PROTOKÓŁ NR VII/11

PROTOKÓŁ Z VII SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 31 marca 2011 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 23
Ad. 1
VII 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 poprowadzą mecenasi
Edyta i Mariusz Krassowscy. Następnie Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad.
(załącznik nr 2).
Ad. 2
Dotyczy punktu: przyjęcie protokołu Nr VI/11 z VI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego
z 24 lutego 2011 roku
Wobec braku zastrzeżeń Przewodniczący przystąpił do głosowania ww. protokołu.
W wyniku głosowania: za – 21 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Protokół Nr VI/11 z VI 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. Krzysztof Pacholak – wyraził zgodę;
- p. Bogdan Piotrowski – wyraził zgodę.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
Powyższą informację przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura (załącznik
nr 3).
P. R. Rządziński poprosił o rozszerzenie informacji w zakresie zmian w budżecie
dokonanych w dziale 600 – transport i łączność oraz 852 – pomoc społeczna. Ponadto zapytał
o zajmowane stanowiska w sprawie dróg i przeciwdziałania bezrobociu, do kogo zostały
przekazane i czego dotyczyły?
P. W. Flajszer zapytał o współpracę samorządu z Wojewodą i Urzędem Marszałkowskim
w kontekście powiatu pabianickiego.
P. W. Stanek – jakie oszczędności środków finansowych powstaną w budżecie powiatu
pabianickiego po przekazaniu drogi powiatowej gminie miejskiej?
P. R. Rządziński – w związku z zapytaniem radnego W. Stanka zaproponował, aby
w pierwszej kolejności zwrócić się zapytaniem do miasta, gminy, czy jest wola ich przejęcia,
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a następnie procedować w tym zakresie.
Starosta – p. Krzysztof Habura – temat przekazania dróg został jedynie zasygnalizowany na
podstawie stanowiska, które podjął Związek Powiatów Polskich, oczywistym jest, że w pierwszej
kolejności powiat zwróci się z zapytaniem, czy gmina, miasto jest skłonna przejąć drogę,
a w następnej kolejności będą podjęte dalsze działania Odnośnie kwot, jakie mogłyby być
zaoszczędzone – takie wyliczenia nie zostały wykonane. Z pewnością wydatki byłyby
pomniejszone o koszty związane z utrzymaniem drogi. W odniesieniu do współpracy z wojewodą
i urzędem marszałkowskim powiedział, iż na spotkaniu obecni byli dyrektorzy departamentów,
którzy przedstawiali zakres prac, jakimi się zajmują. Dyrektor Wydziału Prawnego w Urzędzie
Wojewódzkim zwracała uwagę, jakie wymagania techniczne i prawodawcze winny spełniać akty
prawa miejscowego. Dyrektor RIO przedstawił informacje w zakresie, jakie wskaźniki powinny
być utrzymane przez samorządy, aby sprawnie funkcjonowały. Dyrektor departamentu zarządzania
kryzysowego mówił o realizacji zadań w tej dziedzinie. Ponadto była mowa o DPS i o osiąganiu
przez nich standaryzacjach na terenie województwa łódzkiego.
Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak w odpowiedzi na pierwsze zapytanie radnego
Roberta Rządzińskiego powiedziała, iż zmiany dokonane w budżecie dotyczyły zwiększenia
odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy – 2000 zł., zmniejsza się rezerwę
ogólną dla oświaty na świadczenia dla nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną – 600 zł.,
w dziale 600 nastąpiło zmniejszenie środków na zakup materiałów, narzędzi do samochodów,
zwiększenie o 3000 zł. na zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników.
P. R. Rządziński – do kogo zostały skierowane stanowiska?
Starosta – stanowiska z konwentu i Związku Powiatów Polskich?
P. R. Rządziński potwierdził.
Starosta – do Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
P. R. Rządziński – w jaki sposób to stanowisko zostało sformułowane?
Starosta – stanowisko jest zamieszczone na stronie internetowej Związku Powiatów
Polskich. Do MSWiA stanowisko dotyczyło przedłużenia programu na następne lata, a do
Ministerstwa Infrastruktury dotyczyło przekazania dróg powiatowych gminom, celem podjęcia
rozważań, co do zmian w ustawie, które dałyby delegację do podjęcia takich działań.
P. R. Rządziński – w nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej przez Skarbnika , zapytał czy
zwiększona odpłatność za pobyt w DPS jest znaczna?
Skarbnik – zwiększona została odpłatność o 3000 zł. - dotyczy Środowiskowego Domu
Samopomocy.
W tym punkcie Członek Zarządu – p. Adam Krasiński przedstawił prezentację
multimedialną (załącznik nr 4) w zakresie harmonogramu prac na drogach powiatowych, będąca
jednocześnie odpowiedzią na interpelację radnego Marka Ciechańskiego zadanej na poprzedniej
sesji RPP.
P. T. B. Bednarska zaproponowała postawienie wysięgnika z pulsującym pomarańczowym
światłem, uzasadniając, iż podobna sygnalizacja jest w Chechle – to niedrogie i skuteczne
rozwiązanie.
P. A. Krasiński – prawdopodobnie zostaną namalowane przestrzenie, powodujące
ograniczenie prędkości. Radni zdecydują, który wariant będzie najlepszy, jednocześnie jednak
należy wziąć pod uwagę opinię Komisji Bezpieczeństwa.
P. W. Stanek wyraził zadowolenie, co do podejmowanych działań zmniejszających
niebezpieczeństwo na skrzyżowaniu z ulicy 20 stycznia z ulicą Myśliwską. Zapytał, czy znany jest
przybliżony końcowy termin realizacji działań?
P. A. Krasiński – po wyborze najlepszego wariantu, około 2-3 miesięcy, jednak zależne to
będzie od posiadanych środków finansowych, uzyskanych po rozstrzygniętych postępowaniach
przetargowych.
P. M. Ciechański zwrócił się z zapytaniami:
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– kiedy planuje się zakończenie sprzątania ulic na terenie miasta Pabianic?
– jakie oszczędności powstaną po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych na tzw.
„schetynówki”?
P. A. Krasiński – umowa jest podpisana do połowy kwietnia. W odpowiedzi na drugie
zapytanie radnego powiedział, iż odbyło się otwarcie ofert na przetargi dotyczące: ulicy Kilińskiego
w Kazimierzu i ulicy Nowotki w Ksawerowie, w chwili obecnej odbywa się badanie złożonej
dokumentacji. Na ulicę Kilińskiego powiat zabezpieczył kwotę 4 158 000 zł, najtańsza oferta
opiewa na kwotę 2 672 000 zł. Na przebudowę ulicy Nowotki Zarząd Powiatu zamierzał
przeznaczyć 3 746 000 zł., a propozycją ze strony oferentów była kwota 2 217 000 zł. Nadmienił,
iż przy współudziale gminy Ksawerów planuje się około 300 000 zł. oszczędności.
P. R. Rządziński zapytał Zarząd Powiatu, czy zdaje sobie sprawę ze stanu drogi PorszewiceLutomiersk oraz skrzyżowania z drogą nr 710 w Lutomiersku. Droga jest oznakowana
ograniczeniem prędkości do 30km/h, jezdnia jest pofałdowana, stan drogi jest tragiczny, jakie
działania Zarząd zamierza podjąć w tym zakresie?
P. A. Krasiński – w harmonogramie prac na drogach powiatowych wskazana droga jest
priorytetowym zadaniem.
P. M. Wolski zapytał, w jaki sposób odbywa się ocena prac wykonywana na drogach
powiatowych przez firmy zewnętrzne? Jak Starostwo kontroluje prace wykonywane przez te firmy?
P. A. Krasiński - przy odbiorze każdej pracy zleconej na zewnątrz, sporządzany jest
protokół odbiorczy, jeśli są uwagi, wykonawca musi dokonać poprawek.
P. T. B. Bednarska – w jaki sposób został powołany kierownik Wydziału Geodezji
i Kartografii, w drodze awansu, czy konkursu?
Starosta - konkurs dopiero się odbędzie.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich
sesji.
Przewodniczący poinformował, iż odpowiedzi zostały udzielone na Sesji, w okresie
pomiędzy sesjami wpłynęły: interpelacja i zapytanie pisemne radnych Włodzimierza Stanka
w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic 20 stycznia i Myśliwskiej
w Pabianicach oraz Marcina Wolskiego w sprawie ilości nauczycieli zatrudnionych w szkołach
powiatowych na więcej niż jednym etacie. Odpowiedzi pisemne zostały udzielone i przekazane
interpelującemu i pytającemu.
Ad. 6

–

–
–
–
–
–
–

Dotyczy punktu: Interpelacje i zapytania radnych.
Wiceprzewodniczący Rady - p. W. Flajszer zwrócił się z interpelacjami:
dot. wynajętej powierzchni w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego
przez firmę, która dokonywała opłat w zakresie recyklingu, w związku z doniesieniami
prasowymi o zaistniałych nieprawidłowościach w tej sprawie?
dot. etapu realizacji działań związanych z budową hali sportowej, czy zaszły istotne zmiany
w projekcie odnośnie ilości miejsc siedzących?
dot. dni powiatu pabianickiego, czy znany jest ich program?
dot. targów edukacyjnych, ilu uczestników brało w nich udział, jakie najważniejsze
elementy zostały poruszone na targach?
jakie najważniejsze remonty zostały wykonane w szkołach powiatowych w okresie ferii
zimowych z podziałem na poszczególne placówki?
czy jest możliwe ujednolicenie dodatków dla nauczycieli za wychowawstwo względem
miasta, gminy Pabianice?
czy odbyły się próbne egzaminy maturalne, jeśli tak, czy znane są ich wstępne wyniki?
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– dlaczego poza I LO nie ma cateringu w powiatowych szkołach średnich, czy istnieje
możliwość wprowadzenia cateringu?
– czy w związku z planowanymi podwyżkami pensji dla nauczycieli od 1 września wystąpią
trudności budżetowe?
– ponowił prośbę o szkolenia, chociażby wewnętrzne, w zakresie budżetu z udziałem
Skarbnika Powiatu.
Radna Monika Pawlak – Szpotan zwróciła się z interpelacjami do Członka Zarządu – pana
Adama Krasińskiego:
– dot. planowanej przebudowy ulicy Nowotki w Ksawerowie, ze względu na wzmożony ruch
pojazdów, jak będą zorganizowane objazdy?
– dot. budowy ronda w Ksawerowie, w związku z przebudową ulicy Nowotki, z uwagi na
duży ruch samochodów ciężarowych, czy pojazdy te będą się po nim mogły poruszać?
Radny Łukasz Stencel zwrócił się z propozycją, dotyczącą dni powiatu pabianickiego, aby
podczas organizacji imprezy zorganizować otwarty turniej piłki nożnej na boisku Orlik. Animatorzy
sportu chętnie podejmą się organizacji turnieju. Turniej mógłby się odbyć 7 maja, a 8 maja na
głównych obchodach można byłoby nagrodzić najlepsze drużyny. Zaproponował wsparcie i pomoc
przy jego organizacji.
Radny Włodzimierz Stanek w nawiązaniu do interpelacji p. W. Flajszera poprosił
o ujednolicenie dodatków wychowawczych dla nauczycieli szkół powiatowych względem miasta,
gdzie ten dodatek jest dwa razy większy, a mianowicie na poziomie 5 %. Zaproponował uzyskanie
środków finansowych na ten cel i w związku z tym zapytał, jak wygląda sytuacja dotycząca
przeglądów technicznych, budowlanych budynków szkół powiatowych (rocznych i pięcioletnich),
czy w Wydziale Architektury i Budownictwa są osoby posiadające uprawnienia w tym zakresie?
Koszt wykonania przeglądu przez firmę zewnętrzną to koszt około 2000 – 3000 zł. Nadmienił, iż
w mieście Pabianice przeglądy są wykonywane w ramach zadań własnych wydziału. Wobec
powyższego można byłoby zaoszczędzić około 50 000 zł. z przeznaczeniem na podniesienie
dodatków za wychowawstwo.
Radny A. Kurzawski zwrócił się z zapytaniem do Członka Zarządu – pana Tadeusza
Rosiaka, w marcu Ministerstwo Edukacji ogłosiło projekt zmieniający ustawę o systemie oświaty,
jak powiat jest przygotowany do nadchodzących zmian?
Radny Sławomir Jabłoński (informacja) poinformował radnych, iż stowarzyszenie UKS
Piątka, które uzyskało upoważnienie do używania herbu powiatu pabianickiego, na zimowych
mistrzostwach Polski zdobyło 12 medali (4 złote, 4 srebrne i 4 brązowe) i godnie reprezentuje
powiat pabianicki.
Przewodniczący poprosił, aby takie informacje przekazywać w punkcie wnioski
i oświadczenia, komunikaty radnych.
Radny Robert Jakubowski – dot. zasad podziału na grupy w zakresie lektoratu z języków
obcych w szkołach ponadgimnazjalnych (zgłoszonej przez radnych W. Stanka i J. Haburę na jednej
z poprzednich sesji) – w jaki sposób ostatecznie ta sprawa została zamknięta i jakie są zasady
podziału na grupy w przedmiotowym zakresie?
Radny Robert Rządziński – wobec niezadowalającej odpowiedzi udzielonej w jednym
z poprzednich punktów na interpelację dotyczącą drogi Lutomiersk – Porszewice, zwrócił się
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z prośbą o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej, kiedy i jakie działania Zarząd Powiatu
podejmie w sprawie poprawy stanu tej drogi? Ponadto zapytał, czy Zarząd rozważa rozpatrzenie
konstrukcji przekazywania dróg powiatowych podmiotom prywatnym w ramach partnerstwa
publiczno – prawnego?
Wiceprzewodniczący Rady – p. Marek Ciechański zapytał, czy jest opracowany ramowy
program promocji powiatu na 2011 rok?
Wiceprzewodniczący Rady - p. W. Flajszer zwrócił się zapytaniami:
– czy niepubliczne DPS mogą być rozwiązaniem odnośnie standaryzacji DPS powiatowych?
– jakie są podejmowane działania w celu doprowadzenia do standaryzacji DPS
w Konstantynowie Łódzkim?
– czy znane są dalsze działania dotyczące podjętej uchwały Rady Powiatu w sprawie
renowacji parku Słowackiego – czy Rada Miejska podjęła jakiekolwiek działania, będące
następstwem uchwały Rady Powiatu?
Radny Marcin Wolski – w sprawie udzielonej odpowiedzi na interpelację pisemną
dotyczącej nauczycieli pracujących na więcej niż 1 etacie, poprosił o doprecyzowanie, ilu spośród
6- u nauczycieli zatrudnionych na więcej niż 1 etacie, jest zatrudnionych na więcej niż 1,5 etatu?
Przewodniczący Rady – p. Florian Wlaźlak – dotyczy znalezienia lokum dla polskiego
stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym i WTZ. Sprawa była poruszana
w ubiegłej kadencji Rady Powiatu. Opiekunowie tych osób wielokrotnie zabiegali o lokum dla
stowarzyszenia. Pojawiła się szansa, że mogliby je znaleźć w budynku przy ulicy Szpitalnej 2.
Zwrócił się z prośbą, aby Zarząd podjął rozmowy z prezydentem miasta, czy jest taka możliwość,
czy powiat ma szanse wesprzeć finansowo i technicznie tę działalność, stworzyć przybliżoną
koncepcję kosztów. Stowarzyszenie włączyłoby się w pozyskiwanie środków, Rada także,
zabiegając o środki zewnętrzne, prywatne. Poprosił o jednoznaczne stanowisko w tej sprawie, czy
będzie taka możliwość, czy też nie. Dodał, iż przedmiotową sprawę przedstawi w formie
interpelacji pisemnej.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie pabianickim w 2010 roku.
Sprawozdanie przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach – p. Paweł
Zarychta (załącznik nr 5).
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu,
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania.
P. W. Flajszer - obserwuje się ulotki na klatkach schodowych wraz z próbnymi tabletkami
dopalaczy, jakie są możliwości zapobieżenia temu zjawisku, w ubiegłym roku walka z dopalaczami
została uregulowana na gruncie ustawowym, jednakże w chwili obecnej sprzedaż odbywa się za
pośrednictwem internetu.
P. R. Jakubowski poprosił o informacje w zakresie przestępczości internetowej, która wraz
ze wzrostem rozwoju technologicznego, ma wzrostową dynamikę.
P. B. Piotrowski wyraził zaniepokojenie, co do likwidacji rewiru dzielnicowych na
„Bugaju”, dzielnicowi skutecznie walczyli z wandalizmem, chuligaństwem, przeniesienie rewiru
utrudni kontakt spółdzielni mieszkaniowej z dzielnicowymi. Poprosił o ponowne rozważenie
decyzji.
P. R. Rządziński – w związku z wypowiedzią Komendanta dotyczącą wsparcia gmin
poprzez finansowanie etatów, czy gmina Lutomiersk podjęła takie kroki? Czy konwojowanie
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oskarżonych do prokuratury w Łasku w dalszym ciągu funkcjonuje i czy wpływa to na koszty
funkcjonowania Komendy?
P. K. Pacholak – czy policja rozpoznaje środowisko pseudokibiców w powiecie
pabianickim, czy istnieje zagrożenie w tym zakresie, czy policja jest przygotowana na to zjawisko?
P. A. Kurzawski - właściciele psów groźnych ras, nie postępują z nimi właściwie, a te
powodują zagrożenie dla mieszkańców, poprosił o reagowanie w tym zakresie na zgłaszane
interwencje.
Komendant Policji – p. Paweł Zarychta w odpowiedzi na zapytania radnych:
–
dot. dopalaczy – dopalacze zostały zabezpieczone w ubiegłym roku, w pierwszej kolejności
działania podejmuje inspekcja sanitarna, która podejmuje decyzje w tym zakresie, policja jedynie
pomaga w tych działaniach. Nadmienił, ze do tej pory nie ma wyników badań próbek dopalaczy,
dopalacze są rozpowszechniane, w dalszym ciągu odbywa się sprzedaż za pośrednictwem internetu.
Zaobserwowano, że na stacjach benzynowych znajdowały się automaty z dopalaczami, policja
sprawdziła wszystkie stacje na terenie powiatu pabianickiego i takich nie zaobserwowano. Policja
monitoruje elektronicznie i internetowo to zjawisko.
–
dot. przestępczości internetowej – to typowe oszustwa kryminalne (zagrożone karą do lat 8),
których jest znaczna ilość. Jeśli jest potrzeba informacji w tym zakresie w przyszłorocznym
sprawozdaniu przestępstwa internetowe zostaną ujęte.
–
dot. rewiru dzielnicowych – decyzja została podjęta w oparciu o zmniejszone środki
otrzymywane z państwa, koszt utrzymania rewiru to kwota w wysokości około 20 00 zł. rocznie.
Nadmienił, że zwracał się z prośbą o pomoc, wszędzie jednak podejmowano negatywne decyzje.
Nadmienił, iż bezpieczeństwo mieszkańców na Bugaju nie będzie gorsze, dodał, że zwiększy
nadzór nad tymi policjantami, będzie większa ilość patrolów służb operacyjnych.
–
dot. posterunku policji w Lutomiersku – wójt gminy Lutomiersk nie pomaga Komendzie
finansowo, nadmienił, iż zwrócił się z pisemną prośbą o pomoc, bowiem brak środków spowoduje
likwidację posterunku, wójt w odpowiedzi napisał, iż policja musi utrzymywać posterunek
z własnych środków, na sprzątnie posterunku komenda nie ma środków finansowych, nie ma
podpisanych umów w tym zakresie, może dojść do sytuacji, iż posterunek w Lutomiersku zostanie
zlikwidowany. Dodał, iż od początku roku w skali województwa zostało zlikwidowanych
kilkanaście posterunków, na wysokość otrzymywanych środków nic się nie poradzi, nowych
policjantów się nie przyjmuje ponieważ nie ma pieniędzy. Nadmienił, iż w Lutomiersku,
w Dłutowie, Ksawerowie, Piątkowisku kierownicy posterunków zrezygnowali z pracy.
–
dot. konwojowania do Łasku – problem nadal istnieje, wiąże się to z rozliczaniem z ilości
kilometrów, za przejazdy, za przesyłki pocztowe, które w sprawach procesowych generują ogromne
koszty – miesięcznie jest około 6000 przekazów pocztowych, środków dla policji jest coraz mniej.
–
dot. psów – psami zajmuje się Straż Miejska, wezwanie na interwencje może się zakończyć
mandatami karnymi i sprawdzaniem karty szczepień zwierząt. Zdarzają się jednak sprawy karne
w sytuacjach pogryzień z uszkodzeniem ciała. Osoby odpowiedzialne za psy nie są mobilne,
zaapelował o zwrócenie uwagi na ten temat. Prowadzony jest system elektroniczny rejestrujący
ilość zdarzeń, wszelkie zgłoszenia są sprawdzane, badana jest szybkość reakcji.
–
dot. pseudokibiców – rozeznanie zjawiska jest bardzo dobre, kibice to młodzież niegrzeczna
i bandyci działający w zorganizowanych grupach przestępczych, których należy odizolować od
lokalnej społeczności, zespół do spraw nieletnich wykrył 112 spraw, które były już umorzone.
a) Informacja Prokuratorów Rejonowych o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie
Pabianickim (załącznik nr 6 i 7).
Informację przedstawiła Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej w Pabianicach – pani
Lidia Jóźwiak.
P. R. Rządziński – w dniu 10 czerwca 2010 roku Rada Powiatu Pabianickiego podjęła
uchwałę w sprawie stanowiska terytorialnego zasięgu działań jednostek prokuratury, sądu i policji.
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Prokuratura Rejonowa w Pabianicach ma pod swą jurysdykcję np. Rzgów, a nie ma gmin powiatu
pabianickiego. Odpowiedź na ww. stanowisko była negatywna. Zgodnie z wypowiedzią
Komendanta Policji ujednolicenie jurysdykcyjne byłoby wskazane. Zgłosił wniosek, aby Komisja
Spraw Obywatelskich przygotowała ponownie uchwałę w tym zakresie z odpowiednią
argumentacją i ponownie zwrócić się z prośbą o rozpatrzenie stanowiska.
P. B. Piotrowski poprosił, aby na przyszłość radni mieli wiedzę, co do sprawozdawczości
Komendanta Policji ze swej działalności w porównaniu z zajęciami, zabezpieczeniami majątków
dokonanych przez prokuraturę.
Wobec braku głosów sprzeciwu informacje zostały przyjęte do wiadomości.
Przewodniczący Rady – odnośnie wypowiedzi radnego Roberta Rządzińskiego
poinformował, iż stanowisko Rady Powiatu w sprawie podziału prokuratur zostało rozesłane,
odpowiedzi udzielili: Senat RP – Przewodniczący komisji samorządu terytorialnego, Prokurator
Generalny, Minister Sprawiedliwości. W świetle udzielonych odpowiedzi obecny podział jest
właściwy. Zgodnie z wnioskiem radnego, Rada może podjąć kolejną uchwałę.
Starosta – p. Krzysztof Habura – ocena Komendanta Wojewódzkiego Komendy Powiatowej
Policji w Pabianicach jest bardzo dobra, powiat zna wszystkie „bolączki” policji związane
z ograniczonymi środkami finansowymi. Na przestrzeni ostatnich lat powiat wspiera finansowo
Komendę. Podziękował w imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego za bardzo dobrą współpracę.
Przewodniczący Rady przyłączył się do podziękowań Starosty.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego rynku pracy w 2010 roku.
Program omówili: pan Bogusław Oswald – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz pani
Paulina Kukielińska - (załącznik nr 8).
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. S. Jabłoński – czy PUP dysponuje danymi na temat wielkości wykorzystania środków
przez poszczególne gminy powiatu na formy walki z bezrobociem?
P. B. Oswald – Starosta przekazuje gminom informacje o kwotach przeznaczonych na
poszczególne programy i o ilościach osób, które są aktywizowane.
P. R. Rządziński zapytał, czy jest możliwość przedstawienia stanu bezrobocia
w poszczególnych gminach.
P. B. Oswald – taka informacja jest co miesiąc przekazywana każdej gminie. Na stronie
internetowej PUP w Pabianicach taka informacja się znajduje.
P. R. Rządziński – przedstawiany stan bezrobocia nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty
stan, ponieważ osoby, które biorą udział w szkoleniach dofinansowywanych z Unii Europejskiej,
mają opłacane składki ubezpieczeń społecznych, przez osoby, które organizują szkolenia. W roku
bieżącym weszła w życie regulacja powodująca, iż te osoby są skreślane ze stanu bezrobotnych.
Stan bezrobocia jest pomniejszany o osoby, które się szkolą, a faktycznie są bezrobotni.
P. Ł. Stencel zapytał o zmiany formy otrzymywania dofinansowania na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. Czy jest plan, który preferuje dany rodzaj działalności gospodarczej,
który otrzymywałby dofinansowania?
P. R. Jakubowski – w przyszłym roku samorządowi powiatowemu przyjdzie zmierzyć się
z problemem deficytu środków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w powiatowym urzędzie
pracy. Zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy gwarantują samorządowi
powiatowemu 7% odpis z limitu środków funduszu pracy, który samorząd ma przyznany w roku
poprzednim. W roku bieżącym nastąpił drastycznym zmniejszeniu limitu środków, co w przyszłym
roku poskutkuje znacznym deficytem w tej kategorii wydatków budżetowych. Ponadto deficyt
zostanie spotęgowany faktem braku możliwości uzyskania dofinansowania na finansowanie
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wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy, którzy w bieżącym roku mogą być
finansowani z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poprosił pana dyrektora o przedstawienie
informacji w zakresie wskaźnika fluktuacji.
P. W. Flajszer – czy w związku ze zwolnieniem zabezpieczenia na zatrudnienie na rynku
niemieckim i austriackim obserwuje się działanie urzędów niemieckich na terenie powiatu?
P. B. Oswald w odpowiedzi na zapytania radnych:
- dot. stanu bezrobotnych – osoby, które uczestniczą w programach rynku pracy nie są ujmowane
w statystyce.
- dot. dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej – do dofinansowania będzie
preferowana działalność produkcyjna, działalności podejmowane przez osoby po 45 roku życia.
- dot. wypowiedzi radnego Roberta Jakubowskiego – w skali województwa łódzkiego
zatrudnionych jest 1500 pracowników w publicznych służbach zatrudnienia, w przyszłym roku
trzeba będzie zwolnić 600 osób, w PUP w Pabianicach jest 90 osób, a 30 do zwolnienia. W chwili
obecnej jest 8000 bezrobotnych. Na konwencie Starostów zostało podjęte stanowisko i skierowane
do Premiera, w którym przedstawiona została sytuacja w województwie łódzkim, że przy wzroście
bezrobocia o 14.000 w ciągu dwóch miesięcy sytuacja będzie dramatyczna, jeśli środków na
aktywizację nie będzie. W ciągu roku PUP rejestruje i wyrejestrowuje około 14 000 osób, na każdą
osobę jest wydawana decyzja administracyjna i opłacana składka zdrowotna na każdy miesiąc. To
ogromna praca, PUP zostały przyporządkowane obowiązki administracyjne, którymi administracja
pracy nie powinna się zajmować.
- dot. rynku pracy niemieckiego – takich działań nie ma i prawdopodobnie nie będzie, tą dziedziną
zajmuje się wojewódzki urząd pracy.
P. R. Jakubowski – napływają informacje, iż otwarcie t\rynku austriackiego i niemieckiego
spowoduje masowy odpływ bezrobocia, w kompetencjach Wojewódzkiego Urzędu Pracy mieści się
m.in. organizowanie tzw. międzynarodowej giełdy pracy, na którą zapraszani są pracodawcy
z innych państw Unii Europejskiej, którzy mogą u nas przeprowadzić procesy rekrutacyjne.
Nadmienił, iż giełda zmieniła nazwę na Europejski Dzień Informacyjny, ponieważ nie wpłynęła
żadna oferta pracy, z żadnego kraju UE.
Wobec braku głosów sprzeciwu sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu promocji
zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2010 roku zostało przyjęte do wiadomości.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd – 4 w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt uchwały omówił Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. R. Rządziński – do kiedy należy składać projekty oraz kiedy nastąpi rozstrzygnięcie
konkursu?
P. B. Oswald w odpowiedzi powiedział, iż jest to konkurs otwarty, jego edycja trwa do
kwietnia, o środki można aplikować do końca marca. Środków finansowych na wynagrodzenia
starczy do 31 grudnia, dodał, iż 9 osób zatrudnionych w tym projekcie musi odejść, jeśli PUP nie
otrzyma środków.
P. R. Rządziński - kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu?
P. B. Oswald – w kwietniu.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 9):
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za – 23 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr VII/46/11 w sprawie zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd – 4 w ramach
Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 została podjęta.
b) ,,Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2011”.
Projekt uchwały przedstawił pan Bogusław Oswald.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. R. Rządziński – wobec znacznego zmniejszenia, bo o 63% planu finansowego
przeznaczonego do realizacji w 2011 roku, złożył wniosek, aby Komisja Spraw Obywatelskich
wypracowała stanowisko Rady Powiatu Pabianickiego do rządu w sprawie znacząco obniżonych
środków finansowych, jak również w sprawie omawianej przez pana dyrektora oraz radnego
Roberta Jakubowskiego.
P. R. Jakubowski – jednym z priorytetów wydłużania wieku aktywności osób powyżej
45 roku życia, co jest przejawem innowacyjnego podejścia do problemu. Na skutek zmian struktury
demograficznej zasoby pracy zaczynają się masowo kurczyć, albowiem powojenny wyż
demograficzny przechodzi na emerytury, z kolei niż demograficzny lat 80 – tych wchodzi w wiek
aktywności zawodowej. Złożył wyrazy uznania dla pracy pana dyrektora.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 10):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr VII/47/11 w sprawie ,,Powiatowego programu promocji zatrudnienia
i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2011” została podjęta.
Starosta – podziękował dyrektorowi oraz jego pracownikom za fachowe i odpowiedzialne
podejście do powierzonych obowiązków.
P. B. Oswald – podziękował za słowa uznania i pomoc ze strony radnych, za głosy dobre
i złe, które znajdą zastosowanie w działaniach, celem służenia podopiecznym.
P. M. Wolski zawnioskował do Starosty Pabianickiego o możliwość budowy systemu
monitorującego zapotrzebowanie rynku pracy na zawody, celem kształtowania nowych profili
w szkołach powiatowych w oparciu o bieżącą sytuację panującą na rynku pracy.
Przewodniczący Rady poprosił, aby wnioski były składane w punkcie: Wnioski
i oświadczenia radnych, komunikaty.
Przewodniczący Rady – p. Florian Wlaźlak zarządził przerwę w obradach do godziny 13.30.
Obrady zostały wznowione o godzinie 13.30
c) zmiany Uchwały Nr VI/30/11 Rady Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu – pani Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 11):
za – 14 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr VII/48/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/30/11 Rady Powiatu
Pabianickiego została podjęta.
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d) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok.
Projekt uchwały omówił Skarbnik Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 12):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr VII/49/11 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok została
podjęta.
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 13):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr VII/50/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego została podjęta.
f) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
w roku 2010 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011.
Projekt uchwały omówił pan Jarosław Grabowski – dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Pabianicach.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. T. B. Bednarska wyraziła zdanie, iż utrzymanie rodziny zastępczej jest znacznie tańsze
i korzystniejsze ze względów społecznych, aniżeli w placówce państwowej, jakim jest Dom
Dziecka.
P. J. Grabowski – rodziny dzielą się na spokrewnione i nie spokrewnione, ale również
zawodowe, jeśli dziecko jest umieszczone w rodzinie spokrewnionej czy nie spokrewnionej
otrzymuje kwotę uzależnioną od tego, ile dziecko ma lat, czy jest pełnosprawne, czy też
niepełnosprawne, który wynosi około 50% obliczonej podstawy, około 800 zł. W rodzinie
zawodowej jeden z rodziców otrzymuje tzw. pensję na podstawie umowy zlecenie uzależniona od
ilości dzieci w rodzinie – od 1600 zł do 2600 zł. i dodatkowo na każde dziecko w rodzinie – około
800 zł.
P. W. Stanek zwrócił się z prośbą o rozważenie zagospodarowania wolnych środków na
zagwarantowanie samochodu, który dowoziłby dzieci do szkoły z Domu Dziecka, ponieważ dzieci
jeżdżą w nim tyłem do kierunku jazdy, który nie spełnia żadnych standardów.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 14):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr VII/51/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2010 wraz z wykazem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej na rok 2011 została podjęta.
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g) określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2011 roku, otrzymanych
z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały omówiła Wicestarosta Powiatu – pani Irena Grenda.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 15):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr VII/52/11 w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację
w 2011 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych została podjęta.
h) trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej.
Projekt uchwały omówiła p. Magdalena Werstak – Członek Zarządu Powiatu, informując
jednocześnie o wprowadzeniu autopoprawki, polegającej na wprowadzeniu zapisu w § 5 pkt 1
„ celowość i efektywność ...”
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu, Oświaty i Wychowania, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 16):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr VII/53/11 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej wraz z autopoprawką została
podjęta.
i) upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatów
Terapii Zajęciowej w roku 2011.
Projekt uchwały omówiła Wicestarosta Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Starosta w uzupełnieniu powiedział, iż w opinii mieszkańców istnieje błędne przekonanie, iż
WTZ są jednostką organizacyjną powiatu pabianickiego. WTZ w Pabianicach i Konstantynowie
Łódzkim są jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Pabianicach, nie należą do struktur
powiatu. Kierownik WTZ podlega bezpośrednio dyrektorowi MCPS. Rolą powiatu jest
przekazywanie środków z PFRON, zabezpieczenie 10 % środków w budżecie, z czego powiat się
wywiązuje.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 17):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr VII/54/11 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia
umowy z jednostką prowadzącą Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji
na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2011 została podjęta.
j) upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność
Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2011.
Projekt uchwały omówiła Wicestarosta Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
11

Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 18):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr VII/55/11 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia
umowy z jednostką prowadzącą Warsztaty Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim
i przekazania dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2011 została podjęta.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta – pan Krzysztof Habura w odpowiedzi na interpelacje radnego W. Flajszera
powiedział, iż:
– dot. wynajętej powierzchni w Wydziale Komunikacji - wynajem powierzchni nastąpiło
w następstwie wystąpienia firmy o udostępnienie 4 m2 z przeznaczeniem na umożliwienie
dokonywania opłat recyklingowych na miejscu przez osoby, które korzystały z usług
wydziału komunikacji. Firma posiadała odpowiednie dokumenty, m.in. centralnej sieci
recyklingu pojazdów, zaproponowaną kwotą za wynajęcie było 1000 zł. Zarząd wyraził
zgodę na powyższe, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, zgoda spowodowała, iż
dokonywanie opłat było możliwe na terenie Starostwa. Firma działała na terenie powiatu do
30 czerwca 2008 roku, pod koniec maja zwróciła się z prośbą o rozwiązanie umowy, na
którą Zarząd wyraził zgodę.
– dot. hali sportowej – po pierwszym etapie przetargu ograniczonego zostało wyłonionych
5 firm, które przystąpiły do drugiego etapu, w którym będą podlegali ocenie pod względem
wartości ofert. Oferty będą otwarte 6 kwietnia. W międzyczasie wykonawcy składali wiele
pytań, złożone zostało odwołanie, które zostało odrzucone w związku z jego
bezzasadnością. Ilość miejsc będzie taka sama jak określono w koncepcji – około 200
miejsc stałych, z możliwością dostawienia dodatkowych 300. Planuje się zakup trybun
przenośnych. Wszystko będzie zależne od posiadanych środków finansowych.
Członek Zarządu Powiatu – p. Magdalena Werstak w odpowiedzi na interpelację
p. W. Flajszera dotyczącą programu dni powiatu pabianickiego powiedziała, iż dni powiatu odbędą
się w parku wolności w Pabianicach 8 maja. Umowy z wykonawcami są już podpisane – zespół
Dexter, zespół Abba i o godzinie 20.00 Kamil Bednarek (finalista programu „Mam Talent”), zespół
Normalsi. Będzie przygotowany program dla dzieci – konkursy i zabawy, dorożki, przejażdżki
konne. Przewidziane są także stoiska z gastronomią. Ponadto będzie przeprowadzona loteria dla
mieszkańców. Koszty wynoszą około 65.000 zł. Duża część kosztów to ochrona imprezy, koszt
koncertu głównego wykonawcy wynosi 20.000 zł.
Członek Zarządu Powiatu – p. Tadeusz Rosiak w odpowiedzi na interpelacje p. W. Flajszera:
- dot. podsumowania targów edukacyjnych powiedział, iż informacja na temat targów znajduje się
na stronie internetowej PODNiDM. Otwarciu targów towarzyszyło około 100 osób, gościli m.in.
kurator, pani kierownik oddziału ewaluacji z kuratorium, dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej, pan Marian Lelonek. Jednym z prelegentów szkolenia z edukacyjnej wartości
dodanej był kierownik wydziału sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych i matur w Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej – pan Andrzej Chruściany, który zauważył, że w liceum przy ZS nr 2
w Pabianicach ta wartość jest największa w województwie łódzkim, II LO jest na III miejscu, I LO
zaś na IV miejscu. Nadmienił, iż wartość dodana to różnica w wynikach matur w porównaniu
z różnicą z egzaminów gimnazjalnych – przyrost tej wartości to tzw. wartość dodana.
- dot. remontów w szkołach:
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w I LO - malowanie korytarzy w budynku szkoły;
w II LO − rozpoczęcie inwestycji wymiany centralnego ogrzewania w trybie przetargu
nieograniczonego, inwestycję prowadzi Starostwo Powiatowe w Pabianicach, koszt 128.866,67 zł;
− malowanie sali lekcyjnej (języka polskiego ) – koszt ok. 2500,00zł – środki z Rady Rodziców;
w PZE - remontów nie prowadzono;
w ZS Nr 1 - obróbka i wykończenie stolarki okiennej na korytarzach oraz pracownia multimedialna
w ZS Nr 2 − Wymiana pokrycia podłogi w sali języka polskiego;
− montaż tablicy interaktywnej, malowanie sali języka polskiego;
−budowa toalety dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach po gospodarstwie pomocniczym;
− listwowanie sali podstaw przedsiębiorczości;
− naprawa podłogi w sali fizycznej;
− remont zaplecza sali elektronicznej;
w ZS Nr 3 - Remont pomieszczeń gospodarczych i korytarzy na II piętrze, koszt wykonania
remontu wynosi: 45.873zł
w ZSS Nr 5 - malowanie pomieszczeń gospodarczych przy kuchni.
- dot. dodatków za wychowawstwo: Zarząd zatwierdził program działania w tej kwestii, wyraził
nadzieję, że od 1 września wraz z podwyżkami pensji nauczycieli zostaną wypłacone podwyższone
dodatki za wychowawstwo do wielkości, jaka jest w szkołach miejskich.
- dot. próbnych matur: Próbne egzaminy maturalne zewnętrzne odbyły się 3 listopada z matematyki
przeprowadzone przez okresową komisję egzaminacyjną. Zdawalność w powiecie jest na poziomie
69,1%, porównując miasto Łódź - 66,4%. Pod względem wyników powiat pabianicki jest na
4 miejscu.
- dot. cateringu w szkołach:
• w ZSS Nr 5 - jest stołówka;
• w II LO - funkcjonuje bar;
• w PZE - brak zainteresowania uczniów;
• w ZS Nr 1 − nie ma takiej możliwości ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenia;
• w ZS Nr 2 - prowadzony jest kiosk spożywczy;
• w ZS Nr 3 - funkcjonuje sklepik;
• w ZSS Nr 4 – uczniowie korzystają z cateringu.
Starosta Pabianicki w odpowiedzi na interpelację p. W. Flajszera dotyczącą podwyżek pensji
nauczycieli i ewentualnych trudności budżetowych – podwyżki są zaplanowane w budżecie, czy
będą problemy finansowe, tego na daną chwilę nie wiadomo, bowiem nie znanym jest jak będą
wyglądały dochody (m.in. z podatku od osób fizycznych) i wydatki budżetowe.
Sekretarz Powiatu – pan Jacek Barasiński w odpowiedzi na prośbę p. W. Flajszera dotyczącą
szkoleń dla radnych: Rada Powiatu dysponuje zasobem finansowym na szkolenia w wysokości
50 000 zł. na 2011 rok, do wykorzystania pozostało 4631 zł. Część szkoleń w zakresie administracji
Starostwo jest w stanie przeprowadzić bez kosztowo. Zobowiązał się do przeprowadzenia szkolenia
w zakresie zadań powiatu i poszczególnych ustaw realizowanych w wydziałach Starostwa.
W odpowiedzi na interpelacje radnej M. Pawlak – Szpotan Członek Zarządu – p. Adam
Krasiński powiedział, iż:
- dot. objazdów – projekt organizacji ruchu podczas realizacji zadania leży po stronie wykonawcy,
który przedstawia ich organizację powiatowi, gminom i Komendzie Powiatowej, celem uzyskania
zgody na przeprowadzenie takiej organizacji ruchu.
- dot. ronda w Ksawerowie – projekt przewiduje budowę ronda o średnicy zewnętrznej 22 metrów
z wysepką najazdową wielkości od 3-5 metrów, które będzie przystosowane do przejazdu
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samochodów ciężarowych, transportowych.
Starosta ustosunkowując się do propozycji radnego Łukasza Stencla wyraził zdanie, iż jest
to dobra inicjatywa.
W odniesieniu do interpelacji radnego Włodzimierza Stanka, Członek Zarządu – pani
Magdalena Werstak powiedziała, iż przeglądy budowlane szkół powiatowych dokonywane są przez
firmy zewnętrzne. Zarząd rozważy propozycję radnego na najbliższym posiedzeniu. W wydziale
Architektury i Budownictwa jest dwóch pracowników, którzy mogliby dokonywać takich
przeglądów, jednakże przy przeglądach pięcioletnich potrzebna jest obecność uprawnionego
architekta, który dokonuje oceny otoczenia. Ponadto przy przeglądach obiektów budowlanych
należy dokonać oceny instalacji wodociągowych, gazowych, sanitarnych – w tym zakresie
pracownicy Wydziału Architektury nie posiadają takich uprawnień.
Członek Zarządu - pan Adam Krasiński w nawiązaniu powiedział, iż w Wydziale Inwestycji
i Funduszy, Naczelnik – pan Krzysztof Kulczyński oraz pan Zdzisław Pietraszek posiadają
uprawnienia budowlane do kierowania i projektowania, które zezwalają na przeprowadzanie tego
typu kontroli stanu technicznego budynków, obiekty Starostwa są poddawane przez nich kontroli,
co do pozostałych budynków można byłoby zlecić im tę pracę. Nadmienił, iż przynajmniej raz
w roku muszą odbyć szkolenie w Izbie Inżynierów – koszt szkolenia 500 zł.
Członek Zarządu Powiatu – pan Tadeusz Rosiak w odpowiedzi na:
- interpelację radnego Andrzeja Kurzawskiego w sprawie zmian w oświacie powiedział, iż zmiany
w projekcie zmiany ustawy o systemie oświaty mają pozwolić na prowadzenie szkół przez
stowarzyszenia, mają zlikwidować licea profilowane, licea i technika uzupełniające, likwidują
jednostki takie jak: kuratoria, a w zamian wprowadzają wydziały oświaty w urzędach
wojewódzkich i okręgowe ośrodki jakości oświaty, przekształcają kompetencje samorządów
rozszerzając włączenia grupy jednostek typu: szkoła podstawowa - przedszkole, gimnazjum –
liceum, szkoły zawodowe, tworzą możliwość łączenia poradni psychologiczno – pedagogicznych
i ośrodków doskonalenia nauczycieli. Z ustawy wynikają następujące zadania dla powiatu:
opracowanie strategii jakości oferty powiatu, utworzenie i prowadzenie powiatowego centrum
rozwoju edukacji, współpraca z samorządami gminnymi, optymalizacji sieci kształcenia
gimnazjalnego i licealnego na terenie powiatu, współpraca z samorządem wojewódzkim w rozwoju
sieci kształcenia zawodowego i ustawicznego. Do tej pory odbyło się spotkanie z panią minister,
spotkanie z dyrektorami, z zainteresowanymi pracownikami placówek samorządu, czyli gminnych
i powiatowych odnośnie możliwości współpracy przy opracowywaniu sieci placówek oświatowych,
następnie zaproponowana została sieć placówek w powiecie. W dniu 5 kwietnia pan Tadeusz
Rosiak będzie uczestniczył w spotkaniu z panią minister dotyczącym finansowania tych
przedsięwzięć. W ramach utworzenia ewentualnego powiatowego ośrodka szkolenia ustawicznego
i praktycznego została nawiązana współpraca z polsko – amerykańskim centrum zarządzania, które
ma do zaoferowania szkołom powiatowym przykłady organizacji szkolnictwa zawodowego
w Stanach Zjednoczonych.
- interpelację radnego Roberta Jakubowskiego w sprawie podziału na grupy w zakresie lektoratu –
w świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2002 roku w sprawie ramowych
planów nauczania w szkołach publicznych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
z języków obcych przy podziale na grupy należy uwzględniać stopień zaawansowania znajomości
języka obcego, zajęcia są prowadzone w grupach, oddziałach międzyoddziałowych
i międzyklasowych liczących od 10 – 24 osób. Problem dotyczył interpretacji ww. rozporządzenia.
W wyniku dyskusji dwie szkoły zwróciły się z prośbą o dokonanie podziałów na grupy przy
liczebności mniejszej niż 24 osoby. W oparciu o warunki panujące w tych szkołach - I LO i PZE
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w Konstantynowie Łódzkim, w II LO podział został zachowany i wydłużony, prośba została
rozpatrzona pozytywnie – dot. klas II, klasy III nigdy nie były łączone w oddziały, w PZE - decyzja
była odmowna, ze względu na realizację projektu ze środków unijnych, są środki na dodatkowe
zajęcia.
Członek Zarządu – pan Adam Krasiński w odpowiedzi na interpelacje radnego Roberta
Rządzińskiego:
- dot. Lutomiersk – Porszewice, zgodnie z prośbą radnego, zostanie przygotowana odpowiedź
pisemna.
- dot. przekazania dróg powiatowych podmiotom prywatnym – sprawa jest do rozpatrzenia.
W odniesieniu do interpelacji radnego Marka Ciechańskiego, Członek Zarządu – pani
Magdalena Werstak powiedziała, iż w 2011 roku promocja powiatu będzie realizowana m.in.
poprzez organizację dni powiatu pabianickiego oraz wszystkie działania w zakresie turystyki,
kultury, sportu, które są ukierunkowane na promocję powiatu, są to m.in.: festiwal parafii
ewangelicko – augsburskiej, wielka orkiestra świątecznej pomocy, wampiriada, biegi przełajowe,
I maraton, ponadto program powiatu w TV PRO MOK, w prasie banner z adresem strony
internetowej powiatu. W roku bieżącym nie będzie folderu promującego, z uwagi na fakt, iż takie
pozostały jeszcze z ubiegłego roku. Promocja odbywa się również poprzez materiały promocyjne
wykorzystywane m.in. jako sposób nagradzania młodzieży czy dzieci, takie jak: breloki maskotki,
piłki plażowe, etui na CD, kubki szklane, smyczki, kubki termiczne, parasole, kosmetyczki, torby
sportowe, zestawy długopisów i ołówków. Na materiałach umieszczany jest adres strony
internetowej. Materiały promocyjne zostały zakupione za kwotę 20.710 zł.
Wicestarosta – pani Irena Grenda w odpowiedzi na interpelacje p. W. Flajszera dot. DPS,
powiedziała, iż powiat nie ma obowiązku rejestracji niepublicznych DPS, w powiecie funkcjonuje
DPS w Jadwininie, a kolejny ma być otwarty w Prusinowicach dla osób psychicznie chorych.
W DPS w Konstantynowie Łódzkim 96 % mieszkańców to osoby przyjęte na starych warunkach,
państwo nie przekazuje dotacji na utrzymanie DPS utworzonych przez osoby fizyczne, zatem nie
ma możliwości przekazania osób do niepublicznego DPS. Standaryzacja DPS w Konstantynowie
Łódzkim - warunki są dostosowane dla 136 osób, dla nich spełnione są wszystkie warunki
związane ze standaryzacją. Na dzień dzisiejszy zagęszczenie jest za duże o 32 osoby, standaryzacja
jest wydłużona o dwa lata, z pomocą DPS w Pabianicach powiat pod koniec roku wystąpi
ponownie o standaryzację placówki. W odniesieniu do prośby Przewodniczącego Rady
powiedziała, iż dla stowarzyszenia dla osób umysłowo chorych, jak też WTZ, powiat nie posiada
żadnego lokum, które można byłoby przekazać.
W odpowiedzi na interpelację p. W. Flajszera dot. renowacji parku Słowackiego Starosta
powiedział, iż dotacja powiatu została przyjęta do budżetu na ostatniej sesji Rady Miejskiej.
Wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu będzie złożony w pierwszej połowie
kwietnia, czas rozpatrywania wynosi 45 dni.
Odnośnie interpelacji radnego Marcina Wolskiego, Członek Zarządu – p. T. Rosiak
powiedział, iż 4 nauczycieli jest zatrudnionych na więcej niż 1,5 etatu w szkołach powiatowych.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
P. B. Piotrowski zaprosił członków Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju
Powiatu na posiedzenie wyjazdowe, które odbędzie 6 kwietnia 2011 roku o godzinie 13.30 na
„Orliku” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach.
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P. W. Flajszer podziękował Zarządowi za przychylne ustosunkowanie się do wysokości
dodatków dla nauczycieli za wychowawstwo. Ponadto poprosił Przewodniczącego Rady
o uczczenie minutą ciszy I rocznicy poległych przedstawicieli państwowych w katastrofie
smoleńskiej.
Radni uczcili śmierć poległych minutą ciszy.
Przewodniczący Komisji zaprosił radnych na mszę świętą w Sanktuarium
Św. Maksymiliana Kolbe w Pabianicach w intencji poległych w katastrofie smoleńskiej, która
odbędzie się w dniu 10 kwietnia br. o godzinie 9.30.
Starosta – p. Krzysztof Habura nadmienił, iż dodatki wychowawcze, o które wnioskowali
radni, byłyby zwiększone od 1 września bez względu na postawiony wniosek.
P. M. Wolski zawnioskował do Starosty Pabianickiego o możliwość budowy systemu
monitorującego zapotrzebowanie rynku pracy na zawody, celem kształtowania nowych profili
w szkołach powiatowych w oparciu o bieżącą sytuację panującą na rynku pracy.
P. T. Rosiak – zawody nie powtarzają się w szkołach powiatowych, za wyjątkiem klas
fryzjerskich, które wbrew pozorom kształcą: jedna w zawodzie fryzjera, w drugiej zaś jest to
technikum fryzjerskie oraz mechatronika w liceum profilowanym i technikum.
Starosta – zaproponował spotkanie Zarządu z radnym w tej sprawie.
P. A. Krasiński w nawiązaniu do przedstawionej prezentacji multimedialnej zwrócił się
z prośbą do radnych o ewentualne sugestie, propozycje.
P. M. Wolski – w związku z wypowiedzią pana Sekretarza dotyczącą budżetu
szkoleniowego, pomniejszonego o kwotę 400 zł., czy odbyły się już jakieś szkolenia?
Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej został skierowany
na szkolenie. Ponadto Przewodniczący zaprosił radnych do uczestniczenia w mszy świętej
upamiętniającej szóstą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II, która odbędzie się 2 kwietnia
2011 roku o godzinie 20.00 w Sanktuarium. Św. Maksymiliana Kolbe Pabianicach. Poinformował
również, iż w dniu 3 kwietnia br. o godzinie 9.30 w Sanktuarium. Św. Maksymiliana Kolbe
Pabianicach odbędzie się msza za ojczyznę zamówiona przez Przewodniczącego Rady. Następnie
przypomniał o upływającym terminie składania oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia br.
Starosta – 10 kwietnia 2011 roku o godzinie 10.00 odbędzie się msza święta w kościele św.
Mateusza w Pabianicach w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej zamówiona prze samorządy
gminne i powiat.
Ad. 12
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad VII Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady VII Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 15.20
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
Anna Gilewicz

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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