PROTOKÓŁ NR IV/11

PROTOKÓŁ Z IV SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 13 stycznia 2011 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 22
Ad. 1
IV Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 10.00. Powitał Radnych Powiatu oraz gości
przybyłych na Sesję.
Prowadzący stwierdził prawomocność obrad, gdyż na sali było 21 radnych (lista obecności
w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji poprowadzi mecenas
Grzegorz Sitarz.
Na podstawie § 78 ust. 6 Statutu Powiatu Pabianickiego zaproponował zmianę do porządku
obrad z dnia 29 grudnia 2010 roku (załącznik nr 2), polegającą na wprowadzeniu w punkcie 10
porządku obrad jako ppkt. c) projektu uchwały 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,
informując jednocześnie, iż kolejność pozostałych podpunktów ulegnie odpowiednio zmianom.
Przewodniczący przystąpił do głosowania porządku obrad wraz z proponowaną zmianą,
który został jednogłośnie przyjęty w drodze głosowania: za – 21 radnych, przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych.
Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad wraz z przyjętą zmianą (załącznik nr 3).
Ad. 2
Dotyczy punktu: przyjęcie protokołu Nr III/10 z III Sesji Rady Powiatu Pabianickiego z 23
grudnia 2010 roku.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący zaproponował głosowanie ww. protokołu.
W wyniku głosowania: za – 21 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Protokół Nr III/10 z III Sesji Rady Powiatu Pabianickiego został przyjęty.
Ad. 3
Dotyczy punktu: powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący zaproponował, aby w dniu dzisiejszym Komisja Uchwał i Wniosków
pracowała w następującym składzie:
- p. Robert Jakubowski – wyraził zgodę;
- p. Paweł Kania – wyraził zgodę.
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Ad. 4
Dotyczy punktu: Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
Powyższą informację przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura (załącznik nr 4).
Ad. 5
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich
sesji.
Przewodniczący poinformował, iż odpowiedzi zostały udzielone na Sesji, zaś na interpelację
radnego Roberta Rządzińskiego w formie pisemnej (załącznik nr 5).
Ad. 6
Dotyczy punktu: Interpelacje i zapytania radnych.
P. M. Ciechański zwrócił się z interpelacjami:
- czy jest przygotowany harmonogram imprez i innych działań promocyjnych powiatu
pabianickiego?
- jak się przedstawiały działania w ramach „akcji zima” w miesiącu grudniu i styczniu, z jakimi
firmami zostały podpisane umowy w zakresie odśnieżania dróg na terenie gmin, jaka jest ocena
Członka Zarządu, co do sytuacji związanej z akcją zima w powiecie w miesiącu grudniu?
- czy są już prowadzone działania w kierunku łatania dziur na drogach i czy będą podejmowane
w najbliższym czasie?
P. W. Flajszer zapytał, czy zostały podjęte działania w zakresie ustalenia objazdów wobec
zamknięcia ulicy Rypułtowickiej?
P. J. Habura zwrócił się z prośbą do Wicestarosty Powiatu w sprawie dotyczącej II Liceum
Ogólnokształcącego. Rodzice uczniów klasy II e zgłosili problem, iż dzieci przez 1,5 roku miały
przeprowadzane zajęcia z języka angielskiego w podziale na grupy, w zależności od stopnia
zaawansowania, w czwartym semestrze grupy połączono w jedną 25 osobową. Zaapelował, aby
Zarząd Powiatu rozważył tę sprawę, rodzice proszą, aby zajęcia nadal odbywały się w podziale na
grupy.
Radny R. Jakubowski zapytał Starostę, jakie Zarząd zamierza podjąć działania w kierunku
umożliwienia bezrobotnym skorzystania z form pomocy Powiatowego Urzędu Pracy wobec
informacji o drastycznym zmniejszeniu środków z funduszu pracy w 2011 roku o blisko 70%?
P. R. Kunka – wobec unieważnienia postępowania przetargowego na ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia zapytał, czy
umowa w sprawie ubezpieczenia nadal funkcjonuje?
Radny W. Stanek zwrócił się z prośbą, w imieniu rodziców uczniów szkół gimnazjalnych
oraz w związku z obowiązkiem szkół dotyczącym przekazania profilów klas do końca marca,
zapytał, czy rekrutacja będzie uwzględniała inne możliwości tworzenia profili aniżeli na zasadzie
języka niemieckiego na poziomie podstawowym i angielskiego na poziomie rozszerzonym?
Ad. 7
Dotyczy punktu: Przyjęcie raportu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2009 roku.
Raport omówił p. Krzysztof Wójcik – dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Łodzi (załącznik nr 6).
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poinformował o przyjęciu do wiadomości raportu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2009 roku.
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P. W. Flajszer zapytał dyrektora, jakie ma zdanie w temacie potencjalnego wtłoczenia
dwutlenku węgla na terenie powiatu pabianickiego?
P. K. Wójcik wyjaśnił, iż WIOŚ nie opiniuje tych zamierzeń, wtłaczanie dwutlenku węgla
będzie jedynie poddane procedurze jego wpływu na środowisko. Zapytanie należałoby zadać
geologowi.
P. S. Jabłoński zapytał, jak się rozwija technologia spalarni śmieci w województwie
łódzkim?
P. K. Wójcik – problem gospodarki osadami ściekowymi uległ rozwiązaniu w wyniku
powstałej spalarni osadów ściekowych. Dodał, iż w Bełchatowie oraz Łodzi funkcjonuje spalarnia
odpadów medycznych. Planuje się, aby w Łodzi powstała spalarnia odpadów komunalnych.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji raport Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2009 roku został przyjęty.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały wraz z korektą Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2010 roku
(prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Pabianickiego wraz z wykazem przedsięwzięć) przedstawiła Skarbnik Powiatu – pani
Elżbieta Piekielniak.
Następnie Przewodniczący Rady – p. Florian Wlaźlak odczytał Uchwałę Nr I/8/2011 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie
opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pabianickiego (załącznik
nr 7).
Radny R. Rządziński zapytał, z czym jest związany wzrost wynagrodzeń, wskazany na
rysunku 3 na stronie 9 ?
Skarbnik w odpowiedzi powiedziała, iż zmiana dotyczy przejęcia wynagrodzeń ze
zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego – PODGiK.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne
projekt uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 8): za – 22 radnych, przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego wraz z korektą Zarządu Powiatu została podjęta.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego
na 2011 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
Projekt uchwały budżetowej omówiła Skarbnik Powiatu.
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego odczytał Uchwałę Nr I/9/2011 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie
opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Pabianickiego
(załącznik nr 9).
Następnie odczytał Uchwałę Nr I/10/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu
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Powiatu Pabianickiego na 2011 rok (załącznik nr 10).
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – p. J. Habura odczytał opinie cząstkowe
Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie projektu budżetu: Komisji Budżetu i Finansów
(załącznik nr 11), Oświaty i Wychowania (załącznik nr 12), Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu (załącznik nr 13), Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(załącznik nr 14), Rewizyjnej (załącznik nr 15) oraz opinię ostateczną Komisji Budżetu po
zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami merytorycznych Komisji (załącznik nr 16).
d) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie ostatecznej opinii Komisji Budżetu
i Finansów.
Stanowisko Zarządu Powiatu Pabianickiego przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof
Habura (załącznik nr 17).
e) dyskusja radnych.
P. M. Ciechański w imieniu klubu PO powiedział, iż budżet Powiatu jest skonstruowany na
miarę aktualnych możliwości finansowych powiatu, będzie realizowany podczas, gdy budżet
państwa jest w trudnej sytuacji. To budżet bezpieczny, realistyczny i rozwojowy, który zabezpiecza
środki na najważniejsze wydatki, m.in. na oświatę – ponad 26 mln. zł., pomoc społeczną – ponad 22
mln. zł., na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego – 9 mln. zł., inwestycje – 6,5 mln. zł.
O rozwoju budżetu świadczą zabezpieczone środki na najważniejsze inwestycje, które będą
realizowane w bieżącym roku: budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy II Liceum
Ogólnokształcącym (2,5 mln. zł.), budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 1 oraz budowa
budynku do zajęć praktycznej nauki zawodu. Cieszą inwestycje racjonalizujące wykorzystanie
energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej powiatu, dotyczące przede wszystkim szkół
oraz DPS w Konstantynowie Łódzkim (420 000 zł.). Na inwestycje drogowe planowane wydatki
wzrastają o 12% w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto wyraził słowa uznania dla Zarządu
życząc nie ustawania w staraniach pozyskiwania środków krajowych i unijnych.
P. B. Piotrowski w imieniu klubu SLD, wyraził zdanie, że budżet jest bardzo rozsądnie
skonstruowany, niepokój budzi wysokość środków przeznaczonych na drogi powiatowe, jednakże
klub SLD nie wnosi uwag i zastrzeżeń.
P. W. Stanek w imieniu jeszcze nieukonstytuowanego klubu PiS powiedział, iż budżet jest
możliwy do zrealizowania, a zaplanowane wydatki to te, które trzeba zrealizować.
P. J. Habura wyraził zdanie, iż skonstruowany budżet jest rozwojowy i na miarę możliwości
powiatu, wzrastają dochody budżetu o 8 %, jak też wydatki na inwestycje – zaplanowane
w wysokości 6,5 mln. zł., co stanowi 8,5% w stosunku do całego budżetu, to bardzo dobry
wskaźnik, ponadto budżet zabezpiecza wszystkie najistotniejsze zadania, m.in. podwyżki dla
pracowników oświaty w wysokości 7%. Nie zabrakło środków na inwestycje drogowe
(zabezpieczone zostało około 3 mln. zł.), na remonty dróg (1 200 000 zł.), na zimowe utrzymanie
i pielęgnację dróg (1 mln. zł. ). Istotnym jest również, z punktu widzenia względów społecznych
budowa hali sportowej oraz kolejnego boiska. Budżet został „dopięty” zgodnie z nowelizacją
ustawy o finansach publicznych. Istotne są także pozytywne opinie RIO bez zastrzeżeń. Budżet jest
pewny do realizacji po stronie wydatków jak i dochodów. W imieniu BSR pogratulował Zarządowi
tak skonstruowanego budżetu.
P. R. Rządziński wyraził zadowolenie, co do planowanych inwestycji przebudów w gminie
Lutomiersk, Ksawerów, jednakże kwota przeznaczona na remonty cząstkowe w wysokości
100 000 zł. jest niedostateczna. Zwrócił się ponadto z zapytaniami:
- w związku z upływem terminu (do 31.12.2010 roku) na wykonanie koncepcji dotyczącej budowy
hali sportowej, jakie warunki i kwoty przewiduje koncepcja?
- czy Zarząd rozważa, będzie rozważał budowę wiaty z przeznaczeniem na sprzęt wydziału Dróg
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i Mostów?
- czy będzie możliwość skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych w bieżącym
roku?
P. W. Flajszer zapytał, jak będzie wyglądała hala sportowa, czy będzie spełniała warunki
ligowe ekstraklasy? Jeśli nie to, czy nie można jej dostosować, aby spełniała te wymogi? Wyraził
zadowolenie co do budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 1, zasugerował, aby boisko było
dostosowane do rozgrywek w piłkę ręczną, z uwagi na coroczny festiwal piłki ręcznej na terenie
miasta Pabianic.
Radny R. Jakubowski zwrócił uwagę na istotny aspekt z punktu widzenia planowanych
środków finansowych, w strukturze dochodów ¼ stanowią wpływy z podatku dochodowego,
ponadto w bieżącym roku środki funduszu pracy będą obniżone o 70%, dodatkowo w 2011 roku
otwiera się rynek austriacki i niemiecki, co niewątpliwie poskutkuje zmniejszeniem wpływów do
budżetu, jednakże skonstruowany projekt budżetu jest realistyczny, ale też niełatwy do wykonania.
Starosta ustosunkowując się do radnego Roberta Jakubowskiego powiedział, iż wątpliwości
jest wiele, czy takie dochody zostaną zrealizowane, ich wysokość została opracowana w oparciu
o szacunki Ministerstwa Finansów. Jeśli nastąpi zagrożenie dla dochodów to w drugim półroczu
trzeba będzie podjąć działania. Odnośnie budowy hali sportowej powiedział, iż jest to priorytetowa
inwestycja na najbliższe dwa lata. Wyjaśnił, iż budowa rozpocznie się w miesiącu maju, wcześniej
jednak odbędzie się przetarg, który wyłoni wykonawcę hali. Opracowana została koncepcja, która
ustala kształt hali i jej funkcjonalność. Będzie to raczej obiekt szkolny, który będzie spełniał
wymogi związków sportowych, będą mogły się odbywać mecze ligowe w siatkówkę, koszykówkę,
piłkę ręczną. Ilość miejsc siedzących zaplanowane zostało na 200 miejsc siedzących, jednakże są
pomieszczenia, w których będzie można przechowywać trybuny „przenośne” do około 500 widzów,
pozwoliłoby to rozgrywać mecze ekstraklasy. Podłoga zostanie wykonana z parkietu, nie
z tworzywa sztucznego. Dodatkowo hala będzie ogrzewana pompą ciepła (generująca ciepłe
i zimne powietrze), co spowoduje obniżenie kosztów eksploatacji hali. Istnieje szansa na
otrzymanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na montaż wskazanego źródła
ciepła. Zakończenie inwestycji planuje się na koniec wakacji roku 2012. Odnośnie środków na
turnusy rehabilitacyjne wyjaśnił, iż będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa.
Wicestarosta Powiatu – p. Irena Grenda - środki na rehabilitację zawodową i społeczną
będą znane
pod koniec I kwartału, po skonsultowaniu z Powiatową Radą ds. osób
niepełnosprawnych można podjąć decyzję o ich podziale. Dodała, iż zgodnie z uchwałą Zarządu
Łódzkiego w pierwszej kolejności będą realizowane zadania, które nie zostały zrealizowane w roku
ubiegłym w ramach programu „wyrównywania różnic między regionami” - został złożony wniosek
dotyczący zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
P. P. Piechota – Zarząd rozważa koncepcję budowy wiaty na sprzęt wydziału dróg i mostów.
P. R. Rządziński – czy została zrealizowana umowa dot. wykonania koncepcji na budowę
hali sportowej, czy w budżecie została zarezerwowana całość środków na budowę hali, czy istnieją
inne możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel?
Starosta – istnieje możliwość pozyskania dofinansowania w wysokości do 30%
z Ministerstwa Sportu. Kwota w wysokości 5,5 mln. zł. została zarezerwowana w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym, czy zaplanowane środki będą wystarczające, to okaże się po wpływie ofert
na postępowanie przetargowe. Uzyskanie 30% dofinansowania odciąży budżet o 1 800 000 zł.,
a wówczas koszt budowy sali wyniósłby około 3 600 000 zł. Umowa w sprawie wykonania
koncepcji została zrealizowana.
P. R. Jakubowski podziękował pani Skarbnik za nadzwyczaj czytelny dokument.
P. W. Flajszer poprosił o przekazanie wersji elektronicznej przygotowanej prezentacji.
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f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego przedmiotowego projektu uchwały.
W wyniku głosowania (załącznik nr 18):
za – 22 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok
została podjęta.
Przewodniczący Rady – zaplanowane inwestycje uwzględniają możliwości finansowe
powiatu. Wyraził zdanie, iż zapewnione kwoty na drogi powiatowe, przy racjonalnym ich
wykorzystaniu, w jakimś stopniu zapewnią poprawę stanu dróg.
Starosta podziękował Skarbnikowi i pracownikom wydziału finansowego za klarowne
i czytelne przygotowanie projektu budżetu.
Skarbnik podziękowała za słowa uznania.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2010.
Projekt uchwały omówił Starosta Powiatu – pan Krzysztof Habura.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 19):
za – 18 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Pabianickiego
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010 została podjęta.
b) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
Projekt uchwały przedstawił Starosta Pabianicki.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu p. Łukasz Stencel poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały
wskazując jednocześnie, iż Komisja zdecydowała wydelegować do Komisji Bezpieczeństwa
radnych: Teresę, Bożenę Bednarską i Rafała Kunka.
Przewodniczący zapytał, czy radni wyrażają zgodę na powyższe?
Radni: Teresa Bożena Bednarska oraz Rafał Kunka wyrazili zgodę.
Przewodniczący przystąpił do głosowania wskazanych przez Przewodniczącego Komisji
kandydatur, w wyniku którego: za – 20 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od
głosu.
Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania (załącznik nr 20): za – 21 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie
wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku została podjęta.
c) 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 Wicestarosta Powiatu – p. Irena Grenda.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
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poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 21): za – 21 radnych, przeciw – 0
radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr IV /26/11 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 została podjęta.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta w odpowiedzi na interpelację radnego Marka Ciechańskiego w sprawie
harmonogramu imprez powiedział, że zaplanowane zostały przede wszystkim imprezy cykliczne,
takie jak: dni powiatu, uliczny bieg przełajowy, wrześniowy bieg przełajowy, mikołajki na
sportowo oraz szereg innych działań podejmowanych poprzez działalność stowarzyszeń na terenie
powiatu pabianickiego. Ponadto promocja powiatu odzwierciedla się m.in. w: udziale w XIV finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pracach malarskich Uniwersytetu III wieku, podczas 35
lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi, plenerze malarskim MOK w Konstantynowie Łódzkim,
festiwalu muzyki świata przeprowadzanego przez Parafię Ewangelicko – Augsburską, grand prix
w kulturystyce fitness zaplanowanego na miesiąc październik.
P. P. Piechota – Członek Zarządu Powiatu w odniesieniu do interpelacji radnego Marka
Ciechańskiego w sprawie akcji zima powiedział, iż Starostwo Powiatowe ma podpisane w części
porozumienia z gminami, w części z firmą Włodan. Na zimowe utrzymanie dróg w poszczególnych
gminach przeznaczone zostało:
w ramach porozumienia z miastem Pabianice
136 620 zł.
porozumienie z miastem Konstantynów Łódzki
28 600 zł.
porozumienie z gminą Dłutów
40 000 zł.
porozumienie z gminą Dobroń
30 250 zł.
w ramach umowy z firmą Włodan (wyłonioną w wyniku rozstrzygniętego przetargu) w gminie
Pabianice, Ksawerów, Lutomiersk
329 613,50 zł.
Zgodnie z zawartymi porozumieniami gminy mają obowiązek do 15 – ego następnego miesiąca
złożyć faktury i raporty z przebiegu prac. Z szacunkowych informacji telefonicznych wynika, iż
miasto Pabianice wykorzystało 45 000 zł., w mieście Konstantynów Łódzki ilość wykorzystanych
środków nie zagraża przekroczeniu planowanej kwoty wynikającej z porozumienia. Firma Włodan
zaś do końca grudnia wydatkowała 122 960 zł. Najtrudniejsza sytuacja jest w gminie Dłutów, gdzie
wedle danych z końca grudnia wydatkowane zostało 33 000 zł. Została przeprowadzona rozmowa
z wójtem gminy w sprawie weryfikacji ilości zużytej solarki na terenie gminy, ponieważ wartość
wykorzystanego materiału jest zdecydowanie wyższa niż w pozostałych gminach. Wójt gminy
zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków, warunki będą negocjowane z uwagi na brak
dodatkowych środków. Ogólnie sprawa zimowego utrzymania dróg była codziennie monitorowana
i nadzorowana, na uruchomiony telefon całodobowy mieszkańcy powiatu mogli zgłaszać swe
uwagi, na które podejmowane były reakcje. Akcja zima przebiega sprawnie, były jednak odcinki
dróg, gdzie panowała trudna sytuacja, związane to było z nawiewami śniegu, Zarząd planuje na
przyszły sezon zakupić siatki ochronne, które rozwiążą problem. Akcja zima przebiegała w sposób
kontrolowany. W odniesieniu do interpelacji radnego Marka Ciechańskiego w sprawie łatania dziur
na drogach powiatowych powiedział, iż po roztopach zostały zdiagnozowane i oznakowane
najgorsze miejsca: w gminie Lutomiersk – miejscowość Zdziechów, Szydłów, Charbice,
Dziektarzew, Kazimierz, w mieście Konstantynów Łódzki, ulica Klonowa, Niesięcin, ul. I maja,
w gminie Ksawerów ulica Wschodnia, Szkolna. Wskazane miejsca zostały stosowanie oznakowane.
W chwili obecnej od momentu poprawy warunków pogodowych ubytki uzupełniane są zimnym
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asfaltem. Pozyskany został asfalt na gorąco i w chwili obecnej trwają prace na ulicy Wschodniej.
Dalsze działania będą podejmowane w bieżącym miesiącu. Na najtrudniejszych odcinkach
planowane jest położenie nakładek. Zwrócił się z prośbą, aby radni sygnalizowali problemy
Wydziałowi Dróg i Mostów. Odnośnie ulicy Rypułtowickiej (dot. interpelacji W. Flajszera)
powiedział, że blokada znajduje się na terenie miasta Łódź. W przyszłym tygodniu będą
przeprowadzone rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad. Nadmienił, że może zaistnieć
problem techniczny związany z objazdami, ponieważ na tych odcinkach znajdują się rowy
odwadniające i dużo drzew. Odnośnie Rypułtowic – będą podejmowane starania rozwiązania
problemu, do listopada planowane jest całkowite zamknięcie tego odcinka. Pozostałe prace
związane z budową S14, obejmują tereny powiatu pabianickiego:
– odcinek Piątkowisko, gdzie jest budowany most, po zakończeniu prac na tym odcinku
będzie położona nawierzchnia trasy (utrudnienia będą w miesiącu wrześniu);
– droga gminna w gminie Pabianice w okolicach lasu (utrudnienia będą w miesiącu czerwcu);
– Petrykozy, gdzie jest budowana droga techniczna (utrudnienia będą w miesiącu sierpniu);
– Górka Pabianicka (utrudnienia będą w miesiącu wrześniu).
Większych kolizji się nie przewiduje. Będzie wprowadzony ruch wahadłowy na wskazanych
odcinkach, całkowicie drogi nie będą zamknięte.
Radny R. Kraska zwrócił uwagę, iż odcinek drogi Petrykozy – Piątkowisko jest już
zamknięta, ponadto Członek Zarządu nie wspomniał o budowie objazdu w Szynkielewie.
P. P. Piechota potwierdził. Dodał, że w Piątkowisku będzie budowany most, natomiast droga
wojewódzka nie będzie zamknięta.
P. T. Rosiak – (odnośnie zapytania radnego W. Stanka) wstępny podział ilości oddziałów
w szkołach został ustalony na spotkaniu z dyrektorami w dniu 5 stycznia br. i tak:
w I LO
5 klas pierwszych
w II LO
6 klas pierwszych
w ZS nr 1
5 klas pierwszych
w ZS nr 2
5 klas pierwszych
w ZS nr 3
6 klas pierwszych
w PZE
2 klasy pierwsze
Liczba oddziałów wynika z kalkulacji ilości uczniów w gimnazjach i z prawdopodobnego
przydziału ich do szkół ponadgimnazjalnych. Co do profili jeszcze nie wiadomo. W szkołach
zawodowych nie mogą się pokrywać kierunki kształcenia. Z ustaleniem profili jest czas do końca
lutego. Zostaną przygotowane oferty, Komisja Oświaty zostanie z nimi zapoznana. Odnośnie
interpelacji radnego J. Habury powiedział, iż Zarząd stosuje racjonalizację wydatków. 24 osobowa
klasa mieści się w ramach obowiązujących przepisów, zgodnie z przepisami rozporządzenia
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, w myśl tego przepisu p. T. Rosiak
podjął decyzję i wydał polecenie, aby klasy o takiej liczebności nie były dzielone na grupy.
Rozporządzenie zakłada fakt, iż organ prowadzący może w przypadkach wyjątkowych zgodzić się
na podział w mniejszej ilości uczniów, w powiecie jest osiem takich przypadków.
P. W. Stanek poprosił o udzielnie odpowiedzi, czy uczniowie, którzy kształcili się języka
niemieckiego będą mieli możliwość kontynuowania nauki języka w dowolnie wybranym profilu,
a nie uczestniczyć w zajęciach z niemieckiego od podstaw?
P. T. Rosiak – podział na grupy wymagałby dopasowania wszystkie podziały
międzyklasowe na grupy, co byłoby utrudnieniem dla dyrektorów szkół. Klasa 28 osobowa
wymagałaby wówczas podziału na cztery grupy po 7 osób: 7 osób w klasie z niemieckim w stopniu
rozszerzonym, 7 niemieckim podstawowym, 7 angielskim rozszerzonym, 7 angielskim
podstawowym. Można utworzyć profile o danych kierunkach, np. po dwa kierunki w liceum. Poza
tym nie byłoby fizycznej możliwości ułożenia tygodniowego planu zajęć.
P. W. Stanek – wobec takiego podziału profili uczniowie wolą kontynuować naukę
w szkołach łódzkich, co powoduje, iż subwencja oświatowa za około 60, 70 uczniów trafia do szkół
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łódzkich.
P. T. Rosiak - dwa języki obce są obowiązkowe tylko w I i II klasach gimnazjum.
P. J. Habura – temat wymaga dogłębniej analizy, jeśli chodzi o racjonalizację wydatków to
jak najbardziej, ale należy mieć na uwadze poziom nauczania w szkołach. Połączenie dwóch grup
w jedną nie powinno odbywać się w połowie cyklu nauczania. Mając na względzie dobro ucznia,
czy Zarząd nie mógłby odstąpić od tej decyzji wobec klasy II e?
Starosta – sprawa będzie rozważona.
P. T. Rosiak – uczniowie przez półtora roku mieli prowadzone zajęcia w ramach
realizowanego programu „Akademia efektywnego nauczania”, kiedy to były stworzone ku temu
warunki. Wobec tej sytuacji występują rozbieżne dane. Zarząd zastanowi się nad problemem.
P. A. Kurzawski zaproponował, aby rozważyć temat na posiedzeniu Komisji Oświaty
i Wychowania, na które można byłoby zaprosić dyrektorów szkół. Wyraził zdanie, iż uczniowie
powinni uczyć się języków obcych nie w podziale klasowym, ale wedle poziomów zaawansowania.
To kwestia logistyki, można byłoby połączyć uczniów z równoległych klas.
P. W. Flajszer – temat nauczania języków obcych był poruszany wielokrotnie i do tej pory
nie został rozwiązany. Dyrektorzy wiedzą, jakiego podziału dokonać. Wobec zaistniałej sytuacji
powiat traci 100 uczniów, którzy odchodzą do łódzkich szkół. Powiedział, iż wraz z dyrektorem
Włodzimierzem Stankiem są w stanie to udowodnić.
Starosta – Zarząd chętnie zapozna się z dokonaną analizą radnych. Odnośnie zapytania
radnego Rafała Kunki powiedział, iż z uwagi na unieważnienie przetargu na ubezpieczenie został
podpisany aneks do umowy na jeden miesiąc, kolejny przetarg został ogłoszony. W odniesieniu do
radnego Roberta Jakubowskiego powiedział, iż w roku ubiegłym środki z funduszu pracy wynosiły
17 mln. zł., w bieżącym 5,1 mln. zł. Będą czynione starania, aby pozyskać środki z rezerwy
Ministra Pracy i ze składanych projektów w ramach Kapitału Ludzkiego 6.2. Dodał, iż programami
aktywizacji będzie objętych 896 osób, a w tym 353 z ubiegłego roku. Średnio będzie trzykrotnie
mniej środków aniżeli w roku poprzednim. W porównaniu z ubiegłym rokiem:
w 2010 roku
w 2011 roku
- staży 1700
- 238
- na podjęcie działalności gospodarczej 320
- 35
- na nowe stanowiska pracy 193
- 30
- na prace społeczno - użyteczne 349
- 129
Wskazane dane to w chwili obecnej tylko plan.
P. R. Jakubowski – zaistniała sytuacja daje możliwość zgłoszenia sprzeciwu na Konwencie
Starostów, środki z funduszu pracy to fundusze celowe, które nie mogą być przesuwane na inne
zadania.
Ad. 12
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
Radna H. Bakus zaproponowała, aby z uwagi na wielu nowych radnych w powiecie
i gminach zorganizować spotkanie z ich przedstawicielami.
Przewodniczący wyjaśnił, iż powiat nie podlega gminom.
P. W. Flajszer zasugerował, aby nowi radni zostali skierowani na szkolenia m.in. w zakresie
spraw powiatu, budżetu.
Wicestarosta poinformowała radnych, iż Wojewoda Łódzki wydał decyzję zezwalającą na
prowadzenie działalności, na czas nieokreślony, (jako spełniającej wymogi standaryzacji) placówce
opiekuńczo – wychowawczej w Porszewicach.
Przewodniczący Rady odczytał pisma w sprawie powstania klubów radnych: Platformy
Obywatelskiej (załącznik nr 22) oraz Bloku Samorządowego Razem (załącznik nr 23).
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Ad. 13
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad IV Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady IV Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 1320.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
Anna Gilewicz

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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