PROTOKÓŁ NR 23/20
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu
17 listopada 2020 r. o godz. 12.30 – online.
Posiedzeniu przewodniczyła Pani Bożenna Kozłowska – Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów.
Lista obecności radnych Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Pabianicach stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Radni zostali skutecznie powiadomieni o terminie Komisji.
Porządek obrad:
1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad.
2. Informacja nt. przyjęcia protokołu Nr 22/20 z dnia 07.10.2020 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta
Pabianic na 2020 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego spółki „Pabianickie Centrum Medyczne” sp. z o.o.
w Pabianicach.
5. Sprawy różne.

Ad.1.
Przewodnicząca Komisji
Bożenna Kozłowska przywitała wszystkich
uczestników posiedzenia online, odczytała listę obecności członków Komisji.
Wszyscy radni byli obecni.
Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że do
przedstawionego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag, w związku
z tym uważa porządek obrad za przyjęty.
Ad.2.
Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że nie
zgłoszono żadnych uwag do treści wyłożonego protokołu Nr 22/20 z dnia
07.10.2020 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.
Ad.3.
Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 rok. (Zał. Nr 2)
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Zwiększa się plan dochodów o kwotę 330.000,00 zł, z tytułu większego
wykonania budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 330.000,00 zł, z przeznaczeniem
na aport gotówkowy dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
w Pabianicach. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym, w związku
z podjętym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic na podstawie art. 15
zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Radny Włodzimierz Stanek zapytał o kwotę, jaką Miasto Pabianice
dodatkowo wsparło PCM w walce z korona wirusem od momentu
rozpoczęcia pandemii tj. od marca br.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że pierwsze wsparcie
to ponad 120.000 zł na zabezpieczenie budynku, teraz zostanie przekazana
kwota 330.000 zł plus 116.000 zł - w sumie 470.000 zł, do tego na początku
przekazana została nieodpłatnie część środków zabezpieczających
tj. przyłbice, maski.
Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na
2020 rok.
Głosowanie jawne imienne: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Zał. Nr 3)
Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Ad.4.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz przedstawił projekt uchwały
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki „Pabianickie
Centrum Medyczne” sp. z o.o. w Pabianicach. (Zał. Nr 4) Wnosi się do
PCM Sp. zo.o. wkład pieniężny w wysokości 330.000,00 zł na podwyższenie
kapitału zakładowego. Otrzymane środki przez PCM Sp. z o.o. zostaną
wykorzystane w całości na wydatki związane z zadaniami na zapobieganie,
przeciwdziałanie i zwalczanie Covid – 19. Wszystkie nowo utworzone udziały
w ilości 6.600 obejmuje Gmina Miejska Pabianice.
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Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego spółki „Pabianickie Centrum Medyczne” sp. z o.o.
w Pabianicach.
Głosowanie jawne imienne: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Zał. Nr 5)
Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Ad.5.
Spraw rożnych nie było.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna
Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 12.45.
Załączniki ujęte w protokóle są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Posiedzenie protokółowała:

Posiedzeniu przewodniczyła

AGNIESZKA MICHEL

BOŻENNA KOZŁOWSKA
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