PROTOKÓŁ NR XIII/11

PROTOKÓŁ Z XIII SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 29 lipca 2011 r. o godzinie 9.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 14
Ad. 1
XIII Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 9.00. Powitał Radnych Powiatu oraz gości
przybyłych na Sesję.
Prowadzący stwierdził prawomocność obrad, gdyż na sali było 14 radnych (lista obecności
w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji poprowadzi mecenas
Mariusz Krassowski. Przewodniczący poinformował, iż sesja została zwołana na wniosek Zarządu
Powiatu Pabianickiego (załącznik nr 2). Następnie Przewodniczący przystąpił do realizacji
porządku obrad (załącznik nr 3).
Ad. 2
Dotyczy punktu: Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący zaproponował, aby w dniu dzisiejszym Komisja Uchwał i Wniosków
pracowała w następującym składzie:
- p. Paweł Kania – wyraził zgodę;
- p. Robert Kraska – wyraził zgodę.
Ad. 3
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Starosta Pabianicki- p. Krzysztof Habura.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż projekt uchwały został również
skierowany na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, jednak z uwagi na brak quorum komisja
nie mogła opiniować projektu.
Radny Bogdan Piotrowski w związku z brakiem opinii Komisji Budżetu i Finansów do
ww. projektu uchwały zapytał jak z tytułu prawnego przedstawia się sytuacja, czy uchwała może
zostać poddana pod głosowanie?
Przewodniczący Rady Powiatu- można podjąć uchwałę, gdyż komisje są ,,ciałem”
opiniodawczym, a organem stanowiącym jest Rada Powiatu Pabianickiego.
Mecenas Mariusz Krassowski potwierdził, że uchwałę można podjąć, gdyż to Rada jest
organem stanowiącym natomiast komisje mają charakter opiniodawczy.
Radny Robert Rządziński zwrócił się z następującymi zapytaniami:
- dlaczego sesja zwołana w normalnym terminie uniemożliwiłaby zachowanie procedur
przetargowych?
- jak Zarząd ma zamiar realizować zadania własne w sytuacji gdy, przetarg zakończy się
wynikiem negatywnym?
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- jakie są to konkretne zadania własne powiatu, jeżeli chodzi o ich realizację a dotyczy to
dochodów osiągniętych ze sprzedaży działki?
- czy Zarząd uważa, że jest to dobry moment na sprzedaż działek biorąc pod uwagę stan
rynku?
Starosta- odnośnie terminu sesji odpowiedział, iż zachowanie procedur przetargowych
byłoby również możliwe w terminie sesji zwykłej, jednakże przetarg uległby wydłużeniu
i prawdopodobnie odbyłby się on w połowie grudnia.
Środki na zadania pochodzą z budżetu, są również wolne środki z ubiegłego roku, a także
odsetki. Odpowiadając na ostatnie pytanie powiedział, iż jest to dobry czas na sprzedaż działki.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 4):
za – 12 radnych,
przeciw – 0 radnych,
2 osoby wstrzymały się od głosu
Uchwała Nr XIII/89/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Pabianickiego została podjęta.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad XIII Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady XIII Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 920
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
Karolina Kosztowna

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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