PROTOKÓŁ NR XI/11

PROTOKÓŁ Z XI SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 30 czerwca 2011 r. o godzinie 13.00
w Dobroniu, ulica Leśna 7
Stan radnych – 23
Obecnych – 21
Ad. 1
XI Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 13.00. Powitał Radnych Powiatu oraz gości
przybyłych na Sesję.
Prowadzący stwierdził prawomocność obrad, gdyż obecnych było 20 radnych (lista
obecności w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji poprowadzi
mecenas Mariusz Krassowski.
Na podstawie § 74 ust. 3 Statutu Powiatu Pabianickiego zaproponował zmianę do porządku
obrad z dnia 22 czerwca 2011 roku (załącznik nr 2), polegającą na:
• wprowadzeniu w punkcie 7 porządku obrad jako ppkt e) projektu uchwały w sprawie
ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Pabianicki;
• wprowadzeniu w punkcie 7 porządku obrad jako ppkt f) projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.

Członek Zarządu Powiatu – pan Tadeusz Rosiak uzasadnieniem dla wprowadzenia zmiany
do porządku obrad jest potrzeba zrównania stawek za wychowawstwo dla nauczycieli.
Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. wynika z faktu, iż
termin wpłaty środków, z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla sekcji kryminalnej, do ŁUW
upływa za dwa tygodnie, a Zarząd Powiatu Pabianickiego zadeklarował pomoc dla Komendy
Powiatowej Policji w Pabianicach w kwocie 25 000 zł.
Przewodniczący przystąpił do głosowania porządku obrad wraz z proponowanymi
zmianami, który został jednogłośnie przyjęty w drodze głosowania: za – 20 radnych, przeciw – 0
radnych, wstrzymało się – 0 radnych.
Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad wraz z przyjętymi zmianami (załącznik
nr 3).
Ad. 2
Dotyczy punktu: przyjęcie protokołu Nr X/11 z X Sesji Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 16 czerwca 2011 roku
Wobec braku zastrzeżeń Przewodniczący przystąpił do głosowania ww. protokołu.
W wyniku głosowania: za – 20 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Protokół Nr X/11 z X Sesji Rady Powiatu Pabianickiego został przyjęty.
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Ad. 3
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. 4
Dotyczy punktu: Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Pabianickiego w okresie między
sesjami.
Powyższe sprawozdanie przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura (załącznik
nr 4).
P. R. Rządziński zapytał, jaka była najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do ulokowania
wolnych środków budżetowych w wysokości 6 mln zł?
Skarbnik Powiatu – pani Elżbieta Piekielniak - wybrana oferta była najkorzystniejszą.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich
sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iż odpowiedzi zostały udzielone podczas obrad
poprzedniej sesji.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Interpelacje i zapytania radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – pan Waldemar Flajszer zapytał, ilu jest uczniów
w szkołach powiatowych w wyniku przeprowadzonego naboru w stosunku do założeń?
Ad. 7
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego przedstawiła
Skarbnik Powiatu - pani Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. R. Rządziński – na jakie zadania zostaną przeznaczone środki w wysokości 10 000 zł
w dziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”?
Członek Zarządu Powiatu – pani Magdalena Werstak – na produkcję folderów z uwagi na
wyczerpanie ubiegłorocznych zapasów.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 5):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XI/79/11 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok wraz
z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego została podjęta.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego omówiła Skarbnik
Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska
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i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww. projektu
uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 6):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XI/80/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego została podjęta.
c) szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat
Pabianicki oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu Powiatu – pan Tadeusz Rosiak informując
jednocześnie o wprowadzeniu autopoprawki, polegającej na zmianie zapisów w § 1 pkt 4 i 5:
zamiast dyrektorowi, wicedyrektorowi domu dziecka wprowadza się: dyrektorowi,
wicedyrektorowi placówki opiekuńczo – wychowawczej.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania poinformowali
o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 7):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XI/81/11 w sprawie zmiany szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek
pensum nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach, dla
których organem prowadzącym jest powiat Pabianicki oraz szczegółowych zasad zwalniania od
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych wraz z autopoprawką została podjęta.
d) sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – pan Robert Kraska.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 8):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XI/82/11 w sprawie sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Pabianickiego została podjęta.
e) ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Powiat Pabianicki.
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu Powiatu – pan Tadeusz Rosiak.
Przewodniczący Komisji: Oświaty i Wychowania, Statutowo – Regulaminowej, Budżetu
i Finansów poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 9):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XI/83/11 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki została podjęta.
f) udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
Projekt uchwały omówił Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura informując
jednocześnie o wprowadzeniu autopoprawki polegającej na zmianie zapisu § 1 w brzmieniu: „Rada
Powiatu Pabianickiego postanawia udzielić pomocy finansowej do kwoty 25 000 zł (dwadzieścia
pięć tysięcy złotych) dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach w formie dotacji celowej –
wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
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pn. „Zakup nieoznakowanego radiowozu dla sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji
w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18”.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 10):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XI/84/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej
Policji w Pabianicach wraz z autopoprawką została podjęta.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W odpowiedzi na zapytanie p. W. Flajszera, Członek Zarządu Powiatu - pan Tadeusz
Rosiak powiedział, iż w szkołach powiatu pabianickiego jest 854 uczniów, co stanowi różnicę
dwojga uczniów w stosunku do założeń. Nadmienił, iż w I i II LO – pełny nabór w stosunku do
planowanej do liczby oddziałów, w PZE – 42 chętnych, w ZS nr 1 i 3 – ograniczona ilość chętnych
uczniów do kształcenia w zawodach budowlanych, sprzedawcy, fryzjera.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
Przewodniczący Rady Powiatu – pan Florian Wlaźlak zapytał, który z radnych wyraziłby
wolę odbycia dyżurów w wolnych terminach 2 i 9 sierpnia br.?
P. B. Piotrowski wyraził zgodę.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad XI Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady XI Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 13:50.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
Anna Gilewicz

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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