Pabianice, dnia 24 września 2014 r.
Komisja Budżetu i Finansów
PROTOKÓŁ NR 2/63/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się w dniu 24 września 2014 r. o godz. 15.00
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 – 7 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu
(załącznik nr 2).
Ad. 3
Dotyczy punktu: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2014 roku.
Z informacją zapoznała radnych Skarbnik Powiatu – p. E. Piekielniak (załącznik nr 3).
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja została przyjęta.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za
I półrocze 2014 roku.
Informację przedstawiła Skarbnik Powiatu (załącznik nr 4).
Informacja została przyjęta w drodze aklamacji.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2014 - 2021;
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu – p. E. Piekielniak.
P. R. Rządziński – w ramach zimowego utrzymania dróg pozostało 36 000 zł. oszczędności,
a następnie zwiększa się kwotę na to zadanie o 60 000 zł., skąd wynikają te różnice?
Skarbnik Powiatu – to nowy sezon, nowe zadanie.
P. R. Rządziński – na czym polega zadanie dotyczące bezpieczeństwa przy szkołach?
Członek Zarządu Powiatu - p. A. Krasiński – zadanie zostało zrealizowane, to przejścia dla
pieszych i „świecące” znaki z panelami fotowaltaicznymi.
P. R. Kraska – czy środki od burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w ramach
zadeklarowanej pomocy dla Liceum Ogólnokształcącego wpłynęły w roku bieżącym?
Skarbnik Powiatu – przekazali około 40 000 zł.
P. R. Kraska – czy było niedoszacowanie co do ilości uczniów w LO w Konstantynowie
Łódzkim?
Skarbnik Powiatu – subwencja oświatowa nie zabezpiecza wszystkich wydatków, w toku
wykonywania budżetu pozyskiwane są dodatkowe środki i uzupełniane w toku bieżącej analizy. Na
początku roku Zarząd Powiatu nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich środków.
P. R. Kraska – ilu uczniów jest w Liceum w Konstantynowie Łódzkim?
Wicestarosta Pabianicki – p. I. Grenda – jest 5 oddziałów, średnio po 20 – u uczniów.
Skarbnik Powiatu - około 100 – u.
P. R. Rządziński – najwięcej dopłacamy do Liceum w Konstantynowie Łódzkim?
Skarbnik – zapytanie wymaga sprawdzenia.

P. R. Kunka - w związku z zabezpieczeniem środków na zadanie dotyczące zakupu centrali
telefonicznej zasugerował jej dzierżawę, to bardziej ekonomiczne rozwiązanie, umowę eksploatacji
można podpisać na bardzo dobrych warunkach.
Starosta Pabianicki – p. K. Habura – Sekretarz Powiatu prowadzi rozmowy
w przedmiotowym zakresie. Taka propozycja jest ich wynikiem.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
6 radnych za, 0 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu, projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok;
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania, w wyniku
którego: 6 radnych za, 0 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu, projekt uchwały 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. M. Pawlak – Szpotan – ile środków przeznacza się ogółem na województwo łódzkie
w ramach tego programu?
P. A. Krasiński – kwota ta ulega zmianie.
P. M. Pawlak – Szpotan – z informacji pozyskanej ze strony internetowej wynika, iż
to kwota 63 mln. zł.
P. A. Krasiński – wartości te systematycznie ulegają zmniejszeniu. Podział procentowy
dofinansowania wynosi 50/50, wcześniej założeniem było 30/70.
P. M. Pawlak – Szpotan – lista rankingowa ma pojawić się na koniec października?
P. A. Krasiński – listopada.
P. R. Kraska – w nawiązaniu powiedział, iż Rada Gminy Pabianice na sesji nadzwyczajnej
przyznała środki dla powiatu w przedmiotowym zakresie.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował
głosowanie, w wyniku głosowania: 8 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
d) współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Ksawerów w zakresie zadania publicznego
realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,NARODOWY PROGRAM
PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ –
ROZWÓJ”;
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu Powiatu – p. Adam Krasiński.
Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
8 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
e) współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Pabianice w zakresie zadania publicznego
realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,NARODOWY PROGRAM
PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ –
ROZWÓJ”;
Projekt uchwały przedstawił p. Adam Krasiński.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował
głosowanie, w wyniku głosowania: 8 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

f) zmiany Uchwały Nr LII/357/13 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Pabianice porozumienia
w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza
w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały omówił p. Adam Krasiński.
Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
8 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 2/62/14 z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji przystąpił
do głosowania, w wyniku którego: 8 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, protokół został
przyjęty.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż członkom komisji została przekazana
rozszerzona informacja dotycząca obrotu nieruchomościami za I półrocze 2014 roku, poprosił
o ewentualne pytania do przekazanego materiału (załącznik nr 5) na kolejnym posiedzeniu
komisji.
P. R. Kraska zaproponował przedstawienie informacji na temat dróg podczas obrad sesji.
Przewodniczący Komisji zasugerował, aby taki punkt znalazł się w porządku posiedzenia
kolejnej komisji.
Ad. 8
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

