Pabianice, dnia 24 lipca 2014 r.
Komisja Budżetu i Finansów
PROTOKÓŁ NR 2/61/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się w dniu 24 lipca 2014 r. o godz. 9.45
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 przedstawiła p. Elżbieta Piekielniak – Skarbnik Powiatu, poinformowała
jednocześnie o wprowadzeniu autopoprawki Zarządu Powiatu Pabianickiego polegającej na
przesunięciu środków w wysokości 50 000 zł z rezerwy na wydatki majątkowe na zakup sprzętu
komputerowego i informatycznego dla Starostwa Powiatowego.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku, którego: 11 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok;
Z projektem uchwały zapoznała radnych p. Elżbieta Piekielniak, informując jednocześnie
o wprowadzeniu autopoprawki Zarządu Powiatu Pabianickiego polegającej na zabezpieczeniu
środków finansowych w wysokości 50 000 zł na zakup komputerów dla wydziałów Starostwa.
Radny Rafał Kunka – czego dotyczy kwota w wysokości 34 000 zł. na zagospodarowanie
terenów zielonych?
Skarbnik Powiatu – zadanie dotyczy ogółem jednostek powiatowych.
Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego – p. Adam Krasiński w uzupełnieniu powiedział, iż
środki zostaną przeznaczone na zagospodarowanie terenów zielonych wokół boiska przy Zespole
Szkół Nr 1.
Wicestarosta Pabianicki – p. Irena Grenda w uzupełnieniu powiedziała, iż kwota dotyczy
także innych jednostek powiatowych.
Radny Włodzimierz Stanek poprosił, aby środki pochodzące z oszczędności przeznaczyć na
budowę chodnika przy ul. 20- Stycznia w Pabianicach.
Członek Zarządu – p. Adam Krasiński – remont drogi Wola Żytowska – Kudrowice to
inwestycja drogowa na którą powiat uzyska bardzo duże dofinansowanie, stąd to zadanie ma
pierwszeństwo w realizacji.
Przewodniczący Komisji – p. Jarosław Habura zapytał, czy w związku z powyższym budowa
chodnika przy ul. 20 – Stycznia nie zostanie zrealizowana?
P. A. Krasiński – w 2014 roku wykonywana jest dokumentacja na ww. zadanie.
Radny Waldemar Flajszer - w związku z przekazaniem środków dla doradców PODNiDM
zapytał, czy od stycznia br. otrzymywali wynagrodzenie?
P. Irena Grenda potwierdziła.
Radny Robert Kraska zapytał, czy osoby odpowiedzialne za przygotowanie projektu
dotyczącego optymalizacji wykorzystania środków publicznych otrzymają z tego tytułu dodatkowe
wynagrodzenie?

P. A. Krasiński wyjaśnił, iż jest to refundacja za projekt realizowany od 2009 roku.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zaproponował głosowanie. W wyniku
głosowania: 11 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany.
Ad.4
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Radny Waldemar Flajszer - w związku z uderzeniem pioruna w dniu 23 lipca br. zapytał, jak
przedstawia się sytuacja w budynku A Starostwa?
Starosta Pabianicki – p. K. Habura - straty są diagnozowane, telefony mają zostać
podłączone do godziny 14.00. Zostało uszkodzonych 6 komputerów, kilka switch -y i kart
sieciowych. Budynek Starostwa jest ubezpieczony, koszty powinny zostać zwrócone przez
ubezpieczyciela.
Radny Włodzimierz Stanek - dotyczy projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli” jakie są jego źródła finansowania? Kto jest koordynatorem projektu? Czy istnieją zagrożenia
w realizacji projektu?
Członek Zarządu Powiatu – p. Adam Krasiński w odpowiedzi powiedział, iż realizacja
projektu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem – na bieżąco, nie ma żadnych zagrożeń.
Zadanie jest realizowane w sposób prawidłowy.
Przewodniczący Komisji – p. Jarosław Habura – kto jest koordynatorem projektu?
P. A. Krasiński – koordynatorem projektu jest pani Agnieszka Lewera - pracowała
w Urzędzie Marszałkowskim, to osoba posiadająca bardzo duże doświadczenie w zakresie
projektów unijnych, ich realizacji oraz w „oświacie.”
Radny Waldemar Flajszer zapytał, na jakim etapie jest procedura konkursowa w sprawie
wyboru Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego?
P. Krzysztof Habura w odpowiedzi powiedział, iż postępowanie konkursowe zostało
zakończone. Było trzech kandydatów. Komisja konkursowa nie dokonała wyboru w związku
z brakiem spełnienia wymogów i oczekiwań stawianych wobec kandydatów. Najprawdopodobniej
naczelnik nie zostanie wybrany.
Wicestarosta Pabianicki – p. Irena Grenda w uzupełnieniu do odpowiedzi w sprawie
metodyków w PODNiDM wyjaśniła, iż mają uregulowane kwoty zadłużenia z dniem 1 lipca br.
Radny Włodzimierz Stanek – z czego to wynika?
Wicestarosta Pabianicki – gmina dopiero teraz przekazała środki.
Ad. 5
Zamknięcie posiedzenia.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący podziękował
członkom Komisji za przybycie i zamknął jej posiedzenie.
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