PROTOKÓŁ NR XIX/11

PROTOKÓŁ Z XIX SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 30 listopada 2011 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 22
Ad. 1
XIX 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 obecnych było 20 radnych (lista
obecności w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji poprowadzi
mecenas Mariusz Krassowski. Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad (załącznik nr 2).
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołów:
a) z XVII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 25 października 2011 roku.
Wobec braku zastrzeżeń Przewodniczący przystąpił do głosowania ww. protokołu.
W wyniku głosowania: za – 20 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Protokół Nr XVII/11 z XVII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego został przyjęty.
b) z XVIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 10 listopada 2011 roku.
Wobec braku zastrzeżeń Przewodniczący przystąpił do głosowania ww. protokołu.
W wyniku głosowania: za – 20 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Protokół Nr XVIII/11 z XVIII 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. Halina Bakus – wyraziła 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 3).
P. W. Flajszer zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi:
– lokaty na 3 mln. zł w banku Millenium: na jaki procent została zawarta, na jak długo?
– spotkania „Regionalne Strategie Rozwoju Oświaty”.
Skarbnik Powiatu – p. E. Piekielniak w odpowiedzi na pierwsze zapytanie p. W. Flajszera powiedziała, że lokata została zawarta na okres 30 dni, oprocentowanie - 5,95%.
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Członek Zarządu Powiatu - p. T. Rosiak – w związku z niżem demograficznym samorządy
zastanawiają się jak wybrnąć z sytuacji, kiedy uchwała finansowa pozwala na wydatkowanie
środków w ramach otrzymanych dochodów – te dwie sytuacje wiążą się ze sobą. Każdy samorząd
szuka drogi wyjścia, żeby sprostać tym dwóm wymogom. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele
powiatu słupskiego i gnieźnieńskiego, którzy czynili kroki w kierunku, aby subwencje oświatowe
kierowane na ucznia racjonalnie podzielić na poszczególne placówki – rożne metody tego podziału
są stosowane. Zarząd Powiatu postanowił przyjrzeć się problemowi od strony spraw teoretycznych.
Najpierw został zlecony audyt w placówkach oświatowych, na podstawie którego zostanie oceniony
stan faktyczny, który pozwoli na dalsze wnioskowanie, sprostanie dwóm sytuacjom: niż
demograficzny oraz ustawa, która pozwala na wydatkowanie środków w granicach dochodów.
Dane te będą stanowić podstawę do opracowania strategii rozwoju oświaty. Dodał, iż niepewną jest
sprawa dotycząca szkolnictwa zawodowego, ponieważ nie jest jednoznacznie powiedziane, kto
będzie zarządcą tymi szkołami, czy szkoły będą współdziałać na szczeblu województwa, czy na
poziomie powiatu.
P. R. Jakubowski – jakie jest stanowisko p. T. Rosiaka w kwestii zagregowania kształcenia
zawodowego na poziom powiatu?
P. T. Rosiak - kierunki strategiczne rozwoju zawodów w poszczególnych obszarach winny
być ustalane na poziomie województwa, powiat ma za małą wiedzę w zakresie, jakie kierunki będą
się rozwijały na danym obszarze oraz jest obszarowo za mały, aby ustanawiać strategię rozwoju
przemysłu. Kształcenie „w usługach” powinno być na poziomie powiatów, natomiast kształcenie
w gałęziach produkcyjnych na poziomie województwa. Takie stanowisko powiatu zostało
przedstawione Urzędowi Marszałkowskiemu.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich
sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iż wszystkie odpowiedzi zostały udzielone, na
interpelacje pisemne złożone w okresie pomiędzy sesjami przez radnych: Roberta Rządzińskiego
w sprawie projektu budżetu Powiatu pabianickiego na rok 2012 oraz Włodzimierza Stanka
w sprawie dokończenia budowy chodnika przy ulicy 20 stycznia w Pabianicach od numeru 128 do
164A udzielono odpowiedzi pisemnych, które radni otrzymali.
Ad. 6

–

–

–

–

Dotyczy punktu: Interpelacje i zapytania radnych.
P. W. Stanek zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi:
środków, które miały być przeznaczone w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej
Pabianice na pomoc w Rewitalizacji Parku Słowackiego – te nie zostały przekazane, czy
Zarząd podjął decyzję o wykorzystaniu tych środków?
mostu w Talarze, na jakim etapie jest postępowanie odszkodowawcze? Czy nie powinno się
pomyśleć o założeniu monitoringu wizyjnego tego miejsca przy zabezpieczaniu środków na
przyszłą budowę mostu? Monitoring stanowiłby pewne „odstraszenie” potencjalnych
kierowców oraz mógłby stanowić dowód w sądzie.
informacji na posiedzeniu Komisji, iż powiat pabianicki nie osiągnął żadnych wpływów
z realizacji uchwały w sprawie usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi,
czy z racji podpisania umowy powiat ponosi dodatkowe koszty – np. z tytułu gotowości?
P. Ł. Stencel – na jakim etapie w chwili obecnej jest budowa hali sportowej?
P. R. Rządziński zwrócił się z zapytaniami:
z listopadowych danych GUS wynika, że stopa bezrobocia w październiku 2011 roku
wynosiła 11,8 /% wobec 11,8 % we wrześniu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych
urzędach pracy w końcu października wynosiła 1 867 600 osób. Premier RP zapowiada
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wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia i zrównanie go dla kobiet i mężczyzn.
Tymczasem w urzędach pracy ofert pracy dla osób po 50 roku życia brakuje – w związku
z powyższym zapytał, jaka była stopa bezrobocia w powiecie pabianickim w październiku
i we wrześniu 2011 roku, ile było osób bezrobotnych ogółem oraz wśród ludzi młodych i po
50 roku życia, jakie priorytety wyznaczył sobie Zarząd Powiatu w zwalczaniu bezrobocia
w powiecie pabianickim i jakie osiągnął rezultaty?
– dot. sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Kazimierza, kiedy odbyły się
postępowania przetargowe, jaka była cena wywoławcza, jaki był wynik postępowań?
– na jakiej długości i czego będzie dotyczyć przebudowa drogi Kazimierz – Puczniew
w gminie Lutomiersk?
– na stronie internetowej powiatu istnieje możliwość zgłaszania drogą mailową
niebezpiecznych miejsc na drogach powiatu pabianickiego, ilu mieszkańców skorzystało
z takiej możliwości interwencji?
P. B. Piotrowski – dotyczy nauki religii w I LO w Pabianicach, w imieniu klubu radnych
SLD - zgodnie z doniesieniami prasowymi, czy pani dyrektor miała upoważnienie Zarządu do takiej
formy działania? Obowiązuje prawo decydowania o woli uczestnictwa w zajęciach szkolnych
z religii. Zasady prawa powszechnego powinny być przestrzegane.
P. W. Flajszer poprosił o informacje w związku z deklaracją Starosty Pabianickiego
w zakresie udziału powiatu w oświetleniu lampkami świątecznymi ulicy Zamkowej.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Raport z realizacji ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Pabianickiego”.
Informację przedstawia Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego – pani Izabela Rzempowska (załącznik nr 4).
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poinformował o przyjęciu przedmiotowego raportu.
P. S. Jabłoński na podstawie przedłożonych materiałów zbiórka selektywna odpadów jest
marginesem wobec całej masy odpadów – na ponad 47 000 ton, niespełna 2000 ton odpadów jest
zbieranych w sposób selektywny, nie zauważalna jest żadna tendencja wzrostowa. W związku
z powyższym, zapytał jakie są najważniejsze bariery rozwoju selektywnej zbiórki odpadów?
P. T. B. Bendarska – czy Starostwo Powiatowe partycypowało w kosztach usunięcia wad
uszkodzenia ciepłowni miejskiej znajdującej się na ulicy Konstantynowskiej obsługującej ulicę
Gdańską (w miejscu MCPS)?
P. I. Rzempowska – powiat pabianicki nie posiada własnego wysypiska, spalarni ani żadnej
instalacji dotyczącej gospodarowania odpadami. W zakresie np. odpadów wytwarzanych przez
firmy – te są zobowiązane zbierać odpady selektywnie, co jest sprawdzane na podstawie
wydawanych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, ewentualnie przedkładanych informacji, są zobowiązani
do przekazania odpadów selektywnie i w określony sposób, są poddawani kontrolom. W zakresie
odpadów komunalnych – są rozmieszczane pojemniki do petów, szkła, nie ma natomiast na
makulaturę, ale wydawane są worki biodegradowalne, baterie są zbierane w różnych punktach,
osobno zbierany jest sprzęt elektryczny. Dokładne informacje dotyczące gospodarki odpadami będą
na etapie sprawozdania z realizacji programu. Dodała, iż duża rola w selektywnej zbiórce odpadów
leży po stronie szkoły i edukacji w tym zakresie.
P. S. Jabłoński wyraził zdanie, że brak wzrostu oznacza, iż czynione działania nie przynoszą
efektów. Warto się zastanowić, czy jest możliwość stymulacji działań w kierunku zachęcenia,
zmuszenia do selektywnej zbiórki odpadów?
Przewodniczący Rady – p. F. Wlaźlak w uzupełnieniu nadmienił, iż w dniu dzisiejszym
o godzinie 11.30 odbędzie się spotkanie w UM w Pabianicach w zakresie selektywnej zbiórki
odpadów w mieście. W odpowiedzi na zapytanie radnej T. B. Bednarskiej powiedział, iż do
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ciepłowni (znajdującej się przy ulicy Konstantynowskiej) ulica Gdańska nie jest włączona, nie jest
z niej zasilana, posiada lokalną kotłownię przekazaną do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i ten zawiaduje nią od dnia 1 września 2011 roku, który usuwa wszelki awarie.
P. B. Piotrowski w nawiązaniu do wypowiedzi Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
powiedział iż Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa musiała znaleźć ponad 200 miejsc na
rozmieszczenie pojemników na BIO.
P. I. Rzempowska nadmieniła, iż dokonywane są również objazdowe zbiórki odpadów.
Wobec braku głosów sprzeciwu Raport z realizacji ,, Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Pabianickiego” został przyjęty.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
Projekt uchwały przedstawiła 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. B. Piotrowski wyraził zdanie, że współpraca powiatu pabianickiego z organizacjami
pozarządowymi trwa od dawna, jest potrzebna i pozytywnie oceniana.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 5):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XIX/110/11 w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego
z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 została
podjęta.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok.
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 poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. R. Rządziński – przed planowaną sprzedażą nieruchomości przy ulicy Piotra Skargi
zwracał uwagę, iż może ona nie być wykonana. Zwrócił uwagę na fakt, iż można było wykorzystać
halę dla Wydziału Dróg i Mostów na posiadany sprzęt. Zaapelował do Zarządu Powiatu
o rozważenie tej sprawy. Przygotowując się do planowania budżetu na 2012 rok można byłoby
wolne środki wykorzystać. Dodał, iż składał interpelację w tej sprawie (8 listopada), aby Zarząd
rozpatrzył przebudowy i remonty dróg w gminie Lutomiersk, inny radny składał wnioski odnośnie
miasta Pabianic. W odpowiedzi Zarząd stwierdził, iż podjął uchwałę w sprawie zadań drogowych,
w związku z tym nie rozpatrywał złożonych interpelacji, następnie w dniu 21 listopada wprowadza
autopoprawki do projektu budżetu na rok 2012. Wyraził nadzieję, że jako radni będą mieli
możliwość skierowania pisma na komisji drogowej do Zarządu z prośbą o uwzględnienie
wnioskowanych postulatów.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do
głosowania imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 6):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych,
4 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała Nr XIX/111/11 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok
została podjęta.
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c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku pytań w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 7):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XIX/112/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego została podjęta.
d) zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2011
roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały przedstawiła Wicestarosta Powiatu – pani Irena Grenda.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. R. Rządziński zwrócił się z zapytaniami: jaka była ilość osób, które starały się
o dofinansowanie osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, czy było to tylko
w ramach programu, czy były to osoby indywidualne, które zrezygnowały?
Wicestarosta Powiatu – dofinansowanie otrzymało 97 dzieci na kwotę 150 040 zł
i 92 opiekunów, 85 osób dorosłych na kwotę 95 904 zł i 49 opiekunów.
P. R. Rządziński – nie było odrzuconych podań?
Wicestarosta Powiatu – podania odrzucone dotyczyły osób z lekkim stopniem
niepełnosprawności oraz osób korzystających z turnusów w roku ubiegłym. Dofinansowanie
przysługuje co drugi rok.
P. B. Piotrowski – zwiększono środki na sprzęt rehabilitacyjny – na zaopatrzenie
ortopedyczne, które wystarczają w 80%, co z pozostałymi 20%? – w jaki sposób ten problem jest
rozwiązany?
Wicestarosta Powiatu - są to osoby, które mogą poczekać, wystąpiły o sprzęt komputerowy.
Pozostałe osoby otrzymają przydział w roku 2012.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do
głosowania imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 8):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
1 radny wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XIX/113/11 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.
e) przyjęcia ,, Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu Pabianickiego” na 2012 rok.
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – p. F. Wlaźlak.
Przewodniczący Komisji: Statutowo – Regulaminowej, 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.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 9):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XIX/114/11 w sprawie przyjęcia ,,Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu
Pabianickiego” na 2012 rok została podjęta.
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f) zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego oraz planu
kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – p. F. Wlaźlak
W związku z brakiem 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 XIX/115/11 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych
Rady Powiatu Pabianickiego oraz planu kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok została
podjęta.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Przyjęcie Oświadczenia Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie
zachowania Polski jako kraju wolnego od organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
Treść oświadczenia wraz z uzasadnieniem przedstawił Starosta Pabianicki – p. K. Habura.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu oświadczenia.
P. M. Wolski wyraził aprobatę do podjęcia intencyjnej uchwały, jednakże zakaz dotyczący
stosowania rozprowadzania żywności modyfikowanej genetycznie powinien być podjęty na
szczeblu rządowym nie lokalnym.
P. S. Jabłoński wyraził zdanie, że w chwili obecnej nie ma już naturalnych szczepów roślin
czy zwierząt, wszystkie są modyfikowane genetycznie, w pierwszym zdaniu oświadczenia
wskazuje, że oświadczenie podejmowane jest w trosce ochrony zdrowia i życia mieszkańców, co
w podtekście jednak sugeruje, że może być ono zagrożone. Praktycznie nie ma osoby, która nie
spożywa żywności genetycznie zmodyfikowanej, do tej pory nie udało się wykazać w sposób
jednoznaczny, że komukolwiek w istotny sposób zaszkodziło. Zastrzeżenia budzi ostatnie zdanie
pierwszego akapitu, że zostaną podjęte starania zwiększające świadomość społeczeństwa na temat
zagrożeń wynikających z genetycznie modyfikowanych organizmów – powinno być dodane
również, że z korzyści także. Zgodził się, że zachowanie bioróżnorodności może być w pewien
sposób zagrożone i powinno się o to dbać. Monitorowanie procesu tak, natomiast wyraźnie
negatywny wydźwięk oświadczenia w stosunku do problemu budzi opór radnego.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radny składa wniosek formalny o uzupełnienie projektu
oświadczenia?
P. S. Jabłoński – nie jest to wniosek formalny.
P. R. Rządziński - aby na deklaracji się nie zakończyło, organ wykonawczy winien umieścić
swoje zobowiązanie do rozpowszechniania informacji w tym zakresie.
Przewodniczący Rady nadmienił, iż oświadczenie jest podejmowane w trybie uchwały,
w związku z powyższym głosowanie jest imienne.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. oświadczenia. W wyniku głosowania (załącznik nr 11):
za – 13 radnych,
przeciw – 1 radny, 7 radnych wstrzymało się od głosu,
Oświadczenie Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zachowania Polski jako kraju
wolnego od organizmów genetycznie zmodyfikowanych. z dnia 30 listopada 2011 roku zostało
podjęte.
P. M. Wolski – protest pani Magdaleny Chodak w sprawie nieudzielenia odpowiedzi przez
Starostwo Powiatowe, czy dołączone pismo do materiałów, stanowi jedynie informację?
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż odbędzie się spotkanie z panią Magdaleną
Chodak, które zostało przełożone z uwagi na jej urlop. Po jego odbyciu radni zostaną
poinformowani.
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Ad. 10
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta Pabianicki – p. K. Habura w odpowiedzi na zapytanie radnego W. Stanka dot. parku
Słowackiego i jego rewitalizacji, powiedział, iż na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości
50 000 zł, jednakże wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska powinien być
złożony przez miasto jako właściciela parku, taki nie został jednak nie złożony. W związku z tym
przeznaczona kwota jest niewykorzystana, Zarząd rozważy w jaki sposób te środki zagospodarować
do przyszłej sesji. Nadmienił, iż w dniu dzisiejszym zostanie podpisany statut fundacji
„My kochamy Pabianice”, która planuje zagospodarowanie parku Słowackiego.
Członek Zarządu Powiatu – p. A. Krasiński w odpowiedzi na zapytania :
– radnego W. Stanka dot. odszkodowania za zniszczony most w Talarze, na tym terenie odbyła
się wizja wykonana przez rzeczoznawcę z firmy ubezpieczeniowej, który dokonał analizy
zniszczeń
i pomiaru mostu – celem rozpoznania jaka to infrastruktura, oraz warunki
towarzyszące wokół mostu – czy ze strony powiatu zostało zapewnione odpowiednie
oznakowanie. Z rozpoznania została sporządzona notatka podpisana przez powiat, następnie
wysłana do ubezpieczyciela. W chwili obecnej ubezpieczyciel wysłał zapytania z prośbą
o potwierdzenie do sprawcy jak również do policji, że takie zdarzenie miało miejsce.
W dniu jutrzejszym ubezpieczyciel prześle pismo, w którym będzie zawarta dalsza
procedura postępowania, która ma dotyczyć wyboru rzeczoznawcy, który oceni koszt
zniszczenia. Następnie będzie wszczęta procedura odszkodowawcza.
– radnego W. Stanka dot. wpływów z tytułu przechowywania samochodów na parkingach,
usuwanych z terenu powiatu, które były m.in. źle zaparkowane, na dzień dzisiejszy
przechowywanych jest 7 pojazdów, z czego do 6 – u właścicieli zostały wystosowane pisma,
z informacją, że jeśli nie odbiorą pojazdów, sprawa zostanie skierowana do sądu w sprawie
przepadku własności na rzecz Skarbu Państwa, wówczas powiat będzie wnioskował o spłatę
za przechowywanie pojazdu jego właściciela. Starostwo Powiatowe za przechowywanie
pojazdów nie ponosi kosztów. W momencie odbioru pojazdu z parkingu, właściciel reguluje
tę należność. Powiat nie ponosi żadnych kosztów związanych z umową.
– radnego Ł. Stencla dot. budowy hali sportowej, w dniu 19 kwietnia nastąpiło podpisanie
umowy, 21 lipca wydanie decyzji pozwolenia na budowę, 31 sierpnia oficjalne „wbicie
łopaty”, wcześniej rozpoczęły się prace ziemne, w dalszej kolejności były wykonywane
ławy i stopy fundamentowe, potem izolacja tych elementów, następnie zagęszczenie
wewnątrz części socjalnej ziemi, w trakcie wylewano słupy. Następnie zostały rozpoczęte
prace murarskie. Na dzień dzisiejszy wykonane są mury do poziomu I (do pierwszego
stropu całości), inne prace związane z tą inwestycją: w czwartek wylewany był beton
posadzkowy w części socjalnej i w części hali głównej. W dniu dzisiejszym dokończona
została wylewka betonu posadzkowego w całej części socjalnej i uzupełnienie w części hali
głównej. Prace kontynuowane od przyszłego tygodnia to szalowanie stropu i trybuny stałej.
Członek Zarządu Powiatu – p. M. Werstak w odpowiedzi na zapytania radnego Roberta
Rządzińskiego dotycząca bezrobocia w powiecie pabianickim powiedziała, iż w miesiącu wrześniu
stopa bezrobocia w powiecie pabianickim wynosiła 15%, osób bezrobotnych po 50 roku życia jest
1988 na łączną liczbę osób bezrobotnych 7439, młodzieży do 25 roku życia – 1200 osób.
W miesiącu październiku stopa bezrobocia jest wysoka, ponieważ na jej podstawie będą naliczane
środki dla PUP. Na programy aktywizujące w roku bieżącym przeznaczono środki finansowe
w wysokości 7 680 000 zł – zaktywizowano 1618 osób. W dniu 23 listopada w PUP odbyła się
Powiatowa Rada Zatrudnienia z udziałem przedstawicieli rad zatrudnienia, oświaty z powiatu
pabianickiego, związków zawodowych. Tematem spotkania były m.in.: zawody deficytowe
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i nadwyżkowe w powiecie pabianickim celem wypracowania tendencji, w jakim kierunku powinno
zmierzać szkolnictwo zawodowe. Przygotowane dane dadzą odpowiedź, jakie kierunki można
byłoby otworzyć. Analiza wyników jeszcze nie została wypracowana. Najczęściej występujące
zawody wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pabianicach i np. w 2010 roku były
to: sprzedawca, szwaczka, krawiec, robotnik gospodarczy, ślusarz. Deficytowe zawody to:
inwentaryzator, cieślarz, kierowca operator wózków widłowych, monter konstrukcji stalowych,
doradca klienta. Zarząd podejmuje działania i stara się zmniejszyć bezrobocie powiatu
pabianickiego.
Starosta Pabianicki – p. K. Habura w odpowiedzi na zapytanie radnego Roberta Rządziński
dotyczące sprzedaży nieruchomości przy ulicy Kazimierza powiedział, iż po akceptacji przez Radę
Powiatu projektu sprzedania tej nieruchomości został ogłoszony przetarg w dniu 19 lipca - cena
wywoławcza 3 170 000 zł, przetarg odbył się w dniu 27 września, zakończył się wynikiem
negatywnym z uwagi na brak oferentów. Następnie Zarząd podjął decyzje o ogłoszeniu kolejnego
w dniu 11 października, cena wywoławcza została obniżona do kwoty 2 850 000 zł, przetarg
odbędzie się 13 grudnia.
Członek Zarządu Powiatu – p. A. Krasiński w odpowiedzi na zapytania radnego Roberta
Rządzińskiego:
– dot. inwestycji przebudowy Kazimierz – Puczniew, dokumentacja (na którą przeznacza się
60 000 zł) jest efektem rozmów, jakie były prowadzone przy udziale Starosty Pabianickiego
i Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów z przedstawicielami gmin, na którym to wójt gminy
zadeklarował wsparcie finansowe w wysokości 50% zarówno w dokumentacji jak
i w realizacji zadania. Ustalone zostało, iż dobrze byłoby przebudować odcinek Kazimierz –
Puczniew (bez dokładnego określenia ilości metrów, kilometrów) – jest podana lokalizacja,
że na tym odcinku zamierza się ją wykonać. Przebudowa miałaby być wykonywana
w ramach NPPDL etap II. W 2012 roku Zarząd planuje złożyć wniosek przy współudziale
gminy Lutomiersk o dofinansowanie tej inwestycji. W trakcie trzeba będzie ustalić, gdzie
będą potrzebne zjazdy, gdzie trzeba będzie wyremontować przepust, gdzie trzeba odtworzyć
rowy, wybudować chodnik, wówczas zatem okaże się jaki odcinek zostanie wykonany.
Wpływ na długość odcinka ma również udział gminy Lutomiersk. Decyzje w zakresie, na
jakim odcinku i co będzie robione, będą podjęte wspólnie z wójtem gminy Lutomiersk.
– dot. strony internetowej i ilości zgłoszeń na formularz zgłoszeniowy, do tej pory
zarejestrowano 22 zgłoszenia mailowe dotyczące szkody, nieciągłości nawierzchni, braku
oznakowania, z czego 10 maili otrzymało odpowiedź zwrotną (w tylu wskazano zwrotny
adres mailowy). Formularz zgłoszeniowy bezpośrednio trafia do pana Adama Krasińskiego,
następnie do inspektora wydziału DiM, który udziela odpowiedzi bądź dokonuje rozeznania
w terenie. Drobne prośby zostały zrealizowane.
Członek Zarządu Powiatu – p. T. Rosiak w odpowiedzi na zapytanie radnego Bogdana
Piotrowskiego dotyczące nauki religii wyjaśnił, iż została przeprowadzona rozmowa z panią
dyrektor przy współudziale Starosty Pabianickiego na temat organizacji lekcji religii. W zakresie
lekcji religii i wychowania młodzieży stanowią dwa międzynarodowe przepisy: Powszechna
Deklaracja praw Człowieka oraz Pakt zobowiązujący się do przestrzegania wolności
i poszanowania wolności rodziców w wychowaniu dzieci. Ponadto ustawą o systemie oświaty
i rozporządzeniem Ministra Edukacji z 1992 roku – warunki i sposób organizacji religii w szkołach
oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji z 30 czerwca 1999 roku. Wątpliwości budzi par. 1 ust. 2:
„życzenie o którym mowa w ustępie 1 jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie
musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione”. Pani dyrektor
wykonuje to w sposób następujący: uczniowie zakwalifikowani w naborze elektronicznym do nauki
w szkole najpóźniej do dnia 5 lipca przynoszą świadectwa szkolne, analiza świadectw upoważnia
panią dyrektor do zakwalifikowania danego ucznia do nauki religii – jeśli na świadectwie jest ocena
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z religii. Jeśli nie zostaną dokonane zmiany to uważa się, że uczeń jest kwalifikowany do nauczania
religii. Wobec powyższego wszelkie ustalenia w zakresie nauczania nauki religii są przestrzegane.
Członek Zarządu Powiatu – p. A. Krasiński w uzupełnieniu do wypowiedzi dotyczącej
mostu w Talarze powiedział, iż most znajduje się przy kompleksie młynów, które w chwili obecnej
są restaurowane przez właściciela i całość jest pod ochroną konserwatora. Wyraził nadzieję, że
właściciel zadba o ochronę obiektu i wówczas powiat skorzystałby z monitoringu na określonych
zasadach uzgodnionych z właścicielem. Poinformował ponadto, iż powiat pabianicki znajduje się
na V miejscu i jest przeznaczony do dofinansowania na realizację zadania - Jana Pawła II w ramach
II etapu NPPDL .
P. R. Rządziński – w nawiązaniu do wypowiedzi Członka Zarządu Powiatu p. A. Krasińskiego w zakresie przebudowy Kazimierz – Puczniew powiedział, iż będąc członkiem
Zarządu budżet planował w następujący sposób: wyznaczał konkretne odcinki drogi do
przebudowy, szacował wartość dokumentacji i jej koszt i tak przygotowywana była informacja dla
Zarządu przy konstruowaniu budżetu.
P. A. Krasiński – zmieniła się konstrukcja budżetu, taka wynika z porozumień zawartych
z gminami, starania Zarządu i ich efektywność widoczna jest od razu, ta procedura jest bardziej
efektywna.
P. M. Wolski zasugerował, aby zamiast montażu monitoringu mostu, rozważyć możliwość
zwiększenia nośności mostu.
Starosta Pabianicki – niewątpliwie most będzie miał większą nośność.
P. B. Piotrowski w nawiązaniu do wypowiedzi Członka Zarządu – p. T. Rosiaka zapytał, czy
pełnoletni uczeń klasy maturalnej nie ma prawa zrezygnować z uczestnictwa w lekcjach religii?
P. T. Rosiak – złożone oświadczenie w każdej chwili może zostać zmienione, odwołane.
Nadmienił, iż przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy nie zwalniają od odpowiedzialności za
ucznia w czasie godzin pobytu w szkole, wobec powyższego należałoby organizować zajęcia
z etyki, bądź zajęcia świetlicowe, opiekuńcze.
Starosta Pabianicki w odpowiedzi na zapytanie radnego W. Flajszera dotyczące oświetlenia
ulicy Zamkowej powiedział, że oświetlone choinki przy ulicy Zamkowej (na odcinku od Starego
Rynku do zielonej Górki) świeciły od dnia 6 grudnia do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Koszt akcji to kwota około 30 000 zł (z tego energia elektryczna to koszt ok. 20 000 zł, pozostała
kwota przeznaczana była dla ZS nr 2 na zakup żarówek i ich montaż). W związku z rezygnacją
Prezydenta Miasta montażu choinek Starosta Pabianicki zadeklarował pomoc, polegającą na
zakupie żarówek i ich zamontowaniu ze środków rezerwy oświatowej. Na chwilę obecną Prezydent
zdecydował o ich zainstalowaniu od około dnia 13 grudnia.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
Starosta Pabianicki – p. K. Habura przypomniał o spotkaniu z prof. Januszem Czapińskim
w dniu 1 grudnia 2011 roku o godz. 17.00 w Dworze Kapituły Krakowskiej.
P. M. Wolski poinformował, iż złożył wniosek do Prezydenta Miasta Pabianic w sprawie
bezpieczeństwa na terenie powiatu pabianickiego - przy szkole podstawowej nr 13 w Pabianicach,
gdzie w godzinach rannych oraz popołudniowych dochodzi do niebezpiecznych sytuacji
w przedmiotowym miejscu, gdzie są wąskie parkingi i tworzą się korki, które mogą doprowadzić
do wypadku. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą do Starosty Pabianickiego oraz Komisji
Bezpieczeństwa o wsparcie tych działań, aby rozważyć przebudowę wskazanego miejsca
parkingowego w przyszłym roku. Nadmienił, iż wniosek został poparty 140 podpisami
mieszkańców.
Członek Zarządu Powiatu – p. M. Werstak zaprosiła radnych na imprezę pn. „Mikołajki na
sportowo”, która odbędzie się w dniu 4 grudnia 2011 roku o godzinie 16.00 na hali MOSiR,
podczas której nastąpi wręczenie nagród i wyróżnień sportowcom. Ponadto poprosiła radnych
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o wsparcie w akcji pn. Szlachetna paczka – darczyńcy mogą ufundować paczki dla najbiedniejszych
Finał akcji odbędzie się w dniu 10 grudnia 2011 roku w I LO w Pabianicach. Szczegółowe
informacje zawarte są na stronie internetowej pod adresem: www.szlachetnapaczka.pl
Przewodniczący Rady Powiatu – p. Florian Wlaźlak:
– do dnia 2.12. 2011r. nastąpi zakończenie analizy projektu budżetu powiatu pabianickiego na
2012 rok przez Komisje Rady, również przez Komisję Budżetu i Finansów. W dniu
5.12.2011 r. nastąpi przekazanie wycinkowych opinii komisji do Komisji Budżetu
i Finansów w celu przygotowania przez nią zbiorczej opinii o projekcie budżetu. Na dzień
8.12.2011r. zaplanowane jest posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z przewodniczącymi
poszczególnych komisji w celu wydania ostatecznej opinii, która zostanie przekazana do
Zarządu Powiatu Pabianickiego. W dniu 22.12 .2011 r. odbędzie się sesja budżetowa.
– w dniu 20 grudnia 2011 roku odbędzie się spotkanie wigilijne o godzinie 16.00 w MOK
w Pabianicach.
– odczytał Uchwałę nr I/215/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 27 października 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji
z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2011 roku (załącznik
nr 12).
Ad. 12
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad XIX Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady XIX Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 12:40.

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
Anna Czekalska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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