PROTOKÓŁ NR X/11

PROTOKÓŁ Z X SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 16 czerwca 2011 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 20
Ad. 1
X 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 17 radnych (lista obecności
w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji poprowadzi mecenas
Mariusz Krassowski.
Na podstawie § 84 ust. 3 Statutu Powiatu Pabianickiego zaproponował zmianę do porządku
obrad z dnia 7 czerwca 2011 roku (załącznik nr 2), polegającą na:
• przeniesieniu pkt 9 w sprawie „Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Pabianickiego
w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski do pkt 10, kolejność poszczególnych punktów
ulegnie odpowiednio przesunięciom” - jako autopoprawka Przewodniczącego Rady;
• wprowadzeniu w punkcie 9 porządku obrad jako ppkt a) projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy - jako autopoprawka
Przewodniczącego Rady;
• wprowadzeniu w punkcie 9 porządku obrad jako ppkt g) projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd – 5 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.
Starosta Pabianicki – p. K. Habura - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd – 5 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 wynika z faktu, iż w związku z pojawieniem się
dodatkowych środków finansowych na realizację projektu, termin złożenia wniosku został
wyznaczony do dnia 30 czerwca br., stąd wprowadzenie dodatkowego punktu.
Przewodniczący przystąpił do głosowania porządku obrad wraz z proponowanymi
zmianami, który został jednogłośnie przyjęty w drodze głosowania: za – 17 radnych, przeciw – 0
radnych, wstrzymało się – 0 radnych.
Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad wraz z przyjętymi zmianami (załącznik
nr 3).
Ad. 2
Dotyczy punktu: przyjęcie protokołu Nr IX/11 z IX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 26 maja 2011 roku
Wobec braku zastrzeżeń Przewodniczący przystąpił do głosowania ww. protokołu.
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W wyniku głosowania: za – 17 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Protokół Nr IX/11 z IX 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. Jarosław Habura – wyraził zgodę;
- p. Teresa Bożena Bednarska – wyraziła zgodę.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Pabianickiego w okresie między
sesjami.
Powyższe sprawozdanie przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura (załącznik
nr 4).
P. R. Rządziński – jakie działania przewiduje Komisja Bezpieczeństwa do realizacji w swym
planie pracy?
Starosta – Komisja Bezpieczeństwa będzie oceniała przebieg wakacji, bezpieczeństwo na
drogach powiatowych, działania Policji i Straży Pożarnej w aspekcie ich działania oraz inicjatywę
radnego Rafała Kunki w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Pabianic o poprawę organizacji
ruchu, oznakowania na ulicy Zamkowej, aby droga była bardziej bezpieczna.
P. M. Wolski zapytał, w jakim trybie radny może kierować wnioski do Komisji
Bezpieczeństwa (wniosek dotyczący zagrożenia bezpieczeństwa dzieci Szkoły Podstawowej nr 13
przy ulicy Jana Pawła II , spowodowane wąską ulicą)?
Starosta – wniosek należy skierować do Przewodniczącego Komisji, który wniesie punkt
pod obrady Komisji.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich
sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iż znaczna większość odpowiedzi została udzielona
podczas obrad poprzedniej sesji, za wyjątkiem zadanych przez: radnego Roberta Jakubowskiego w
zakresie rozważenia możliwości wprowadzenia pod obrady kolejnej sesji informacji z wydziału
gospodarki nieruchomościami w kwestii skorzystania z prawa przekształcenia użytkowania
wieczystego we własność – punkt został wprowadzony do porządku obrad dzisiejszej sesji oraz
radnego Marcina Wolskiego w sprawie ilości nauczycieli zatrudnionych w szkołach podległych
Starostwu Powiatowemu w Pabianicach pracujących na więcej niż jednym etacie, na które
interpretację prawną przedstawi Członek Zarządu Powiatu – pan Tadeusz Rosiak. Ponadto
poinformował, iż wpłynęły interpelacje pisemne w okresie pomiędzy sesjami pana Krzysztofa
Pacholaka w sprawie odwodnienia drogi w miejscowości Wola Puczniewska (załącznik nr 5) oraz
wycinki zakrzaczeń i drzew przy drogach powiatowych (załącznik nr 6), na które radny otrzymał
odpowiedzi pisemne.
Pan Tadeusz Rosiak odczytał sekwencję opinii prawnej wydanej przez Kancelarię
Adwokacką w sprawie czasu pracy nauczycieli w placówkach podległych Starostwu Powiatowemu
w Pabianicach „w oparciu o treść art. 42 ust. 2a i 4a można stwierdzić, że dla nauczycieli, których
obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynosi 18 godzin,
można na wniosek nauczyciela za zgodą dyrektora szkoły zwiększyć od 19-27 godzin. Przy
zwiększeniu wymiaru do 27 godzin tygodniowo nauczyciel będzie musiał wypracować o 50 %
więcej niż w przypadku wymiaru podstawowego, co w konsekwencji da 1,5 etatu. Dla nauczyciela
praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół, wymiar zajęć wynosi 22 godziny, które
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można zwiększyć do wymiaru od 23 – 33 godzin, powyżej wskazany wymiar czasu pracy
obowiązuje w ramach jednej umowy o pracę w jednym miejscu zatrudnienia, konkretnej szkole,
w której funkcję kierownika zakładu pracy pełni dyrektor szkoły. Między szkołą a nauczycielem
powstaje stosunek pracy, w ramach którego rozliczany jest czas pracy nauczyciela zgodnie
z przepisami Karty Nauczyciela.
P. M. Wolski poprosił o przekazanie przedmiotowej opinii prawnej w formie pisemnej.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Robert Jakubowski zapytał o sprawę dotyczącą ewentualnych zamiarów, co do
wytoczenia powództwa, na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia
2006 roku utraciły swoją moc obowiązującą zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które
w sposób nierówny traktowały właścicieli pojazdów, którzy dokonywali rejestracji pojazdów,
pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy kosztowała 500 zł za wydanie karty
pojazdu, natomiast wtórnik dokumentu - 75 zł. Po stwierdzeniu niekonstytucyjności tych zapisów
na terenie kraju wystosowano szereg pozwów o zwrot nadpłaty kwoty i stąd zapytał, czy
w powiecie pabianickim, takie przypadki miały miejsce? Jeśli tak, to jaka skala ewentualnej kwoty
odszkodowań nastąpiła, czy w związku z tym samorząd powiatu pabianickiego rozważa inicjatywę
Związku Powiatów Polskich, co do możliwości złożenia pozwu zbiorowego w zakresie roszczenia
regresowego, który umożliwiłby odzyskanie wpłaconych kwot?
Ad. 7
Dotyczy punktu: Sprawozdanie z realizacji ,,Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Pabianickiego” za lata 2009-2010.
Sprawozdanie omówiła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego – pani Izabela Rzempowska (załącznik nr 7).
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poinformował o przyjęciu sprawozdania.
P. M. Wolski – dlaczego w raporcie zawarte są dane wyrażone w mg/1m2 a nie
w kilogramach?
P. I. Rzempowska – są to dane dotyczące azbestu.
P. M. Wolski – czy firmy, które na terenie powiatu dokonują selektywnej zbiórki odpadów,
są objęte kontrolą, czy wiemy, co się dzieje z odpadami od chwili ich zebrania?
P. I. Rzempowska – jednostką kontrolującą firmy jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska. Nadmieniła, iż firmy obowiązane są prowadzić tzw. ewidencję odpadów, karty
wytworzenia, karty przekazania oraz tzw. roczne sprawozdania.
P. M. Wolski – na terenie powiatu są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, a śmieci
nie trafiają tam, gdzie powinny, co się dzieje dalej z odpadami?
P. I. Rzempowska – firmy, które zbierają odpady dysponują własnymi wysypiskami,
sortowniami, gdzie odpady są rozdzielane.
Wobec braku głosów sprzeciwu Rada Powiatu Pabianickiego przyjęła sprawozdanie
z realizacji ,, Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pabianickiego” za lata 2009-2010.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Informacja w sprawie przekształceń prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności.
Przewodniczący poprosił Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
o przedstawienie przedmiotowej informacji stanowiącej odpowiedź na interpelację radnego Roberta
Jakubowskiego zadaną podczas poprzedniej sesji.
Informację przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego – pan Sławomir Jakubowski (załącznik nr 8).
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Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poinformował o przyjęciu informacji.
W związku z brakiem głosów sprzeciwu informacja w sprawie przekształceń prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności została przyjęta.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – pan Florian
Wlaźlak.
Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 9):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr X/72/11 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy
została podjęta.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Pabianickiego za 2010 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – pan Florian Wlaźlak zaproponował
porządek wystąpień, według którego miał być omawiany pkt 9 a) i b) porządku obrad – (załącznik
nr 10). W wyniku głosowania: za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych,
porządek wystąpień został przyjęty.
1. Skarbnik Powiatu Pabianickiego - p. Elżbieta Piekielniak omówiła sprawozdanie
finansowe z korektą wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego
za 2010 rok (sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 11, sprawozdanie finansowe z korektą
– załącznik nr 12, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2010 rok –
załącznik nr 13).
2. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr I/131/2011Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu
Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2010 r. (załącznik 14).
3. Wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych.
Pan Andrzej Kurzawski w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej wysoko ocenił
wykonanie budżetu Powiatu Pabianickiego przez Zarząd Powiatu, podkreślając fakt pozyskania
środków zewnętrznych z przeznaczeniem na oświatę i pomoc społeczną. Środki zostały
wydatkowane w sposób gospodarny z korzyścią dla mieszkańców powiatu pabianickiego.
Pan Jarosław Habura w imieniu klubu radnych „Blok Samorządowy Razem”, oceniając czy
środki przeznaczone do realizacji w uchwale budżetowej na 2010 rok zostały dobrze
zagospodarowane i zaplanowane, po szczegółowym zapoznaniu się ze sprawozdaniem, wyraził
zdanie, iż środki wydatkowane przez Zarząd Powiatu zostały zagospodarowane zgodnie z prawem
i przeznaczeniem. Klub radnych BSR będzie głosował za przyjęciem przedmiotowej uchwały.
4. Dyskusja Radnych.
Radny Bogdan Piotrowski – oceny dokonania budżetu można było dokonać podczas
omawiania sprawozdania na posiedzeniach komisji, na których opinie były pozytywne, wyraził
zdanie, iż jest za przyjęciem uchwały.
5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2010 rok.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne
projekt uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 15):
za – 16 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 1 radny,
4

Rada przyjęła Uchwałę Nr X/73/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2010 rok
c) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2010 rok.
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – pan Robert Kraska omówił projekt uchwały Rady
Powiatu Pabianickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2010 rok,
przygotowany przez Komisję Rewizyjną.
Odczytał opinie poszczególnych Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego dotyczące
sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 r. (załącznik
nr 16).
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę Nr I/ 2011 Komisji
Rewizyjnej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego wraz
z korektą, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2010 r. oraz
w sprawie wniosku o absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2010 r. wraz
z uzasadnieniem (załącznik nr 1 do projektu uchwały).
2. Uchwała Nr I/ 148/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego o udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu Pabianickiego za 2010 r. została odczytana przez Przewodniczącego Rady
Powiatu Pabianickiego – pana Floriana Wlaźlaka (załącznik nr 2 do projektu uchwały).
3. Wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych.
P. J. Habura w imieniu klubu radnych BSR, w ślad za przyjęciem sprawozdania, klub
radnych popiera pozytywną opinię, co do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Pabianickiego. Zarząd Powiatu realizuje wykonanie budżetu i zaplanowane w nim zadania zarówno
od strony inwestycyjnej jak i finansowej. Inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z prawem,
wobec powyższego klub radnych BSR będzie głosował za udzieleniem absolutorium.
P. A. Kurzawski – w imieniu klubu radnych PO wyraził zdanie, iż praca Zarządu jest
wysoko oceniana, wobec powyższego klub radnych PO będzie głosował za udzieleniem Zarządowi
absolutorium.
4. Dyskusja radnych.
Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura podziękował za pozytywne wystąpienia
przedstawicieli klubów o pracy Zarządu. Rok 2010 cechowało spowolnienie gospodarcze, co miało
swoje odzwierciedlenie w dochodach dla powiatu pabianickiego, zmianie planu w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych, który w drugim półroczu uległ zmniejszeniu, mimo to przy
wsparciu Rady Powiatu Pabianickiego Zarząd próbował realizować założony budżet Powiatu.
Planowane dochody to : 71,5 mln. zł, zrealizowane to 80 mln. zł – co stanowi o 11% więcej
w stosunku do założeń, te 8,2 mln. zł to dochody budżetu m.in. z dotacji, kapitału ludzkiego,
jednostek samorządu terytorialnego, odszkodowań, sprzedaży nieruchomości. Dochody te nie
obejmują PUP, który pozyskał 7,8 mln. zł. z EFS na aktywizację przeciwdziałającą bezrobociu.
Pozyskane środki pozwoliły na realizację planu budżetowego, a nawet na jego powiększenie
o remonty, inwestycje, na które planowano do wydatkowania 7,4 mln. zł, zrealizowano: 10,7 mln.
zł. - wzrost o 45%. Uzyskana nadwyżka budżetowa pozwoliła na zachowanie płynności finansowej
i nie wystąpienie zobowiązań wymagalnych. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi
pozowliło zrealizować wszystkie założenia. Cieszy fakt budowy boiska Orlik przy ZS nr 1,
zakończenie termomodernizacji ZS nr 2, zapoczątkowanie budowy hali sportowej przy II LO.
W poprzednich latach działania były skoncentrowane na Domach Pomocy Społecznej, w 2010 roku
wokół Domu Dziecka – w chwili obecnej placówki opiekuńczo – wychowawczej, wskazał na
gruntowny remont DD przy ulicy Sejmowej oraz w Porszewicach. Zostało podjętych szereg działań
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na drogach powiatowych, m.in. remonty i inwestycje w Kazimierzu i Lutomiersku
(w ramach pozyskanych środków finansowych z tzw. schetynówek), ponadto wykonano szereg
nakładek i drobniejszych remontów, łącznie wydatkowanych zostało 6,7 mln. zł. Powiat pabianicki
posiada 182 km dróg i cały czas widoczny jest niedostatek działań, wynikający z braku środków,
jednakże z roku na rok sytuacja się z zmienia, w dalszym ciągu będą czynione starania, aby stan
techniczny dróg były coraz lepszy. PUP w roku 2010 roku przeznaczył 24 mln. zł. na aktywizację
zawodową osób bezrobotnych. Dodał, iż przekształcone zostały dwa gospodarstwa pomocnicze:
DDDS w Bechcicach oraz Powiatowy Ośrodek Geodezji i Kartografii. Ponadto powiat
współpracuje ze stowarzyszeniami, których działalność była wspierana w sposób, na który
pozwalają przepisy ustaw. Powiat zorganizował szereg imprez rekreacyjno – wypoczynkowych dla
mieszkańców powiatu: dni powiatu pabianickiego, powiatowy bieg uliczny, wrześniowy bieg
przełajowy, trójbój siłowy. Zatrudnienie w Starostwie od początku poprzedniej kadencji uległo
zwiększeniu o 3 etaty, co jest niedużym wzrostem, zważywszy na nowe zadania. Certyfikat systemu
zarządzania jakości został przedłużony do dnia 17 września 2012 roku. Zdawalność matur uczniów
powiatu pabianickiego jest o 4% większa niż średnia wojewódzka, szereg uczniów to olimpijczycy
i laureaci. Placówki takie jak: MDK i PODNiDM to jednostki organizacyjne, których praca jest
wysoko oceniana przez społeczeństwo. Podsumowując, powiedział, iż założenia zostały
zrealizowane z nadwyżką.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2010
rok.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie
imienne projekt ww. uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 17):
za – 16 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 1 radny,
Rada przyjęła Uchwałę Nr X/74/11 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
Pabianickiego za 2010 rok.
Przewodniczący Rady – pan Florian Wlaźlak podziękował Skarbnikowi Powiatu wysokiej
oceny pracy i zgodnego głosowania za sprawozdaniem.
Skarbnik Powiatu – pani Elżbieta Piekielniak podziękowała za słowa uznania.
Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura podziękował Radzie Powiatu za udzielenie
absolutorium, członkom Zarządu, Skarbnikowi Powiatu oraz pracownikom Starostwa.
d) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Oświaty
i Wychowania, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww. projektu
uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 18):
za – 15 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr X/75/11 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok została
podjęta.
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Oświaty
i Wychowania, 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 19):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
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Uchwała Nr X/76/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego została podjęta.
f) zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2011 roku,
otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały przedstawiła pani Irena Grenda – Wicestarosta Pabianicki.
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 20):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr X/77/11 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości
środków na ich realizację w 2011 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych została podjęta.
g) zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd – 5 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: Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Budżetu
i Finansów poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 21):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr X/78/11 w sprawie zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd – 5 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.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie uznania
rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla
Polski.
Stanowisko Rady Powiatu Pabianickiego, w imieniu grupy radnych, omówił
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – pan Waldemar Flajszer.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu stanowiska.
Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura wyraził zdanie, iż sytuacja dopłat dla polskich
rolników jest bezdyskusyjna. Wedle informacji zamieszczonych na portalu nowoczesnego rolnika
Farmer wynika, iż rząd polski w dniu 31 maja przyjął program polskiej prezydencji w UE, zgodnie
z którym Polska będzie dążyła do wprowadzenia w UE na tory rozwoju gospodarczo – politycznego
trzech priorytetów, m.in. : integracji europejskiej jako źródle wzrostu w bezpiecznej Europie oraz
Europie korzystającej na otwartości, Rada Ministrów przyjęła, że kwestie nowoczesnego
i konkurencyjnego rolnictwa w kontekście także cen żywności i bezpieczeństwa żywnościowego
staną się priorytetem jako element priorytetu bezpieczna Europa. Wobec powyższego rząd przyjął
priorytet dotyczący rolnictwa, czy zasadnym zatem jest przyjmowanie przedmiotowego
stanowiska?
P. R. Rządziński – niezręczną sytuacją byłby fakt nie przyjęcia przedmiotowego stanowiska,
kiedy okazałoby się, że informacje z portalu się nie sprawdzą.
P. B. Piotrowski wyraził zdanie, iż argumentacja pana Starosty jest zasadna, jednakże
podjęcie stanowiska nie będzie sprzeciwem wobec działań rządu, a jedynie własnym stanowiskiem.
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Starosta – co do istoty sprawy można podjąć takie stanowisko.
P. M. Wolski – inicjatywą rządu winno być dbanie o interesy Polski.
P. R. Rządziński – chodzi o interesy polskich rolników i ich ciężką pracę.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. stanowiska. W wyniku głosowania (załącznik nr 22):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
1 radny wstrzymał się od głosu
Stanowisko Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski z dnia 16 czerwca
2011 roku zostało podjęte.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Członek Zarządu Powiatu - p. A. Krasiński w odpowiedzi na zapytanie radnego Roberta
Jakubowskiego powiedział, iż Starostwo Powiatowe w Pabianicach prowadziło kilkanaście spraw
w zakresie uzyskania nadpłaconej wartości za karty pojazdów, wszystkie zostały wygrane. Kwota
zwrotu nadpłacanej wartości za lata 2003 – 2006 wyniosłaby 3 794 400 zł. Uzasadnieniem dla nie
wypłacania nadpłaconej wartości jest fakt, iż wyrok Trybunału nie działa wstecz oraz przepis art.
145 a § 1 KPA w świetle którego: „można żądać wznowienia postępowania również w przypadku,
gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z konstytucją, umową
międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja.” § 2 „w sytuacji
określonej w § 1 skargę wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie wyroku
Trybunału Konstytucyjnego.”
Ad. 12
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
P. R. Kraska zwrócił się z wnioskiem do Starosty Pabianickiego o kontakt z gminą
w sprawie środków finansowych na odcinek drogi Szynkielew – Petrykozy – Kudrowice.
P. Monika Pawlak – Szpotan – w imieniu władz gminy Ksawerów zaprosiła radnych
i Członków Zarządu Powiatu na dzień 18 czerwca na Dni Ksawerowa, które rozpoczną się
o godzinie 14.00 na boisku szkolnym gimnazjum przy ulicy Zachodniej.
P. W. Flajszer podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu, Staroście Pabianickiemu
i radnym za podjęcie stanowiska w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji
w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. Ponadto poprosił o zwrócenie
uwagi, zinwentaryzowanie dziur na ulicy Rypułtowickiej, powstałych w wyniku poruszającego się
sprzętu ciężkiego, powodującego dewastację drogi.
Ad. 13
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad X Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady X Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 13:35.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
Anna Gilewicz

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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