebiegu sytuacji.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 8 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały wraz z przedstawioną autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok.
Z projektem uchwały zapoznała radnych Skarbnik Powiatu, informując jednocześnie
o wprowadzeniu autopoprawki Zarządu Powiatu Pabianickiego polegającej na zabezpieczeniu
w budżecie kwoty w wysokości 50 000 zł na zakup komputerów dla wydziałów starostwa.
Radna Bożena Bednarska zapytała, czy środki przekazane dla Powiatowego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach zostaną przeznaczone na
utworzenie nowych stanowisk pracy?
Wicestarosta Pabianicki – nie, corocznie odbywa się przekazywanie środków dla PODNiDM.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował
głosowanie, w wyniku którego: 8 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu,
projekt uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.
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Ad. 4
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Brak głosów w tym punkcie.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Zamknięcie posiedzenia.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia i brakiem pytań, Przewodniczący
Komisji zamknął jej posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania:
/-/ Andrzej Kurzawski

Protokołowała:
/-/ Karolina Kosztowna

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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