Pabianice, dnia 23 czerwca 2014 r.
Komisja Budżetu i Finansów

PROTOKÓŁ NR 2/59/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się w dniu 23 czerwca 2014 r. o godz. 14.30

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 – 8 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 omówiła Naczelnik Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego
w Pabianicach – pani Barbara Janeczek.
P. R. Rządziński – jaki jest przedmiot zadania finansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego?
P. B. Janeczek – to refundacja środków, zadanie zostało zrealizowane w latach
wcześniejszych, a środki zostały przeznaczone na:
• zarządzanie i promocję projektu - kwota w wysokości 21 732, 84 zł.,
• udział własny na zadanie pn. przebudowa mostu w Szydłowie (do tego zadania powiat
otrzymał środki z subwencji ogólnej) - kwota w wysokości 1 011 800 zł.,
• zwiększenie rezerwy celowej inwestycyjnej - kwota w wysokości 2 467,16 zł.,
P. R. Rządziński – jak długo to zadanie było realizowane?
Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego – p. A. Krasiński – od roku 2009 do 2011.
P. T. B. Bednarska – dotyczy dochodów i wydatków bieżących – kwota w wysokości
90 984,50 zł., z czego 30 000 zł w ramach programu związanego z pieczą zastępczą – czy to kwota
na etat asystenta rodziny?
Wicestarosta Pabianicki – p. I. Grenda - na etat koordynatora rodziny.
P. T. B. Bednarska – to kwota z przeznaczeniem na 12 miesięcy?
Wicestarosta Pabianicki potwierdziła.
P. T. B. Bednarska – dotyczy placówki opiekuńczo - wychowawczej – kwota w wysokości
9800 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie pokoi i kursy językowe dla wychowanków – czy kursy
prowadzi osoba fizyczna na umowę zlecenie?
Wicestarosta Pabianicki – niekiedy potrzebna jest pomoc dzieciom. Zapytanie o cenę
dopiero zostanie ogłoszone. Kursy planuje się od początku roku szkolnego - od 1 września.
P. R. Kraska – na stronie 7 uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu
w punkcie 3 - Administracja publiczna zapisano kwotę w wysokości 56 700 zł na wydatki związane
ze statutową działalnością jednostki – czego one dotyczą?
P. B. Janeczek – to kwota z przeznaczeniem na realizację zakupów i prac związanych
z bieżącą działalnością. Wydatki dotyczą funkcjonowania poszczególnych wydziałów.
P. R. Kraska - zatem środki nie były zaplanowane w budżecie?
Wicestarosta Pabianicki potwierdziła. Zamierza się poprawić warunki funkcjonowania.
P. R. Kraska – ile środków zaplanowano w budżecie?

Wicestarosta Pabianicki – w chwili obecnej kwota nie jest jej znana.
P. R. Kraska – „dopytam na sesji.”
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował
głosowanie. W wyniku głosowania: 8 za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu,
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok;
Projekt uchwały przedstawiła pani Barbara Janeczek.
Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
7 za, 0 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
c) uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014 – 2020.
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu Powiatu – p. Adam Krasiński.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – p. J. Habura zapytał, czy członkowie
Komisji chcieliby zapoznać się z najważniejszymi punktami strategii?
P. S. Jabłoński – strategia była omawiana na spotkaniach w tym celu organizowanych.
P. R. Rządziński przychylił się do propozycji Przewodniczącego Komisji.
P. J. Habura poprosił o krótkie przedstawienie tematyki strategii, najważniejszych jej
punktów.
Przedstawicielka Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego (na zlecenie Starostwa
Powiatowego w Pabianicach ŁARR przygotowała założenia strategii rozwoju powiatu) –
p. Dorota Krajcarz. Jednym z najważniejszych dokumentów przy ubieganiu się o środki zewnętrzne
jest strategia rozwoju powiatu. Pierwsza część to część diagnostyczna obszaru gospodarczego,
społecznego, dotyczy stanu zastanego. Druga część to badania przeprowadzone
w formie ankiet (w ilości 27) skierowanych do głównych interesariuszy. Najważniejszymi
obszarami w świetle ankiet to przeciwdziałanie bezrobociu. Bardzo istotnym jest konieczność
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szczegółowa analiza zawarta jest w strategii. Trzecia
część to główna misja i wizja regionu, kierunki rozwoju w oparciu o przeprowadzone spotkania
robocze. Czwarta część to monitoring i ewaluacja: wskazano w nim główne narzędzia, celem
zaobserwowania, czy cele strategiczne są realizowane. Wskazano możliwe źródła finansowania
w odniesieniu do określonych celów. W piątej części zawarty został punkt docelowy, w jakim
zamierza się znaleźć powiat w roku 2020 - „w roku 2020 Powiat pabianicki rozpoznawalny na
mapie województwa łódzkiego jako obszar atrakcyjny inwestycyjnie i sprzyjający rozwojowi
osadnictwa.”
Cele strategiczne to:
1. Przedsiębiorczość i inwestycje
2. Szkolnictwo ponadgimnazjalne ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego
3. Atrakcyjność osadnicza Powiatu
4. Promocja Powiatu
5. Infrastruktura techniczna
Pod każdym kierunkiem wskazano cele operacyjne wraz z przykładowymi działaniami.
P. J. Habura – od kiedy rozpocznie się realizacja strategii?
Przedstawicielka ŁARR – od chwili obecnej może być realizowana.
P. J. Habura – z dniem wejścia w życie?
Przedstawicielka Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego potwierdziła.
P. F. Wlaźlak – czy podczas obrad Sesji Rady Powiatu będą obecne przedstawicielki ŁARR?
Członek Zarządu Powiatu – p. A. Krasiński potwierdził.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował
głosowanie, w wyniku głosowania: 7 za, 0 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad. 4
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 5/68/14 z dnia 28 maja 2014 roku.
Wobec braku zastrzeżeń do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji
zaproponował głosowanie. W wyniku głosowania: 9 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu,
protokół został przyjęty.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
P. R. Kraska – czy porządek posiedzenia komisji zawiera informację na temat dróg?
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. K. Pacholak celem była jednolitość porządków posiedzeń komisji. Poprosił o przedstawienie
najważniejszych zadań w zakresie dróg.
Członek Zarządu Powiatu – p. A. Krasiński - w bieżącym miesiącu zostały rozstrzygnięte
postępowania przetargowe dotyczące:
- remontu drogi nr 5166 (od drogi 610 do granic powiatu), będzie położona nakładka na długości
2 km, czas realizacji zadania to 70 dni od dnia podpisania umowy (do dnia 3 sierpnia br.), prace
będzie realizowała firma Włodan;
- remontu drogi nr 3302 E – ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, będzie położona nakładka na
długości 500 m., termin realizacji zadania: do dnia 3 sierpnia, prace będzie realizowała firma
Włodan, prace zostały wykonane zaraz po podpisaniu umowy;
- remontu ulicy Nawrockiego, prace są w trakcie realizacji zadania, w dniu dzisiejszym została
położona nakładka ścieralna, wykonano już warstwę wiążącą, termin realizacji zadania to 70 dni od
dnia podpisania umowy, nie ma obaw o przekroczenie terminu umownego;
- nakładki w Róży – prace zostały zrealizowane, położono 700 m nakładki;
- nakładki na drodze powiatowej nr 3313 E Dłutów – Mierzączka, prace będą realizowane przez
firmę Włodan;
- chodnika na ulicy Wspólnej w Pabianicach, termin na realizację zadania to 56 dni od dnia
podpisania umowy – do dnia 20 lipca. Pozostały do wykonania zjazdy. To kontynuacja zadania
z roku poprzedniego;
- chodnika na ulicy Orla w Pabianicach – strona północna i południowa, termin realizacji zadania to
56 dni od dnia podpisana umowy, prace przebiegają bez przeszkód;
- rozstrzygnięte zostały dwa przetargi: Przebudowa drogi Szynkielew – Petrykozy - Kudrowice
w ramach NPPDL. Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
Włodan na kwotę w wysokości 2 295 052,03 zł.;
- w dniu 17 czerwca nastąpiło otwarcie ofert na budowę parkingu w Dobroniu - ulica Leśna, na
przetarg wpłynęły trzy oferty, najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Betoniarski – Studniarski
Studbet w Ksawerowie na kwotę w wysokości 144 425,43 zł.;
- grupa interwencyjna wydziału Dróg i Mostów dokonywała wycinki zakrzaczeń, koszenia traw
w pasie drogowym na terenie całego powiatu pabianickiego;
- wydział Inwestycji i Funduszy realizuje dwa zadania:
• boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 2, termin realizacji zadania: do dnia 29 lipca.
Wykonano już podbudowę z kruszywa, wylano beton, zamontowano studnie, słupy,
ułożono kostkę.
remont tarasu w II LO, przebiegają prace związane z ułożeniem hydroizolacji.
P. R. Kraska – do kiedy planowane jest zakończenie prac związanych z drogą 3308 E
i parkingiem na ulicy Leśnej w Dobroniu?
P. A. Krasiński – zakończenie prac związanych z drogą nr 3308 E planowane jest do końca
października, umowa na realizację zadania, dotyczącego parkingu w Dobroniu, w najbliższym
czasie będzie podpisana.
P. R. Kraska - czy w wyniku rozstrzygniętych przetargów zostały poczynione oszczędności?

P. A. Krasiński – w ramach przetargu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej
Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice to kwota około 250 000 zł, na budowę parkingu przy ulicy
Leśnej zaś to kwota około 9000 zł.
Ad. 6
W związku z brakiem spraw i pytań Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
/-/ Jarosław Habura

Protokołowała:
/-/ Anna Czekalska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady

