Pabianice, dnia 27 października 2014 r.
Komisja Budżetu i Finansów
PROTOKÓŁ NR 2/64/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się w dniu 27 października 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 o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Pabianickim
za rok szkolny 2013/2014.
Z informacją zapoznała radnych Członek Zarządu Powiatu – p. Gabriela Wenne - Błażyńska
(załącznik nr 3).
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja została przyjęta.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Projekt przedstawiła p. Irena Grenda – Wicestarosta Pabianicki.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował
głosowanie, w wyniku głosowania: 9 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2014 – 2021
wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 27 października 2014 roku.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Powiatu – p. E. Piekielniak.
Radny Robert Kraska w związku ze zwiększeniem limitów wydatków na zimowe
utrzymanie zapytał, co jest tego przyczyną?
Skarbnik Powiatu – przyczyną jest zwiększony zakres prac.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
9 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymało się od głosu, projekt uchwały
wraz z autopoprawką Zarządu został pozytywnie zaopiniowany.
c) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu
Pabianickiego z dnia 27 października 2014 roku.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła Skarbnik Powiatu.
Radny Robert Rządziński zapytał, dlaczego nastąpiła rezygnacja z korzystania z pieca
parowego w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim?
Wicestarosta Pabianicki – p. Irena Grenda wyjaśniła, iż przyczyną rezygnacji z pieca
parowego jest możliwość pozyskania środków na zmianę systemu ogrzewania w DPS – ie i w tym
celu zostanie przygotowany stosowny projekt.

Radny Robert Kraska zapytał, czy kwota jaką starostwo otrzymało od ubezpieczyciela
za straty poniesione w wyniku uderzenia pioruna jest wystarczająca? Jakie koszty zostały
poniesione przez starostwo?
Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż środki uzyskane z ubezpieczenia zostały stosownie
wykorzystane.
Radny Robert Kraska – czy porozumienie w sprawie przekazania środków na prowadzenie
zadań powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 5 tys. zł zostało ponownie przygotowane?
Skarbnik Powiatu – wynika to z faktu zwiększenia wartości zadania.
Radny Robert Rządziński zapytał, gdzie zostanie zwiększony zakres prac w związku
z zimowym utrzymaniem dróg?
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura, zakres prac zostanie zwiększony na ul. Grota
Roweckiego, w miejscach, gdzie nie ma właściciela posesji oraz tam, gdzie właścicielem posesji
jest Skarb Państwa.
Radna Bożena Bednarska zapytała, jaka kwota jest przeznaczona na roboty publiczne?
Skarbnik Powiatu – jest to kwota pochodząca z funduszy pracy w wysokości 5692 zł.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 9 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały wraz z autopoprawką Zarządu został pozytywnie zaopiniowany.
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Z projektem uchwały zapoznała radnych p. Irena Grenda – Wicestarosta Pabianicki.
Radny Robert Kraska zapytał, czy są osoby zainteresowane udziałem w przetargu?
Czy obecny dzierżawca również będzie uczestniczył w przetargu?
Wicestarosta Pabianicki – jest kilka osób zainteresowanych kupnem ww. nieruchomości.
Prawdopodobnie aktualny dzierżawca będzie uczestniczył w przetargu.
Radny Robert Rządziński – czy na działce wystawionej na sprzedaż są uprawiane rośliny?
Wicestarosta Pabianicki – jest to działka rogowa nie zagospodarowana przez uprawy.
Radna Bożena Bednarska, czy nieruchomość jest w całości własnością powiatu?
Wicestarosta Pabianicki – nieruchomość wraz z naniesieniami jest w całości własnością
powiatu.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania, w wyniku
którego: 7 za, 0 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu, projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany.
e) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania ,,Restauracja i konserwacja Sali
Złotej Pałacu Endera w Pabianicach”.
Projekt uchwały przedstawił p. Krzysztof Habura – Starosta Pabianicki.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował
głosowanie, w wyniku głosowania: 9 za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu,
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
f) upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia porozumienia z Gminą Zelów.
Projekt uchwały omówiła p. Gabriela Wenne – Błażyńska – Członek Zarządu Powiatu.
Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania, w wyniku którego:
9 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
g) upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia porozumienia z Miastem Pabianice.
Projekt uchwały przedstawiła p. Gabriela Wenne – Błażyńska.
Radny Florian Wlaźlak wyraził zdanie, iż w §1 projektu uchwały określenie ,,przy Zaborze
Kościoła” powinien zostać zmieniony na określenie ,,przy Zborze Kościoła”.
Członek Zarządu Powiatu – p. Gabriela Wenne – Błażyńska potwierdziła, iż ww. określenie
powinno zostać zmienione.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował
głosowanie, w wyniku głosowania: 9 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku, (załącznik nr 4).
Sprawozdanie omówił p. Jarosław Habura - Przewodniczący Komisji.
Wobec braku uwag do przedstawionego sprawozdania Przewodniczący przystąpił do
głosowania, w wyniku, którego: 9 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od
głosu, sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 2/63/14 z dnia 24 września 2014 roku.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji przystąpił
do głosowania, w wyniku którego: 9 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, protokół został
przyjęty.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji – p. Jarosław Habura zapoznał członków komisji o treści pisma,
jakie wpłynęło od Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pabianicach (załącznik nr 5). Pismo
dotyczyło przekazania nieruchomości gruntowej
wskazanej w piśmie na rzecz parafii
z uwzględnieniem maksymalnej bonifikaty.
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura wyjaśnił, iż nieruchomość należy do Skarbu
Państwa i w związku z powyższym wystąpiono do Wojewody o pozwolenie na sprzedaż.
Po uzyskaniu pozwolenia nieruchomość zostanie sprzedana z uwzględnieniem 90% bonifikaty.
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek mieszkańców osiedla wielorodzinnego
w Dłutowie w sprawie zaplanowania w budżecie na 2015 rok środków na budowę chodnika wzdłuż
drogi powiatowej Dłutów – Górki Duże, (załącznik nr 6).
Starosta Pabianicki – wniosek będzie rozważony przy konstrukcji budżetu na 2015 rok.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż członkom komisji została przekazana
rozszerzona informacja dotycząca obrotu nieruchomościami za I półrocze 2014 roku
(załącznik nr 7), poprosił o ewentualne pytania do przekazanego materiału.
Radny Florian Wlaźlak zapytał, jaka jest cena kupna pasa zieleni (trawnika) położonego
przed domem parafialnym Parafii Ewangelicko – Augsburskiej?
Wicestarosta Pabianicki – p. Irena Grenda wyjaśniła, iż wyceny będzie można dokonać po
uzyskaniu pozwolenia na sprzedaż od Wojewody Łódzkiego.
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Pabianicach dotyczące dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo –
gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i zabezpieczenia środków na ten cel
w budżecie na 2015 rok (załącznik nr 8).
Starosta Pabianicki – zadanie zostanie rozważone przy planowaniu przyszłorocznego
budżetu.
Przewodniczący Komisji poinformował członków komisji o piśmie, które wpłynęło
od Prezesa Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze w Pabianicach (załącznik nr 9).
Pismo dotyczy uwzględnienia w budżecie na 2015 rok dofinansowania przedsięwzięć związanych
z rozwojem kultury Miasta Pabianic oraz uświetnienia jubileuszu 15-lecia istnienia Towarzystwa.
Starosta Pabianicki – prośba zostanie rozważona przy planowaniu budżetu na 2015 rok.

Ad. 8
W związku z brakiem spraw i pytań Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
/-/ Jarosław Habura

Protokołowała:
/-/ Małgorzata Twardy

Załączniki do wglądu w Biurze Rady.

