PROTOKÓŁ NR LX/14

PROTOKÓŁ Z LX SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 24 lipca 2014 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 18
Ad. 1
LX Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 10.00. Powitał Radnych Powiatu przybyłych na
Sesję.
Prowadzący stwierdził prawomocność obrad, gdyż obecnych było 18 radnych
(lista obecności w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji
poprowadzi adwokat Jarosław Szczepaniak. Przewodniczący poinformował, iż sesja została
zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Pabianickiego (załącznik nr 2).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – pan Robert Kraska zaproponował zmianę do
porządku obrad z dnia 22 lipca 2014 roku (załącznik nr 3), polegającą na wprowadzenia projektu
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, rozpatrywanej na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, ze
względu na zachowanie obligatoryjnych terminów. W związku z faktem, iż sesja została zwołana na
wniosek Zarządu Powiatu zwrócił się z zapytaniem, czy wnioskodawca wyrazi zgodę na powyższe?
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura - w imieniu Zarządu Powiatu wyraził zgodę na
rozszerzenie porządku obrad.
Radny Robert Rządziński wyraził zdanie, iż nie ma stosownej podstawy zwoływania sesji
w trybie nadzwyczajnym.
Starosta Pabianicki – zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym uzasadnione jest otrzymaniem
dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na remont drogi w gminie Pabianice. Ponadto wpłynęła
pomoc finansowa od gminy Pabianice. Za pozyskane środki zostaną przeprowadzone prace
remontowe w ww. gminie. Okres letni jest właściwy do przeprowadzania remontów.
P. R. Rządziński – wobec powyższego takie winno być uzasadnienie wniosku o zwołanie
sesji.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do
głosowania porządku obrad wraz z proponowaną zmianą – polegającą na wprowadzeniu do
porządku obrad ppkt. c) w ramach punktu 3 w brzmieniu: „Przyjęcie uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi.”
Przewodniczący przystąpił do głosowania porządku obrad wraz z zaproponowaną zmianą,
który został jednogłośnie przyjęty w drodze głosowania: za – 18 radnych, nikt nie był przeciw, nikt
nie wstrzymał się od głosu.
Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad wraz z przyjętą zmianą (załącznik nr 4).
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Ad. 2
Dotyczy punktu: powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący zaproponował, aby w dniu dzisiejszym Komisja Uchwał i Wniosków
pracowała w następującym składzie:
◦ p. Sławomir Jabłoński – wyraził zgodę;
◦ p. Robert Jakubowski – wyraził zgodę.
Ad. 3
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2021.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu - p. Elżbieta Piekielniak, poinformowała
jednocześnie o wprowadzeniu autopoprawki Zarządu Powiatu Pabianickiego polegającej na
przeniesieniu środków w wysokości 50 000 zł na zakup sprzętu komputerowego i informatycznego
dla wydziałów Starostwa.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Oświaty i Wychowania, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju
Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 5):
za – 17 radnych,
nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr LX/418/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego na lata 2014-2021 wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego została
podjęta.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu, informując jednocześnie o wprowadzeniu
autopoprawki Zarządu Powiatu Pabianickiego polegającej na zabezpieczeniu w budżecie kwoty
w wysokości 50 000 zł na zakup sprzętu komputerowego i informatycznego dla wydziałów
Starostwa.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Oświaty i Wychowania, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju
Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Radny Robert Rządziński zapytał, dla których jednostek organizacyjnych zostaną zakupione
nowe komputery?
Sekretarz Powiatu – p. Jacek Barasiński wyjaśnił, iż sprzęt komputerowy zostanie
przeznaczony dla wydziałów starostwa, m. in. dla Biura Zarządu, Wydziału Finansowego, Wydziału
Inwestycji i Funduszy oraz dla Audytora Wewnętrznego. Kupno sprzętu komputerowego
i informatycznego jest związane z modernizacją sieci komputerowej.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 6):
za – 18 radnych,
nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr LX/419/14 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok
wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego została podjęta.
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c) rozpatrzenia skargi.
Z projektem uchwały zapoznał radnych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – pan Robert
Kraska. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, podczas którego rozpatrywana była przedmiotowa
skarga, Komisja dokonała analizy zarzutów zawartych w skardze oraz zapoznała się
z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego, wskutek czego w
drodze głosowania skarga została uznana za bezzasadną. Następnie Przewodniczący Komisji
odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej skargi.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż w świetle art. 223 §1 ustawy KPA, Rada
Powiatu Pabianickiego jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Komisja
Rewizyjna badała zasadność zarzutów i przyjęła swoje stanowisko przedstawione przez
Przewodniczącego Komisji. Następnie zapytał, czy Rada wyrazi zgodę na udzielenie głosu
skarżącemu.
Wobec braku głosu sprzeciwu Rada Powiatu wyraziła zgodę na powyższe.
Skarżący – znajdujący się we wjeździe ubytek zagraża bezpieczeństwu w okresie zimowym.
Wysoki podjazd zagraża pojazdom, nie nastąpiło skuteczne uzupełnienie ubytku. Prace nie zostały
wykonane prawidłowo, teren stwarza niebezpieczeństwo dla poruszających się tą drogą pojazdów,
a także dla pieszych - zwłaszcza w okresie zimowym.
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura wyjaśnił, iż informację o dosypaniu kruszywa
uzyskał od Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów. Uzupełnienie ubytku zostało wykonane, próg
został zlikwidowany. Odnośnie spływającej wody został wykonany ściek z płytek, założono kratkę
oraz wykonano przepust pod chodnikiem, który odprowadza wodę.
Radny Robert Rządziński zapytał, czy Komisja Rewizyjna dokonywał oględzin wjazdu
o którym mowa?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Robert Kraska w odpowiedzi wyjaśnił, iż Komisja
Rewizyjna zapoznała się ze zdjęciami wjazdu przed naprawą i po. Na posiedzeniu komisji skarżący
nie był obecny. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura,
Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów – pani Jolanta Nowicka, Członek Zarządu Powiatu – pan Adam
Krasiński.
Radny Włodzimierz Stanek zapytał, czy inni właściciele posesji, u których wykonano takie
same wjazdy także zgłaszają podobne uwagi?
Radny Rafał Kunka poinformował, iż oglądał wspomniany wjazd w trakcie deszczu,
problem odwodnienia nie istniał, kratka bardzo dobrze funkcjonowała, prawidłowo odbierała wodę.
Działka skarżącego usytuowana jest niżej niż wjazd, przełamanie musiało zostać wykonane jako
forma zapory przed wodą płynącą rynsztokiem. Spadek nie jest duży, podobny do wszystkich
innych znajdujących się na tym terenie.
Radny Robert Jakubowski skierował zapytanie do skarżącego o doprecyzowanie przedmiotu
złożonej skargi.
Pani Jolanta Nowicka – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów w odpowiedzi na zapytanie
radnego Włodzimierza Stanka wyjaśniła, iż wszystkie zjazdy zostały wykonane w ten sam sposób
lub podobny, nikt oprócz skarżącego nie zgłaszał uwag ani zastrzeżeń co do ich wykonania.
Podsypanie i wyrównanie terenu zostało natychmiast wykonane.
Skarżący stwierdził, iż na działce znajduje się najniższy punkt. Ponadto przy wjeździe jest
rów, który ma na celu odwodnienie terenu. Przepust został wykonany prosto do rowu.
Radny Robert Jakubowski przytoczył fragment uzasadnienia do projektu uchwały dotyczący
podjętych działań w zakresie omawianego zjazdu.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak odczytał treść uchwały
informując jednocześnie iż §1 będzie miał następujące brzmienie:,,Po rozpoznaniu skargi na
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działalność Starosty Pabianickiego postanawia uznać skargę za bezzasadną.”
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 7):
za – 17 radnych,
nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr LX/420/14 w sprawie rozpatrzenia skargi została podjęta.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad LX Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady LX Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 10:55.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
/-/ Anna Czekalska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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