Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/380/10
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 18 lutego 2010 roku

Sprawozdanie z działalności
Komisji Statutowo - Regulaminowej
w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku
Zakres działania Komisji został określony w drodze uchwały Rady Powiatu Pabianickiego
Nr II/5/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku.
Skład Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu Pabianickiego został ustalony
uchwałami Rady Powiatu Pabianickiego:
- Nr II / 6 / 06 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych
zmienionej uchwałą nr VIII/62/07 z dnia 2 kwietnia 2007 roku.
- Nr II /7/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczących
i wiceprzewodniczących komisji stałych zmienionej uchwałą nr VIII/61/07 z dnia 2 kwietnia
2007 roku.
Komisja Statutowo – Regulaminowa pracuje w sześcioosobowym składzie:
Przewodniczący Komisji
- Zbigniew Skowroński
Wiceprzewodniczący Komisji
- Paweł Piechota
Członkowie
- Przemysław Fisiak
- Magdalena Werstak
- Marek Ostojski
- Irena Grenda
Komisja Statutowo - Regulaminowa III Kadencji od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia
2009 roku odbyła 7 posiedzeń w siedzibie Starostwa Powiatowego. W okresie sprawozdawczym
Komisja nie złożyła żadnych wniosków ani nie wydała opinii.
Zajmowała się następującymi sprawami:
1. Przyjęła sprawozdanie Komisji Statutowo - Regulaminowej za rok 2008.
2. Zaopiniowała 18 projektów uchwał Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie:
•
ustalenia Regulaminu wynagradzania wychowawców zatrudnionych w Domu Dziecka im.
Al. Kamińskiego w Porszewicach w 2009 roku;
Podczas dyskusji rozważano zmianę zapisu dotyczącą przyznawania nagród dyrektora, które
stanowią 80% środków funduszu nagród. Jeden z członków komisji zasugerował, aby
wprowadzić zapis o przyznawaniu nagród zarówno przez dyrektora jak i organ prowadzący.
W konsekwencji zapis nie uległ zmianie.
•
wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej
ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi;
•

wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącego
ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łodzi;
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ustalenia Regulaminu wynagradzania wychowawców zatrudnionych w Domu Dziecka im.
Al. Kamińskiego w Porszewicach;
ustanowienia herbu Powiatu Pabianickiego. W trakcie dyskusji nad przedmiotowym
projektem uchwały zaproponowano, aby wprowadzić punkt w regulaminie używania herbu
stanowiący, iż do używania herbu upoważnione są również inne instytucje nie wymienione
w zapisach regulaminu, za zgodą władz powiatu. Ponadto pojawiła się wątpliwość co do
organu, który jest upoważniony do wyrażania zgody na używanie herbu powiatu. Żadnych
zmian nie wprowadzono.
ustanowienia sztandaru Powiatu Pabianickiego; Podczas dyskusji zaproponowano zmianę
zapisu użytego w regulaminie, flagę w pomieszczeniach, gdzie obraduje Rada Powiatu nie
„podnosi się” a „umieszcza się”. Zmiana nie została wprowadzona. Komisja wykreśliła zapis
dotyczący nie wywieszania flagi podczas dni deszczowych i silnych wiatrach.
ustanowienia flagi i pieczęci;
ustanowienia łańcuchów Starosty Pabianickiego i Przewodniczącego Rady Powiatu
Pabianickiego;
regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach;Członkowie komisji
podczas dyskusji nad projektem uchwały zaproponowali kilka zmian w zapisach
regulaminu, m.in. dotyczących organizacji narad i konferencji zwoływanych przez
Przewodniczącego Rady i Starostę. Zasugerowano, aby taką możliwość mieli również
Wiceprzewodniczący Rady, Wicestarosta i członkowie Zarządu. Sugerowane zmiany stały
się podstawą do wprowadzenia autopoprawki podczas obrad sesji.
ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Pabianicki;
wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach dotyczącego
ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pabianicach. W trakcie dyskusji pytano w szczególności o zasadność wyrażania opinii
w przedstawionym temacie oraz o wagę sprawy, będącej przedmiotem rozważanego
projektu uchwały.
wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Jana Pawła II
nr 68;
ustanowienia oraz trybu i zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu
Pabianickiego”;
szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich
wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich
wysokości; Podczas dyskusji pytano m.in. o: termin składania wniosków, ocenę działaczy,
znaczenie sformułowania „wysokie wyniki”, zabezpieczenie środków na nagrody,
opodatkowanie nagród, przyznawanie nagród osobom niepełnoletnim.
wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącego
ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łodzi;
regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach;
ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami funduszu zdrowotnego przeznaczonymi na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz dla nauczycieli- emerytów i rencistów;
przyjęcia ,,Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu Pabianickiego” na 2010 rok;
Wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane.

3. Przyjęła roczny plan pracy Komisji Statutowo – Regulaminowej na 2010 rok.
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Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły, które są przyjmowane na kolejnym
posiedzeniu zwołanym w trybie zwyczajnym.
W pracach Komisji oprócz członków Komisji brali udział goście w osobach:
Przewodniczący Rady – pan Florian Wlaźlak,
Sekretarz Powiatu – pan Jakub Kaczorowski,
Członek Zarządu Powiatu – pan Tadeusz Rosiak,
Członek Zarządu Powiatu – pan Robert Rządziński,
Kierownik Biura Rady – pani Małgorzata Twardy.

Przewodniczący Komisji
Statutowo - Regulaminowej

/-/ Zbigniew Skowroński
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