Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/380/10
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 18 lutego 2010 roku

Sprawozdanie z działalności
Komisji Budżetu i Finansów
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 Budżetu i Finansów 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 IV/18/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian składu osobowego
komisji stałych Rady Powiatu Pabianickiego.
- Nr II /7/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczących
i wiceprzewodniczących komisji stałych zmienionej uchwałą nr IV/18/06 z dnia 21 grudnia
2006 roku w sprawie zmian składu osobowego komisji stałych Rady Powiatu Pabianickiego.
Komisja Budżetu i Finansów pracuje w dziewięcioosobowym składzie:
Przewodniczący Komisji
- Jarosław Habura
Wiceprzewodniczący Komisji
- Stanisław Wołosz
Członkowie
- Florian Wlaźlak
- Zbigniew Skowroński
- Zbigniew Mencwal
- Tadeusz Rosiak
- Grzegorz Janczak
- Waldemar Flajszer
- Józef Wiaderek
Komisja Budżetu i Finansów III Kadencji od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku
odbyła 19 posiedzeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.
W okresie sprawozdawczym wydała trzy pozytywne opinie dotyczące budżetu: opinię
dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2008 rok, opinię dotyczącą
projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok, ostateczną opinię dotyczącą projektu budżetu
na 2010 rok wydaną po zapoznaniu się z opiniami Komisji merytorycznych.
Komisja odbyła cztery wspólne posiedzenia z Komisją Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, jedno z Komisją Oświaty i Wychowania, jedno z Rewizyjną.
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Ponadto zajmowała się następującymi sprawami:
1. Dyskusji i opinii poddano 84 projekty uchwał Rady Powiatu Pabianickiego w następujących
sprawach:
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok (27 projektów uchwał).
ustalenia Regulaminu wynagradzania wychowawców zatrudnionych w Domu Dziecka im.
Al. Kamińskiego w Porszewicach w 2009 roku;
wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki;
współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Konstantynów Łódzki w zakresie zadania
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007 – 2013;
wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej
ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1112 E – ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim” w ramach Osi priorytetowej I –
Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 – Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013;
wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu „Naprzeciw potrzebującym –
podniesienie jakości usług pomocy społecznej na terenie Powiatu Pabianickiego – etap II” w
ramach Osi priorytetowej V – Infrastruktura społeczna, Działanie V.2 – Infrastruktura
pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007 – 2013;
wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu „Modernizacja obiektów
infrastruktury pomocy społecznej na terenie Powiatu Pabianickiego – etap I” w ramach Osi
priorytetowej V – Infrastruktura społeczna, Działanie V.2 – Infrastruktura pomocy społecznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013;
zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego na lata 2007 – 2013.
wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącego
ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łodzi.
”Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w 2009 roku”;
zatwierdzenia projektu Siła biznesu w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013;
zatwierdzenia projektu Tygrysy biznesu w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013;
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2009 – 2014.
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009 roku.
przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pabianicach w roku 2008 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na
rok 2009.
przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009
– 2013.
określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2009 roku, otrzymanych
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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•

upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą
Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność
Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2009;

•

wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu „Akademia efektywnego
nauczania – wsparcie dla liceów ogólnokształcących i profilowanych z terenu powiatu
pabianickiego” w ramach działania 9.1.2. PO KL;
zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego na lata 2007 – 2013;
przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego dotyczącego realizacji współpracy
z organizacjami pozarządowymi w roku 2008;
ustalenia Regulaminu wynagradzania wychowawców zatrudnionych w Domu Dziecka
im. Al. Kamińskiego w Porszewicach;
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Przy omawianiu ww.
projektu uchwały pytano m. in. o nadzór Starosty nad Powiatowym Inspektoratem
Sanitarnym i Powiatowym Lekarzem Weterynarii, stan zatrudnienia w Starostwie.
wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach dotyczącego ograniczenia
działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach.
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;
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2009-2014
(5 projektów uchwał);
udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach;
wydania opinii do wniosku Starosty o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum
Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach ze środków
Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy;
zmiany Uchwały Nr XXXIX/288/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku;upoważnienia Zarządu
Powiatu Pabianickiego do ustanowienia stosownych zabezpieczeń dla projektu „ Nie tylko
podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w
kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli”
rozszerzenia działań prowadzonych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą
„NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011” na
drodze powiatowej nr 3314 E poprzez realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej
nr 3314 E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów,
gm. Lutomiersk – kontynuacja”.
wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu „Pomóż marzeniom...” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
wyrażenia zgody na udział Powiatu Pabianickiego w projekcie „Wsparcie administracji
powiatowej w województwie łódzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego;
zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację
w 2009 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych;
wydania opinii do wniosku uzupełniającego starosty o dofinansowanie kosztów utworzenia
Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach ze środków
Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy;

•
•
•
•
•

•
•

•
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•
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•
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•
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•

•

•

wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącego
ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łodzi;
przystąpienia do Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011”oraz zabezpieczenia środków na realizację zadań, które zostaną
zgłoszone w jego ramach;
współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Lutomiersk w zakresie zadania publicznego
realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”(Kilińskiego);

•

współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Lutomiersk w zakresie zadania publicznego
realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”(Szydłów);

•

współpracy Powiatu Pabianickiego z Gminą Miejską Pabianice w zakresie zadania
publicznego realizowanego w ramach programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”;

•

współpracy Powiatu Pabianickiego z Mazowiecką Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział
Gazowniczy Łódź w zakresie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu
Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”;
wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektów „Optymalizacja wykorzystania
energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego –
Etap I” oraz „Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego – Etap II”. Podczas dyskusji nad
przedmiotowym projektem uchwały członkowie pytali w szczególności o : sposób
rozliczania kwota wkład własnego powiatu, zakres finansowy i rzeczowy planowanych
przedsięwzięć na 2010 rok, zakładana oszczędność ciepła w szkołach, PODNiDM, PCPR,
DPS, PODGiK, wartości energetyczne i oszczędności z tego wynikających, przeznaczenie
środków, które powiat uzyska jako zwrot kosztów w ramach składanego wniosku.
zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego na lata 2007- 2013;
Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok
2010;
uchylenia Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego Nr XLIV/323/09 z dnia 11 września
2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół ponadgimnazjalnych
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
podziału dodatkowych środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane w roku 2009.
regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach;
zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2009
roku otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
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.
ustalenia wykazu wydatków, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

•

•
•
•

•
•
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•
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•
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W ujęciu tabelarycznym, przy podziale tematycznym, ilość projektów uchwał kształtowała
się następująco:
ADMINISTRACJA

DROGI

OŚWIATA, POMOC
SPOŁECZNA

INWESTYCJE

INNE

10

7

14

22

11

Uwaga:
- zestawienie nie obejmuje projektów uchwał w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego;
- jeden projekt uchwały może dla przykładu obejmować swym zakresem dwa podziały tematyczne.

2. Przyjęła Informację Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca obrotu nieruchomościami
powiatowymi za drugie półrocze 2008 r.
3. Pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów w okresie od
1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
4. Pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za
2008 rok.
5. Przyjęła informację Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca obrotu nieruchomościami
powiatowymi za I półrocze 2009 roku.
6. Przyjęła informację z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2009 roku.
7. Pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok wraz
z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 23 listopada 2009 roku.
8. Wydała ostateczną opinię do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok wraz
z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 23 listopada 2009 roku. Nie zgłosiła
żadnych wniosków.
9. Zatwierdziła roczny plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2010 rok.
10. Do komisji Budżetu i Finansów zgodnie z dekretacją Przewodniczącego Rady Powiatu, zostały
skierowane dwa pisma: z sołectwa Dziektarzew i gminy Radgoszcz. W pierwszym mieszkańcy
zwrócili się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych, w budżecie powiatu na 2010 rok, na
remont - przebudowę drogi powiatowej od miejscowości Lutomiersk przez Dziektarzew
w kierunku Wodzierad. Zaproponowano, aby Zarząd przeanalizował pismo. Drugie pismo
dotyczyło prośby o wsparcie dla gminy z uwagi na szkody powstałe w wyniku powodzi.
5

W konsekwencji uzgodniono, aby pismo również zostało przekazane do Zarządu Powiatu celem
jego przeanalizowania.
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:
Skarbnik Powiatu – pani Elżbieta Piekielniak,
Członek Zarządu Powiatu – pan Tadeusz Rosiak,
Członek Zarządu Powiatu – pan Robert Rządziński,
Wicestarosta Powiatu – pani Irena Grenda,
Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura,
Dyrektor PCPR w Pabianicach – pan Jarosław Grabowski,
Dyrektor PUP w Pabianicach – pan Bogusław Oswald,
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego pan Jacek Barasiński,
Naczelnik Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego – pani Barbara Janeczek,
Członek Zarządu Powiatu – pani Magdalena Werstak,
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego – pan Krzysztof Kulczyński,
Sekretarz Powiatu – pan Jakub Kaczorowski,
Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego – pani Marta Cicha, pan Przemysław
Fisiak, pan Andrzej Kurzawski, pan Andrzej Kluch (wiceprzewodniczący).
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
/-/ Jarosław Habura
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