Pabianice, dnia 25 lutego 2013 r.
Komisja Spraw Obywatelskich,
Promocji oraz Rozwoju Powiatu
PROTOKÓŁ NR 4/ 42/ 13
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich,
Promocji oraz Rozwoju Powiatu
które odbyło się w dniu 25 lutego 2013 r. o godz. 14.30
Ad. 1 -2
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji - p. Łukasz Stencel, który powitał członków
komisji (lista obecności w załączeniu - załącznik nr 1). Następnie przedstawił porządek, który
(załącznik nr 2) został przyjęty w wyniku głosowania: 7 radnych za, 0 przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosu.
Ad. 3
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania, w wyniku
którego: 6 radnych za, 0 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu.
Radny Waldemar Flajszer odnośnie dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 218 tys. zł,
jakie są to projekty?
Skarbnik Powiatu w wyjaśnieniu powiedziała, że kwota w wysokości 218 tys. zł jest to udział
Powiatu łącznie z zadaniem dotyczącym mostu w Talarze, wartość zadania oszacowana jest na
kwotę 1 300 000 zł.
W wyniku braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 6 radnych za, 0 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie apelu w sprawie sytuacji Stowarzyszenia Abstynentów
,,Granica” (załącznik nr 3).
Apel omówił Przewodniczący Komisji.
Radny Marek Ciechański powiedział, że stowarzyszenie jest bardzo potrzebne, jednocześnie
zasugerował, że Powiat nie powinien zajmować się tą sprawą.
Radny Krzysztof Pacholak wyraził zdanie, że pismo w jego uznaniu ma charakter skargi i
powinno zostać skierowane do Urzędu Miejskiego w Pabianicach i powinna je rozpatrywać Rada
Miejska w Pabianicach.
Przewodniczący Komisji – uchybienie nastąpiło poprzez nie złożenie dokumentów przez
stowarzyszenie. Komisja na poprzednim posiedzeniu wypracowała stanowisko, które przybrało
formę ww. apelu.
Radna Bożena Bednarska – takie ośrodki jak Stowarzyszenie Abstynentów ,,Granica”
powinny powstawać i rozwijać swoją działalność.
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Radny Marek Ciechański wyraził swoją obawę, aby apel rady nie stał się w pewien sposób
precedensem.
Przewodniczący Komisji – niewątpliwie działalność stowarzyszenia jest potrzebna
i pożyteczna.
W wyniku braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 4 radnych za, 0 przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu, apel został
pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 4/ 41/ 13 z dnia 13 lutego 2013 r.
Wobec braku zastrzeżeń do ww. protokołu Przewodniczący zaproponował głosowanie.
W wyniku głosowania: 7 radnych za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, protokół został
przyjęty.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo od Dyrektora Muzeum Miasta Pabianic
w sprawie wsparcia finansowego organizacji wystawy kolekcji medali i odznaczeń należących do
Pana Henryka Brzyszcza (pismo – załącznik nr 4). Ponadto powiedział, że pismo będzie
przedmiotem rozważań Komisji Budżetu i Finansów oraz wyjaśnił, iż Rada Powiatu nie dysponuje
środkami finansowymi na tyle, aby móc wesprzeć ww. wystawę.
Ad. 7
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich,
Promocji oraz Rozwoju Powiatu:
/-/ Łukasz Stencel

Protokołowała: /-/ Karolina Kosztowna
Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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