Pabianice, dnia 23 września 2014 roku
Komisja Oświaty i Wychowania

Protokół Nr 3/63/14
z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania,
które odbyło się w dniu 23 września 2014 roku o godz. 14.00
Ad. 1 – 2
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – pan Andrzej Kurzawski (lista obecności
w załączeniu - załącznik nr 1). Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty
jednogłośnie (za – 6), ( załącznik nr 2).
Ad. 3
Dotyczy punktu: Informacja dotycząca pracy Wydziału Oświaty i Wychowania w okresie
między komisjami.
Informację przedstawiła p. Michalina Goss – inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania
(załącznik nr 3).
Radny W. Stanek zapytał, czy przewiduje się złożenie wniosków o przyznanie nagród
kuratora, Ministra, Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli?
P. M. Goss potwierdziła.
Ad. 4
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 4).
Wobec braku głosów sprzeciwu informacji została przyjęta.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za
I półrocze 2014 roku.
Informację przedstawiła Skarbnik Powiatu (załącznik nr 5).
Informacja została przyjęta w drodze aklamacji.
Ad. 6
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.
Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
4 radnych za, nikt nie był przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu, projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok.
Z projektem uchwały zapoznała radnych Skarbnik Powiatu.
P. W. Flajszer - czy w ramach zadania dotyczącego pracowni ekologicznej w I LO wpłynęła
nowa transza środków, to nowy konkurs?
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Skarbnik Powiatu – do momentu podpisania umowy zabezpiecza się środki w rezerwie, po
jej podpisaniu środki zostają zwolnione.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował
głosowanie, w wyniku którego: 4 radnych za, nikt nie był przeciw, 4 radnych wstrzymało się od
głosu, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 3/62/14 z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego protokołu Przewodniczący zaproponował
głosowanie. W wyniku głosowania: 8 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, protokół
został przyjęty.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Brak głosów w tym punkcie.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Zamknięcie posiedzenia.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia i brakiem pytań, Przewodniczący
Komisji zamknął jej posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania:
/-/ Andrzej Kurzawski

Protokołowała:
/-/ Anna Czekalska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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