PROTOKÓŁ NR VIII/11

PROTOKÓŁ Z VIII SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 28 kwietnia 2011 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 23
Ad. 1
VIII 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 15 radnych (lista obecności
w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji poprowadzi mecenasi
Mariusz Krassowski. Następnie Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad.
(załącznik nr 2).
Ad. 2
Dotyczy punktu: przyjęcie protokołu Nr VII/11 z VII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego
z 31 marca 2011 roku
Wobec braku zastrzeżeń Przewodniczący przystąpił do głosowania ww. protokołu.
W wyniku głosowania: za – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Protokół Nr VII/11 z VII 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 Rządziński – nieobecny;
- p. Włodzimierz Stanek – nieobecny;
- p. Łukasz Stencel – wyraził zgodę;
- p. Jadwiga Wadowska - Gryzel– wyraziła 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. W. Flajszer zwrócił się z zapytaniami:
- dot. podjętej uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia do projektu skuteczny urząd,
czego dotyczyła?
- jaki będzie koszt remontu chodnika na ulicy Wiejskiej w Pabianicach?
- dot. podjętych wniosków w zakresie budowy dróg podczas spotkania samorządowców.
Starosta w odpowiedzi na zapytania radnego:
- uchwała w sprawie przystąpienia powiatu pabianickiego do konkursu skuteczny urząd IV była
podejmowana przez Radę Powiatu na poprzedniej sesji, po jej uchwaleniu przez Radę, Zarząd
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typuje osoby do podpisania umowy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim. Uchwała dotyczyła
przeznaczenia środków na doradztwo i poradnictwo zawodowe, przede wszystkim na
wynagrodzenia dla pracowników PUP
- remont chodnika na ulicy Wiejskiej będzie przeprowadzała firma ATZ Domaniewice za kwotę
około 105 000 zł, Zarząd zamierzał przeznaczyć 200 000 zł, stąd poczynione zostały oszczędności
w wysokości 95 000 zł.
- na spotkaniu z samorządowcami powiat zaproponował, aby samorządy zadeklarowały udział
w remontach dróg powiatowych ze wskazaniem dróg przy których remontach chcieliby
partycypować.
W tym punkcie Członek Zarządu – p. Adam Krasiński przedstawił prezentację
multimedialną (załącznik nr 4) w zakresie harmonogramu prac na drogach powiatowych.
P. Paweł Piechota zapytał, czy w związku z rozstrzygniętymi postępowaniami
przetargowymi na tzw. schetynówki, Zarząd zastanawiał się, na jakie zadania, zaoszczędzone
środki, zostaną przeznaczone?
P. A. Krasiński powiedział, że w pierwszej kolejności środki należałoby przeznaczyć na
zadania remontowe albo inwestycyjne, m.in. na drogę w Prusinowicach (odcinek 2600 metrów)
oraz ulicę Klonową w Konstantynowie Łódzkim, która wymaga natychmiastowej naprawy.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich
sesji.
Przewodniczący poinformował, iż odpowiedzi zostały udzielone na Sesji. Na zapytanie
radnego Roberta Rządzińskiego w zakresie kiedy i jakie działania Zarząd Powiatu podejmie
w sprawie poprawy stanu drogi Lutomiersk – Porszewice wpłynęła odpowiedź, którą radny
otrzymał na piśmie.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Włodzimierz Stanek zwrócił się z zapytaniami:
–
czy zostały podjęte działania, co do sprawy ulicy 20 stycznia podjętej na poprzedniej sesji
Rady Powiatu?
–
w związku z otrzymaną informacją dotyczącą możliwości dokonywania przeglądów
technicznych przez pracowników Starostwa i w związku z tym poczynionymi oszczędnościami, na
co te środki zostaną zagospodarowane? Radny zaproponował przeznaczenie środków na
skrzyżowanie z ulicą Myśliwską.
P. Łukasz Stencel – czy została podpisana umowa z wykonawcą na budowę hali sportowej,
na kiedy planowane jest rozpoczęcie prac i jakie działania są przewidziane w najbliższym czasie?
P. Monika Pawlak - Szpotan – w związku z planowaną przebudową ulicy Nowotki
w Ksawerowie, czy wykonawca zgłosił objazdy, które zostały zaakceptowane przez władze gminy
i powiatu?
P. Andrzej Kurzawski poprosił o informacje dotyczące naboru do szkół
ponadgimnazjalnych. Ponadto zapytał, jak przebiegają prace przy budowie warsztatów przy
Zespole Szkół Nr 1?
P. Sławomir Jabłoński – na jakiej długości planowany jest remont ulicy I maja i Kolejowej
w Konstantynowie Łódzkim?
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Wiceprzewodniczący Rady - p. Waldemar Flajszer zwrócił się z interpelacjami:
dot. terminu remontu ulicy I maja w Konstantynowie Łódzkim;
dot. reorganizacji PODGiK, jak Zarząd ocenia reorganizację ośrodka, jak wygląda praca
wydziału?
dot. ilości wydawanych wypisów z rejestrów gruntów w I kwartale 2011 roku w stosunku do
I kwartału 2010 roku?
czy została zmieniona wysokość opłat z tytułu wydawania dokumentacji z ośrodka, jeśli
tak, to o ile i dlaczego, jak ww. opłaty kształtują się w porównaniu z innymi powiatami
w Polsce, podobnie liczebnymi do powiatu pabianickiego?
czy z tytułu dostępu do usług wymienionych w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o infrastrukturze informacji przestrzeni z dnia 4 marca 2010 roku są pobierane opłaty, jeśli
tak to, od kogo i ile było takich przypadków?
czy zdarzają się odmowy wydania wypisu z rejestru gruntów osobom fizycznym lub
prawnym, które posiadają interes prawny, czy mieć interes prawny w rozumieniu przepisów
postępowania administracyjnego, znaczy to samo co ustalić przepis prawa materialnego –
art. 28 kodeksu?
dot. ilości nauczycieli, którzy przystąpią do awansu na stopień nauczyciela mianowanego,
jaka jest przewidywana ilość nauczycieli dyplomowanych, ilu nauczycieli z powiatu
pabianickiego kończy w bieżącym roku staż na stopień nauczyciela dyplomowanego?
dot. etapu procedury naboru do szkół powiatowych?
dot. ilości przewidzianych oddziałów, klas, od przyszłego roku, czy są przewidziane zmiany
etatowe?
w związku z budową hali przy ulicy Kazimierza, gdzie będzie przeniesiony sprzęt
powiatowy (baza transportu)?
dot. planowanej restauracji sali złotej w Starostwie Powiatowym, czy jest szansa na remont
sali, z kim ewentualnie będzie realizowane to zadanie?

P. Robert Kraska – czy były prowadzone dalsze rozmowy z wójtem w sprawie
zadeklarowanej pomocy finansowej ze strony gminy w kwestii przebudowy drogi Szynkielew –
Kudrowice – Petrykozy?
Radny Paweł Kania poprosił o zwrócenie uwagi na sprawę drogi z Dobronia w kierunku
Markówki, w poprzedniej kadencji na ww odcinku położony został chodnik, gdzie zasypano rów
i zablokowano drożność przepustu przy ulicy Sikorskiego, co powoduje zalewanie osiedla.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Pabianickiego za
rok 2010.
Informację przedstawiła pani Małgorzata Sumińska – Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny (załącznik nr 5).
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu informacji.
P. R. Jakubowski zapytał, czy wszystkie place zabaw na terenie powiatu pabianickiego
zostały poddane kontroli, jaką metodologię próby badań się stosuje?
Przewodniczący Rady - p. Florian Wlaźlak zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kontroli
miejsc do kąpiel, czy są w pełni bezpieczne? Czy nie powinno się wywieszać tablic
ostrzegawczych. Kto jest odpowiedzialny za ewentualne przypadki zachorowań?
P. M. Sumińska – w odniesieniu do zapytania Przewodniczącego Rady powiedziała, iż
miejsca do kąpieli (w powiecie pabianickim, bowiem nie ma żadnego kąpieliska), wyznaczone
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przez gminy, powinny być bezpieczne, ciężar odpowiedzialności spoczywa na właścicielu,
dzierżawcy, osobie zarządzającej miejscem. Przepisy stanowią, iż na 14 dni przed planowanym
uruchomieniem miejsca, zarządzający na swój koszt, bada wodę, a wynik pozytywny przedstawia
w SANEPID, który przeprowadza kontrolę. Do tej pory kontrola była przeprowadzana cztery razy
w roku, w chwili obecnej kontrole będą odbywały się z mniejszą częstotliwością. Nadmieniła, iż
SANEPID pobiera wodę w sytuacji zgłoszonej interwencji, skargi. Odnośnie kontroli placów zabaw
powiedziała, iż wszystkie place zabaw przy przedszkolach i miejscach zorganizowanych były
skontrolowane. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zgłaszały place, które mają pod swym
nadzorem i większość z nich została skontrolowana w ubiegłym roku. Kontroli poddano stan
techniczny zabawek, stan piaskownic, ich zabezpieczenia, ogrodzenia, dokumentację,
potwierdzającą, iż co najmniej raz w roku wymieniono piasek.
W związku z brakiem głosów sprzeciwu informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
Powiatu Pabianickiego za rok 2010 została przyjęta do wiadomości.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego o stanie mienia Powiatu
Pabianickiego za rok 2010.
Informację omówił pan Sławomir Jakubowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami (załącznik nr 6).
Przewodniczący Komisji: Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Budżetu i Finansów, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu informacji.
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego o stanie mienia
Powiatu Pabianickiego za rok 2010 została przyjęta do wiadomości.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi za rok 2010.
Projekt uchwały omówiła pani Magdalena Werstak – Członek Zarządu 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.
P. R. Jakubowski – według ustawy prawo o stowarzyszeniach, Staroście jako organowi
nadzoru przysługuje możliwość kierowania wniosków do sądów, np. o uchylenie uchwały organów
stowarzyszenia jak sprzecznej z prawem, czy też udzielania upomnień, a nawet rozwiązywania
stowarzyszeń. Czy są takie przypadki, czy były kierowane do Starosty zawiadomienia
o domniemanym naruszeniu prawa?
P. M. Werstak - Starosta ma bezpośredni nadzór nad stowarzyszeniami, jednakże tylko
w zakresie rejestracji stowarzyszeń, czyli kontroli nad dokumentacją prowadzoną przez
stowarzyszenia. Ogólna ilość wydawanych wypisów z ewidencji, powiadomień, ponagleń,
wniosków kierowanych do sądu o ukaranie stowarzyszenia w razie nie wypełniania obowiązków
jest bardzo duża, skargi i sprawy sądowe także były. W kwestii spornej ze strony powiatu, nie ma
możliwości ingerencji.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 7):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr VIII/56/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego
z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2010 została podjęta.
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b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok.
Projekt uchwały przedstawiła pani Elżbieta Piekielniak – Skarbnik Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Rewizyjnej, Oświaty i Wychowania, Spraw Obywatelskich, Promocji
oraz Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Radny R. Jakubowski – na czym polega zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn.
„optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie
powiatu pabianickiego” w DPS w Konstantynowie Łódzkim?
P. S. Jabłoński zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi zamiaru restauracji Sali Złotej
w Pałacu Endera:
- czy planowana inwestycja dotyczy prac konserwatorskich?
- na kiedy planowane jest rozstrzygnięcie konkursu w ramach programu RPO?
- czy inwestycja rozpocznie się bieżącym roku?
Skarbnik Powiatu – pani Elżbieta Piekielniak w odpowiedzi na zapytanie radnego Roberta
Jakubowskiego powiedziała, iż następuje zmniejszenie wartości zadania, zadanie miało być
realizowane przy współfinansowaniu środków z budżetu UE, wniosek nie został przyjęty, stąd
przesunięcie w ramach budżetu, w ramach wydatków inwestycyjnych.
Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura w odpowiedzi na zapytania radnego Sławomira
Jabłońskiego powiedział, iż w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego można
aplikować o środki na remont budynków zabytkowych i ich części. Wnioski można składać do dnia
3 czerwca, rozstrzygnięcie może nastąpić pod koniec miesiąca listopada, jeśli tak będzie, to zadanie
nie będzie realizowane w bieżącym roku. Zakres restauracji obejmować będzie kompleksowy
remont sali - ściany, sufit, podłogę.
P. R. Jakubowski – czy ewentualne nie przyjęcie wniosku do dofinansowania nie
powstrzyma zainicjowanego procesu, poprzez wykonanie studium wykonalności ?
Starosta – żeby aplikować o środki należy wykonać studium wykonalności. Jeśli wniosek
nie otrzyma dofinansowania to radni zdecydują, czy zadanie kontynuować. Restauracja sali to duży
koszt – 470 000 zł, decyzja wymaga podjęcia rozważań. Zarząd stoi na stanowisku, iże jeśli powiat
nie otrzyma dofinansowania to zadanie nie będzie realizowane.
Przewodniczący Rady - pan Florian Wlaźlak zapytał, jaki jest koszt wykonania studium
wykonalności?
Starosta – koszt wykonania studium to kwota w wysokości około 10 000 zł., a dokumentacja
była już wykonana podczas aplikowania o środki w latach poprzednich.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 8):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr VIII/57/11 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok
została podjęta.
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Rewizyjnej, Oświaty i Wychowania, Spraw Obywatelskich, Promocji
oraz Rozwoju Powiatu 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 9):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr VIII/58/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego została podjęta.
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d) rozpatrzenia skargi.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż skarga została skierowana do rozpatrzenie
do Komisji Rewizyjnej oraz Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
zainteresowana osoba była poinformowana o terminach obu komisji i dzisiejszej Sesji RPP drogą
pocztową oraz elektroniczną.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – pan
Robert Kraska.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 10):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
1 radny wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr VIII/59/11 w sprawie rozpatrzenia skargi została podjęta.
e) wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia
działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc
i Rehabilitacji w Łodzi.
Projekt uchwały przedstawiła pani Magdalena Werstak.
Przewodniczący Komisji: Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Budżetu
i Finansów poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 11):
za – 17 radnych,
przeciw – 1 radny,
3 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała Nr VIII/60/11 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku
Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi została podjęta.
f) zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej.
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Powiatu – pan Florian Wlaźlak.
P. J. Habura zapytał, czy w związku z powołaniem członka Komisji Rewizyjnej w osobie
radnego Andrzeja Kurzawskiego nie powinno się najpierw dokonać wykreślenia ze składu pana
Łukasza Stencla w drodze uchwały?
Przewodniczący Rady w odpowiedzi powiedział, iż zmiany w składzie osobowym polegają
na jednoczesnym wykreśleniu i powołaniu członka Komisji.
P. Mariusz Krassowski – mecenas – zapis zmian w składzie komisji jest właściwy.
P. Ł. Stencel wyjaśnił, iż rezygnacja z pracy w komisji jest spowodowana zmniejszeniem
ilości czasu w związku z wykonywaną pracą zawodową.
P. P. Piechota wyraził zdanie, iż brakuje zapisu dokonującego wykreślenia ze składu
osobowego komisji radnego Łukasza Stencla w uchwale, która jest zmieniana.
Przewodniczący Rady – zapis paragrafu zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie.
P. Mariusz Krassowski – mecenas wyjaśnił, iż uchwała pierwotna określa cały skład komisji
Rewizyjnej, punkt 7 wskazywał radnego Łukasza Stencla, projekt uchwały zmienia ww. punkt.
P. M. Wolski – czy za każdą rezygnacją radnego z pracy w komisjach należy zmieniać
pierwotną uchwałę.
Przewodniczący Rady – zmiana składu osobowego komisji wymaga zmiany uchwały.
Wobec braku dalszych 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 VIII/61/11 w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej
została podjęta.
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g) wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. Robert Kraska - Pabianickie Towarzystwo Cyklistów prosi o wyrażenie zgody na
używanie herbu przez zawodników klubu w okresie 2011/2012, tylko na ten okres?
Przewodniczący Rady potwierdził, zapis projektu chwały jest zgodny z wnioskiem klubu.
P. J. Habura zaproponował zmianę zapisu na czas nieokreślony, czy istnieje możliwość
zmiany zapisu projektu uchwały na wniosek radnego?
P. Mariusz Krassowski – Mecenas - Przewodniczący może wnieść autopoprawkę do
projektu uchwały.
P. J. Habura – wobec powyższego, poprosił o wprowadzenie korekty w projekcie uchwały,
polegającej na wykreśleniu zapisów z § 1 w zakresie ram czasowych.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zaproponował zmianę § 1 projektu uchwały
w brzmieniu: „Wyraża zgodę na używanie herbu Powiatu Pabianickiego, przez Pabianickie
Towarzystwo Cyklistów, poprzez umieszczenie go na strojach sportowych zawodników klubu”.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały wraz z proponowaną autopoprawką. W wyniku głosowania (załącznik
nr 13):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr VIII/62/11 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu
Pabianickiego wraz z autopoprawką została podjęta.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Członek Zarządu Powiatu – p. Adam Krasiński w odpowiedzi na interpelacje radnych:
powiedział, iż:
– dot. interpelacji radnego R. Kraski (droga Szynkielew – Petrykozy); od ostatniego
spotkania rozmowy z władzami gminy Pabianice nie były prowadzone, nadmienił, iż droga
Szynkielew – Petrykozy – Kudrowice liczy około 7 km i chcąc przystąpić do przebudowy
tego odcinka to należy liczyć się z kosztami w wysokości około 17, 5 mln. zł. Budżet
powiatu pabianickiego nie dysponuje takimi środkami, można byłoby realizować zadanie
etapami, w przypadku zaistnienia możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Wójt
gminy nie określił konkretnej kwoty deklarowanej z jego strony na dokumentację
projektową. Dodał, iż na dokumentację trzeba by było przeznaczyć około 600 000 zł.
– dot. interpelacji radnego W. Stanka (skrzyżowanie z ulicą 20 – stycznia); na poprzedniej
sesji były przedstawione warianty rozwiązań na wskazanym skrzyżowaniu – rondo,
sygnalizacja świetlna, wysepki kanalizujące. Wskazany wówczas okres 2,3 miesięcy to
termin na orientację, co do ilości środków poczynionych z rozstrzygniętych postępowań
przetargowych, które są w trakcie realizacji. Dobrym rozwiązaniem byłoby w pierwszej
kolejności sprawdzenie, jak kierowcy będą się zachowywać w sytuacji wymalowanego
oznakowania poziomego, które byłoby odzwierciedleniem wysepek. Z zaoszczędzonych
środków najpierw podjęte byłyby działania w kierunku wymalowania oznakowania
poziomego kanalizującego ruch, a potem zostanie przeprowadzona analiza, co do
skuteczności ww. działań.
Członek Zarządu Powiatu – p. Tadeusz Rosiak w odpowiedzi na interpelację radnego
Włodzimierza Stanka dotyczącej przeglądów technicznych powiedział, iż zmienione
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy –
z dnia18.10.2010 r. oraz prawo budowlane precyzują, iż aby wykonywać przeglądy techniczne
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należy posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Szkoły wykonywały i wykonują przeglądy
z zaangażowaniem własnych sił, jak np. ZS nr 2, który przeglądy dotyczące elektryczności
wykonuje swoim siłami. Nadmienił, iż środków w oświacie, ile by nie było, zawsze jest za mało.
Zarząd Powiatu dąży do nauczenia dyrektorów gospodarności, zaoszczędzone środki na pewno
zostaną przez nich wykorzystane w jak najlepszy sposób.
Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura w odniesieniu do interpelacji radnego Łukasza
Stencla powiedział, iż umowa na budowę hali sportowej została podpisana w ubiegłym tygodniu
z firmą ROSA BUD z Radomia, firma będzie miała 90 dni na wykonanie dokumentacji, 170 na
uzyskanie pozwolenia na budowę, termin wykonania - do końca listopada 2012 roku. Prezesowi
firmy będzie jednak zależało, aby wykonać tę inwestycję jak najszybciej.
W odniesieniu do interpelacji radnego Andrzeja Kurzawskiego dotyczącego naboru do szkół
ponadgimnazjalnych p. T. Rosiak powiedział, iż nabór do szkół jest na bieżąco monitorowany. Na
dzień 27 kwietnia do szkół powiatowych zapisało się 721 osób, łącznie ze szkołą w Widzewie i LO
w Dobroniu – 814 osób. Ogółem we wszystkich gimnazjach w powiecie (wedle danych ze stycznia
bieżącego roku) jest 1252 uczniów, zatem około 450 osób zalogowało się poza powiatem, bądź do
szkół niepublicznych. Założeniem było pozyskanie 800 uczniów. Pozostały jeszcze dwa dni na
logowanie.

•

•

P. A. Krasiński w odpowiedzi na interpelacje radnych:
dot. interpelacji radnego Andrzeja Kurzawskiego w sprawie budowy budynku praktycznej
nauki zawodu w rozumieniu warsztaty o profilu budowlanym i mechanicznym na terenie
ZS nr 1 powiedział, iż zadanie polega na rozbiórce budynków gospodarczych i budynków
starych warsztatów (odlewnia), częściowa rozbiórka wraz z budową ściany usztywniającej,
pozostała część budynku, demontaż i prowizoryczne podwieszenie istniejącego przyłącza
elektrycznego oraz kruszenie gruzu wraz z wywozem w miejsce wskazane przez
Zamawiającego – Starostwo. Obecnie prace są wykonywane na terenie obiektu. Do tej pory
dokonano rozbiórki budynku gospodarczego, wykonano ścianę usztywniającą, w chwili
obecnej nie można prowadzić rozbiórki części odlewni, ponieważ po postawieniu ściany
musi upłynąć termin 6 dni od jej postawienia. Umowa została podpisana 31 marca, termin
realizacji umowy to 90 dni. Zadanie realizuje firma REKABED sp. z o. o. Zakład
Recyklingu Kamienia i Betonu Odpadowego.
dot. interpelacji radnych S. Jabłońskiego i W. Flajszera dotyczącą ulicy I maja i Kolejowej
w Konstantynowie Łódzkim powiedział, iż proponowanym terminem realizacji zadania jest
okres od dnia 6 czerwca do 27 czerwca, wynika to bowiem z terminu podpisania umowy na
realizację zadania, data ogłoszenia postępowania to dzień 6 maja 2011 roku. Długość
odcinka wynosi 330 metrów.

Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura w odniesieniu do interpelacji
Wiceprzewodniczącego Waldemara Flajszera dotyczących pracy Wydziału Geodezji i Kartografii,
zaproponował udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej.
W odniesieniu do interpelacji radnego Waldemara Flajszera dotyczących spraw
oświatowych p. T. Rosiak powiedział, iż
– dot. liczby osób przewidzianych do mianowania – 7 nauczycieli ( w II LO – 1 osoba,
w ZS nr 1 – 2 osoby, ZS nr 2 – 1 osoba, w ZSS w Konstantynowie Łódzkim – 1 osoba,
w ZSS w Pabianicach – 1 osoba, w MDK – 1 osoba.
– dot. liczby nauczycieli, którzy mogą się ubiegać o stopień nauczyciela dyplomowanego –
6 nauczycieli (w I LO – 2 osoby, w ZS nr 2 – 2 osoby, w MDK – 2 osoby).
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– dot. procedur naboru do szkół, Zarząd Powiatu wykonał założenia do organizacji roku
szkolnego, które będą przedstawione dyrektorom szkół i placówek podległych w dniu
jutrzejszym. Zgodnie z nimi ustala się liczbę uczniów w oddziale nie mniej niż 28, tworzy
się grupy w klasach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 12 lutego w sprawie ramowych planów nauczania uwzględniające poziom uczniów
oraz zaleca się tworzenie grup międzyoddziałowych. Ustala się liczebność w grupach
zgodnie z obowiązującymi przepisami do 24 uczniów, ustala się liczbę oddziałów
w poszczególnych szkołach na poziomie: w I LO – 6 oddziałów, w II LO – 6, w PZE –
1 oddział, ZS nr 1,2,3, po 5 oddziałów. Ustala się w klasach wielozawodowych liczbę
zawodów w oddziale nie przekraczającej dwóch. Zaleca się zatrudnienie nauczycieli
w wymiarze nie przekraczającym 20 godzin dydaktycznych, wszystkie wolne godziny
wskazuje się na wakaty, ponieważ w razie konieczności uzupełnienia etatów będzie
możliwość ich wykorzystania, w przypadkach konieczności zmniejszenia zatrudnienia
w pierwszej kolejności będzie wzięta pod uwagę dotychczasowa praca oraz koszty, na które
składają się: umowa na czas określony i nauczyciele kontraktowi. Wszystkie zmiany
kadrowe, propozycje rozwiązania stosunku pracy, zatrudnienia, bez zgody wydziału oświaty
są niemożliwe. Termin złożenia projektu organizacji roku szkolnego na rok 2011/2010
ustalony został na dzień 16 maja, termin zatwierdzenia projektów upływa 30 kwietnia.
– dot. ilości planowanych oddziałów, ilość jest zależna od wyników naboru.
– dot. zmian etatowych – na chwilę obecną zwolnienia nie są przewidywane.
Starosta Pabianicki w odniesieniu do interpelacji radnego W. Flajszera w sprawie hali przy
ulicy Kazimierza i restauracji sali złotej powiedział, iż dyskusja w tym zakresie była
przeprowadzona we wcześniejszych punktach sesji.

•

•

Członek Zarządu – p. Adam Krasiński w odpowiedzi na interpelacje radnych:
Moniki Pawlak – Szpotan w sprawie objazdów w związku z przebudową ulicy Nowotki w
Ksawerowie powiedział, iż w dniu dzisiejszym zostanie podpisana umowa na realizację
zadania pn. „Przebudowa ul. Nowotki w Ksawerowie w ramach II etapu zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013: I etap - ul. Wolska, II etap ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna”. Organizacja
ruchu zgodnie z zapisami w umowie dotyczącymi terminów realizacji przedmiotu umowy
§ 4 ust. 1 pkt 6) „wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w terminie 14 dni od podpisania
umowy dostarczyć Zamawiającemu wraz z uzgodnieniami projekt czasowej organizacji
ruchu i zabezpieczenia terenu oraz dokonać komisyjnego odbioru oznakowania w terenie
(projekt winien uwzględniać zabezpieczenie dróg przeznaczonych pod objazdy
i uzgodnienia z właściwymi zarządcami tych dróg)”.
Pawła Kani w sprawie drogi z Dobronia w kierunku Markówki zaproponował, aby temat
dotyczący zjazdu i przepustu na ww. odcinku zastał panu radnemu wyjaśniony po sesji.
Nadmienił, iż chodnik budowany był przez pracowników gminy Dobroń, powiat jedynie
finansowało to zadanie. Przepust ma 17 metrów i jest drożny, zadaniem tego przepustu
odprowadzenie wody z ulicy Leśnej, Sienkiewicza, która następnie jest przekazywana do
rowu. Problem tkwi w części, gdzie tego rowu nie ma. Była propozycja z estrony gminy,
aby wykonać podłączenie, gdzie zbierająca się woda mogła być podprowadzona przepustem
do rowu. Jeśli będzie taka możliwość Zarząd wyrazi zgodę na wykonanie przyłącza do
przepustu i odprowadzenie z drugiej części ulicy Sikorskiego do rowu.

Przewodniczący zapytał, czy są wątpliwości, co do udzielonych odpowiedzi?
P. J. Habura w uzupełnieniu zapytał, do kiedy jest planowana inwestycja przebudowy ulicy
Nowotki w Ksawerowie?
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P. A. Krasiński - inwestycja jest planowana na 24 tygodnie.
P. J. Habura – czy organizacja ruchu przedstawiona przez wykonawcę będzie wymagała
akceptacji Zarządu Powiatu?
P. A. Krasiński - Komisja Bezpieczeństwa powinna zaopiniować organizację ruchu.
P. J. Habura – zatem wykonawca ma 14 dni na przedstawienie organizacji ruchu, a Komisja
Bezpieczeństwa będzie ją zatwierdzała.
P. A. Krasiński potwierdził.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
Radny Robert Rządziński zwrócił się z wnioskami do Zarządu Powiatu Pabianickiego
(interpelacje):
• dot. ulicy Kilińskiego 40 w Lutomiersku, poprosił o obniżenie kratki, która została
zamontowana przy wykonywaniu odwodnienia tej drogi.
• dot. uzupełnienia rowów odwadniających na całej długości drogi Lutomiersk – Jerwonice.
• dot. uzupełnienia utwardzenia poboczy drogi Lutomiersk – Jerwonice na odcinku od ulicy
Polnej do granic Lutomierska.
Radny Marcin Wolski zwrócił się z wnioskiem i z prośbą o udzielnie odpowiedzi na
najbliższej sesji, dotyczącym zatrudnienia nauczycieli w placówkach podległych Starostwu
Powiatowemu. W związku z udzieloną odpowiedzią, na sesji marcowej, na interpelację w sprawie
ilości nauczycieli zatrudnionych na więcej niż 1,5 etatu, w takim wymiarze pracuje czterech
nauczycieli. Zgodnie z art. 35 § 1 Karty nauczyciela: „przydzielenie nauczycielowi większej liczby
godzin ponadwymiarowym może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie
przekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć”. Wobec powyższego
zostały złamane przepisy prawne Karty nauczyciela, dlaczego tak się stało (interpelacja)?
Radny Rafał Kunka zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu, dotyczącym informacji
o bezpieczeństwie sanitarnym na terenie powiatu pabianickiego. Zwrócił się z prośbą do Zarządu,
aby zastanowić się nad formą prawną, czy też prośbą skierowaną do właścicieli miejsc
przeznaczonych do kąpieli, aby w miejscu widocznym wywieszali wyniki badań wody,
dokonanych przez akredytowane ambulatoria oraz oświadczenie, że woda spełnia wymogi stawiane
wodzie, w której można się kąpać, co mobilizowałoby właścicieli tych miejsc do bardziej czujnej
kontroli.
P. W. Flajszer – zaprosił radnych na dzień 8 maja na godz. 12.30 do kościoła Maksymiliana
Kolbego w Pabianicach, gdzie nastąpi wymurowanie tablicy ku czci zmarłych w katastrofie
smoleńskiej.
P. Ł. Stencel odczytał stanowisko Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju
Powiatu dotyczące podziału terytorialnego prokuratur (sprawa zgłoszona przez radnego Roberta
Rządzińskiego)
(załącznik nr 14).
P. M. Werstak zaprosiła radnych na Dni Powiatu, które odbędą się 8 maja w Parku Wolności
P. Ł. Stencel – w związku ze zgłoszoną inicjatywą na poprzedniej sesji RPP w sprawie
wykorzystania boiska Orlik, poinformował, iż w dniu 7 maja 2011 roku o godzinie 10.00 odbędzie
się turniej piłki nożnej na Orlik -u przy I LO w Pabianicach.
P. M. Werstak zwróciła się z prośbą do radnych o rozwieszenie plakatów dot. imprezy Dni
Powiatu w miejscach pracy.
Przewodniczący Rady zaprosił radnych na uroczystości związane ze Świętem Uchwalenia
Konstytucji, które rozpoczną się 3 maja o godzinie 9.15 zbiórką pocztów sztandarowych,
przemarszem do kościoła św. Mateusza, uroczystą mszą świętą oraz uroczystościami pod
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pomnikiem niepodległości. Ponadto przypomniał, iż sześciu radnych nie złożyło jeszcze
oświadczeń majątkowych, termin upływa w dniu jutrzejszym. Jeśli termin ich złożenia nie zostanie
dotrzymany to Przewodniczący Rady w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania
terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając
dodatkowy czternastodniowy termin.
Ad. 12
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad VIII Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady VIII Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 12.30
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
Anna Gilewicz

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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