Pabianice, dnia 27 sierpnia 2014 r.
Komisja Budżetu i Finansów

PROTOKÓŁ NR 2/62/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się w dniu 27 sierpnia 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: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca obrotu
nieruchomościami powiatowymi za I półrocze 2014 roku.
Informację omówił Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura (załącznik nr 3).
Przewodniczący Komisji poprosił o przygotowanie bardziej szczegółowej informacji
w przedmiotowym zakresie na kolejne posiedzenie Komisji lub o przekazanie materiału przed sesją
Starosta Pabianicki – naczelnik Wydziału przygotuje taką informację.
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca
obrotu nieruchomościami powiatowymi za I półrocze 2014 roku została przyjęta.
Ad. 4
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 25 sierpnia 2014 roku;
Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła Naczelnik Wydziału Finansowego Starostwa
Powiatowego – pani Barbara Janeczek.
P. R. Kraska – czy kwota w wysokości 242 800 zł. wykazana na stronie 2 uzasadnienia do
przedmiotowego projektu uchwały jest pośrednio związana z objęciem stanowiska wicedyrektora
PUP przez byłego Członka Zarządu Powiatu? Początkowo planowano zabezpieczyć środki
w wysokości 70 000 zł z przeznaczeniem na budowę pływalni, w chwili obecnej projekt zakłada
zwiększenie środków na ten cel prawie 5 – krotnie, czym to jest spowodowane?
Starosta Pabianicki – środki nie są udziałem wicedyrektora PUP, zostały przyznane przez
Ministerstwo w uznaniu zasług i dobrej działalności urzędu. Koncepcja oraz program funckjonalno
– użytkowy dotyczące budowy krytej pływalni są na etapie przekazywania
i odbioru. Kwota 300 000 zł. przeznaczona będzie na dokumentację projektową niezbędną do
przystąpienia do konkursów, które odbędą się w 2015 roku. Zarząd zamierza złożyć wniosek
(projekt pn. „Sportowa szkoła”) wspólnie z miastem Łódź i Zgierzem, co wiąże się
z wyższym „punktowaniem” wniosku. Wstępny udział powiatu pabianickiego w inwestycji
planowany jest na kwotę 3 700 000 zł., co stanowi nieduży udział w całej kwocie.
P. R. Kraska wyraził zdanie, iż radni byli zgodni co do zamiaru budowy pływalni, jednakże
nie wszyscy co do planowanej lokalizacji. Czy były prowadzone rozmowy z gminami w zakresie tej
inwestycji, czy współpraca będzie miała miejsce, czy też gminy powiatu zostały pominięte?
Starosta Pabianicki – lokalizacja jest rzeczą sporną, umiejscowienie przy szkole stwarza
możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Wspólny projekt daje możliwość przewagi

konkurencyjnej nad innymi wnioskami. Propozycją jest, aby liderem projektu było miasto Łódź,
a partnerami powiat pabianicki i Zgierz.
Członek Zarządu Powiatu – p. A. Krasiński – idea sportowej szkoły była ze strony miasta
Łodzi. Złożenie wspólnego wniosku to dodatkowe punkty będąc w tzw. kontrakcie terytorialnym,
co zwiększa możliwość pozyskania środków. Ponadto wspólny projekt powoduje, że „znajdujemy
się na liście projektów tzw. komplementarnych.”
P. R. Kraska – czy proponowano współpracę również gminom?
Starosta Pabianicki – nikt z szefów gmin nie zwracał się z taką propozycją. Rozmowy nie
były prowadzone.
Członek Zarządu Powiatu – p. A. Krasiński – wójtowie gmin mieli wiedzę w tym temacie,
informacja była ogólnie dostępna.
P. R. Rządziński poprosił o informację w temacie inwestycji „której nie możemy wykonać.”
Naczelnik Wydziału Finansowego – p. B. Janeczek – w zakresie zadania pn. Przebudowa
mostu na rzece Ner zmniejsza się kwotę w wysokości 1 011 800 zł.. Realizacja zadania rozciąga się
w czasie – na 2015 rok. W roku bieżącym przeznacza się kwotę w wysokości 683 255 zł., w roku
2015 kwotę, o którą następuje zmniejszenie.
P. J. Habura – na kiedy planowane jest wykonanie dokumentacji?
Starosta Pabianicki – wykonanie dokumentacji potrwa około pół roku. Postępowanie
przetargowe planowane jest na koniec miesiąca września br., jego rozstrzygnięcie w październiku.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował
głosowanie. W wyniku głosowania: 7 za, 0 przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu, projekt
uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku został
pozytywnie zaopiniowany.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu
Pabianickiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku;
Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła pani Barbara Janeczek.
Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
7 za, 0 przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu, projekt uchwały wraz z autopoprawką Zarządu
Powiatu Pabianickiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku został pozytywnie zaopiniowany.
c) ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na 2015 rok.
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu Powiatu – p. Adam Krasiński.
P. W. Stanek – ile opłat zostało wyegzekwowanych z tytułu przechowywania usuniętych
z drogi pojazdów? Wyraził zdanie, iż to „martwa uchwała” z racji „nieegzekwowalnych” środków.
P. A. Krasiński – informacja zostanie przygotowana na sesję.
Starosta Pabianicki – uchwała musi być podjęta.
P. J. Habura – czy powiat opłaca wykonawcę realziaującego tego typu usługi?
Starosta Pabianicki potwierdził.
P. J. Habura – dlaczego stawki ulegają podniesieniu?
Starosta Pabianicki – to są stawki, które są uzyskiwane od mieszkańców.
P. J. Habura – po co ustalać maksymalne stawki?
Starosta Pabianicki – firma jest opłacana niezależnie od tych stawek.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował
głosowanie, w wyniku głosowania: 10 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołów:
a) Nr 2/59/14 z dnia 23 czerwca 2014 roku;
W związku z brakiem uwag do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji
zaproponował głosowanie, w wyniku którego: 10 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu,
protokół został przyjęty.

b) Nr 2/60/14 z dnia 3 lipca 2014 roku;
Wobec braku zastrzeżeń do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji
zaproponował głosowanie. W wyniku głosowania: 10 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od
głosu, protokół został przyjęty.
c) Nr 2/61/14 z dnia 24 lipca 2014 roku.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji przystąpił
do głosowania, w wyniku którego: 10 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, protokół
został przyjęty.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
P. R. Kraska – do kiedy pracuje naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu? Czy
odbędzie się konkurs na to stanowisko? Czy wpłynęła odpowiedź z GDDKiA w sprawie przepustu
na drodze powiatowej nr 3308E?
P. A. Krasiński – odpowiedź jeszcze nie została udzielona.
P. R. Kraska – co dalej w tej sprawie?
P. J. Habura – sprawę należy „zmonitorować.”
Starosta Pabianicki – w zakresie naczelnika wydziału decyzja zostanie podjęta
w najbliższych dniach. W dniu 17 września nastąpi odejście naczelnika.
P. A. Krasiński przedstawił informacje w zakresie dróg powiatowych. Poinformował,
iż realizowane są dwa zadania:
• przebudowa Szynkielew – Petrykozy - Kudrowice - realizowana w ramach NPPDL przez
firmę Włodan. Wartość zadania to kwota w wysokości: 2 295 000 zł. Umowa z wykonawcą
została podpisana w dniu 8 lipca, zakończenie zadania planowane jest na dzień
31 października. Wykonano całą kanalizację deszczową. W 1/3 całości ułożono chodnik;
• budowa parkingu przy drodze powiatowej – ulica Leśna, w gminie Dobroń - realizowana
przez firmę STUDBET. Wartość zadania to kwota w wysokości: 140 000 zł. Umowa
z wykonawcą została podpisana w dniu 15 lipca, zakończenie zadania planowane jest na
dzień 8 września. Zadanie w 90% zostało wykonane, pozostaje jedynie ułożenie „dywanika
z bitumu.” Prace będą odebrane w najbliższym czasie.
Grupa interwencyjna wydziału wykonała szereg prac: malowała pasy segregacyjne na
skrzyżowaniach, uzupełniała zniszczone pobocza, czyściła i udrażniała odwodnienie, łatała ubytki
asfaltem lanym w gminie Lutomiersk i Ksawerów, kosiła trawy na terenie powiatu.
P. P. Kania – czy przewiduje się uzupełnienie destruktem dróg powiatowych
w miejscowości Markówka i Poleszyn?
P. A. Krasiński – destrukt został wykorzystany w gminie Dłutów. Powiat nie dysponuje tym
materiałem na tę chwilę.
P. W. Stanek – została przyznana nowa pula środków na staże, wprowadzono nowe
formularze wniosku na pozyskanie stażysty, w którym pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia
tej osoby na minimum 3 miesiące po odbytym stażu, czy istnieje odstępstwo od tej reguły, jeśli
chodzi o jednostki miejskie?
Starosta Pabianicki – „przyjrzę się tej sprawie.”
P. K. Pacholak zwrócił uwagę, iż zarwała się ulica Kilińskiego w Lutomiersku, kiedy
„awaria” zostanie usunięta?
P. A. Krasiński – teren został zabezpieczony. Grupa interwencyjna wydziału dokonała
oględzin. Po przeciwnej stronie zaczyna tworzyć się ta sama sytuacja. Droga jest „na
gwarancji.”Zostało wystosowane pismo do wykonawcy. Droga zostanie naprawiona w ramach
gwarancji.

Ad. 7
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

