PROTOKÓŁ NR XX/11

PROTOKÓŁ Z XX SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 19 grudnia 2011 r. o godzinie 10.15
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 19
Ad. 1
XX Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 10.15. Powitał Radnych Powiatu oraz gości
przybyłych na Sesję.
Prowadzący stwierdził prawomocność obrad, gdyż na sali było 19 radnych (lista obecności
w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji poprowadzi mecenas
Edyta Krassowska. 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. Jarosław Habura – wyraził zgodę;
- p. Sławomir Jabłoński – wyraził zgodę.
Ad. 3
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie działań zmierzających do wykonania
tymczasowej przeprawy przez rzekę Młynówkę w miejscowości Talar - droga powiatowa nr 4912E.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła p. Irena Grenda- Wicestarosta Powiatu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Radny W. Flajszer zapytał co oznacza zapis w projekcie uchwały- ,,odpowiednia jednostka
wojskowa”? Zwrócił uwagę na fakt, iż do pisma nie została dołączona umowa a także to, że
głosowanie uchwały bez podpisu Radcy Prawnego nie powinno się odbyć. Zwrócił się z prośbą o
uzupełnienie podpisu Radcy Prawnego na projekcie uchwały.
Radny Robert Rządziński- kiedy umowa zostanie podpisana i jakie osoby z Zarządu
Powiatu zostaną wytypowane do jej podpisania? W jakim zakresie kwota na to zadanie została
zabezpieczona?
P. Wicestarosta- umowę podpisuje pan Starosta- Krzysztof Habura i p. Adam KrasińskiCzłonek Zarządu Powiatu.
P. Jolanta Nowicka- Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów- wartość mostu wynosi 60 tys. zł.
tej kwoty nie trzeba zabezpieczać. Środki zabezpieczone zostały na dodatkowe materiały, te środki
są w budżecie.
P. Wicestarosta przedstawiła treść umowy zawartej pomiędzy Powiatem Pabianickim
i jednostką wojskową 32/48 z siedzibą w Dęblinie. Umowa została podpisana w dniu dzisiejszym
przez Pana Starostę i Pana Adama Krasińskiego.
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Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym z uwagi na fakt, że o godz. 12.00 musi zostać
podpisany akt notarialny upoważniający Pana Starostę i Pana Adama Krasińskiego w temacie tego
działania.
Radna B. Bednarska zapytała, czy gmina Dobroń partycypuje w kosztach tego zadania?
P. Wicestarosta- nie.
P. Tadeusz Rosiak- wyjaśnił, że czym innym jest umowa podpisywana przez p. Starostę
z jednostką wojskową a umowa podpisywana ze Skarbem Państwa o dzierżawę mostu. Pan Starosta
ma uprawnienia Zarządu do podpisywania umowy na wykonawstwo montażu tego mostu,
natomiast wydzierżawienie mostu to decyzja w formie uchwały należąca do Rady Powiatu.
Radny W. Stanek- w związku z kosztami poniesionymi na budowę mostu zapytał, czy
którakolwiek z inwestycji drogowych planowanych na 2012 rok będzie zagrożona? Czy zostanie
zamontowany monitoring mostu?
P. Wicestarosta- żadna zaplanowana inwestycja drogowa nie jest zagrożona. Monitoring
zostanie zamontowany w młynie, gdy będzie już nowy most. Umowa, która została podpisana
obliguje do zamontowania własnego monitoringu mostu.
Radny R. Rządziński- czy jest stosownym podpisanie umowy bez upoważnienia Rady
Powiatu Pabianickiego?
P. F. Wlaźlak- Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego poinformował o tym, że projekt
uchwały został podpisany przez Radcę Prawnego. W ciągu roku jest szereg umów podpisywanych
przez Zarząd o czym Rada Powiatu jest tylko informowana.
P. Wicestarosta- jest szansa na uruchomienie mostu przed świętami.
Radny J. Habura- działania dotyczące naprawy mostu były prowadzone kilkutorowo
i należałoby wspomóc Zarząd w tym zadaniu. Zwrócił się z prośbą o przedstawienie kwot
dotyczących naprawy mostu.
Radny R. Kraska zwrócił się z wnioskiem o zakończenie dyskusji i rozpoczęcie głosowania
nad projektem uchwały.
P. Wicestarosta po konsultacji z Radcą Prawnym przedstawiła autopoprawkę Zarządu do
projektu uchwały, polegającą na wykreśleniu z §2 zapisu w brzmieniu: ,,stosownej umowy
dotyczącej montażu konstrukcji składanego mostu drogowego typu DMS-65 z odpowiednią
jednostką wojskową” i uzupełnienie zapisu o wysokość kwoty - 455 tys. zł.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego zarządził 10 minut przerwy.
Obrady zostały wznowione o godzinie 10.50
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego poddał pod głosowanie wniosek złożony
przez Radnego Roberta Kraski o zakończeniu dyskusji. W wyniku głosowania:
za- 19 radnych,
przeciw-o radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Dyskusja nad ww. projektem uchwały została zakończona.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 4):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XX/116/11 w sprawie działań zmierzających do wykonania tymczasowej
przeprawy przez rzekę Młynówkę w miejscowości Talar - droga powiatowa nr 4912E. została
podjęta.
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Ad. 4
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad XX Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady XX Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 11.10
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
Karolina Kosztowna

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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