Pabianice, dnia 29 października 2013 r.
Komisja Spraw Obywatelskich,
Promocji oraz Rozwoju Powiatu

PROTOKÓŁ NR 4/ 50/ 13
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich,
Promocji oraz Rozwoju Powiatu
które odbyło się w dniu 29 października 2013 r. o godz. 15.30
Ad. 1 -2
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji - p. Łukasz Stencel, który powitał członków
komisji (lista obecności w załączeniu - załącznik nr 1). Następnie przedstawił porządek
(załącznik nr 2), który został przyjęty w wyniku głosowania: 9 radnych za, nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Ad. 3
Dotyczy punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie pabianickim w I półroczu 2013 roku
(załącznik nr 3).
Sprawozdanie przedstawił p. Paweł Zarychta – Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach.
Radny Włodzimierz Stanek zapytał, jaki jest koszt zakupu radiowozu?
Komendant Paweł Zarychta – koszt zakupu jednego radiowozu to około 37, 5 tys. zł.
Wicestarosta Powiatu zwróciła uwagę na zbyt małą liczbę patroli na ulicach oraz na fakt
braku kontroli punktów skupu złomu.
Komendant Paweł Zarychta – mała liczba patroli wynika z faktu braku policjantów. Ponadto
w nocy działa tylko jedna służba porządkowa – policja, natomiast straż miejska nie pracuje w nocy.
Odnośnie kontroli punktów skupu złomu, nie ma możliwości ich kontroli, powinny zostać powołane
inne służby, aby zajmowały się tego typu punktami.
Przewodniczący Komisji – p. Łukasz Stencel zapytał, jak wygląda ocena przydatności
fotoradaru? Czy miał on wpływ na ograniczenie liczby wypadków?
Komendant Paweł Zarychta – fotoradary przynoszą pozytywny skutek.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji sprawozdanie zostało przyjęte do
wiadomości.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2013 roku
(załącznik nr 4).
Informację omówiła pani Elżbieta Piekielniak – Skarbnik Powiatu.
Wobec braku pytań informacja została przyjęta do wiadomości.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego
za I półrocze 2013 roku (załącznik nr 5).
Z informacją zapoznała członków komisji Skarbnik Powiatu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji informacja została przyjęta do wiadomości.
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Ad. 6
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego wraz z autopoprawką
Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 28 października 2013 roku.
Projekt uchwały omówiła pani Elżbieta Piekielniak.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 7 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego został pozytywnie zaopiniowany.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu
Pabianickiego z dnia 28 października 2013 roku.
Z projektem uchwały zapoznała radnych Skarbnik Powiatu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 7 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego został pozytywnie zaopiniowany.
c) zmiany Uchwały NR XXXVIII/253/12 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Pabianice porozumienia w sprawie
powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań
Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały omówiła p. Seweryna Gabara – Rąkowska - p.o. Naczelnika Wydziału
Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 6 radnych za, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
d) ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na 2014 rok.
Projekt uchwały omówił p. Henryk Ramlau – Naczelnik Wydziału Komunikacji
i Transportu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 7 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
e) 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 2014.
Z projektem zapoznała radnych p. Seweryna Gabara – Rąkowska.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 7 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 4/ 49/ 13 z dnia 26 września 2013 r.
Wobec braku zastrzeżeń do ww. protokołu Przewodniczący zaproponował głosowanie.
W wyniku głosowania: 7 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, protokół
został przyjęty.
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Ad. 8
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Brak głosów.
Ad. 9
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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