PROTOKÓŁ NR XXI/11

PROTOKÓŁ Z XXI SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 22 grudnia 2011 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 22
Ad. 1
XXI Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 10.00. Powitał Radnych Powiatu oraz gości
przybyłych na Sesję.
Prowadzący stwierdził prawomocność obrad, gdyż na sali było 21 radnych (lista obecności
w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji poprowadzi mecenas
Mariusz Krassowski.
Na podstawie § 84 ust. 3 Statutu Powiatu Pabianickiego zaproponował zmianę do porządku
obrad z dnia 13 grudnia 2011 roku (załącznik nr 2), polegającą na: wykreśleniu w pkt. 10 porządku
obrad w ppkt. b) projektu uchwały w sprawie ,,wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, położonej w
Pabianicach przy ul. św. Jana oznaczonej geodezyjnie jako działki 514/5 i 514/7 oraz
wprowadzenie w to miejsce jako ppkt. b) projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i
przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi. Przewodniczący przystąpił do głosowania porządku
obrad wraz z proponowaną zmianą, który został jednogłośnie przyjęty w drodze głosowania: za –
21 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.
Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad wraz z przyjętą zmianą (załącznik nr 3).
Ad. 2
Dotyczy punktu: przyjęcie protokołu Nr XIX/11 z XIX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego
z 30 listopada 2011 roku.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący zaproponował głosowanie ww. protokołu.
W wyniku głosowania: za – 21 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Protokół Nr XIX/11 z XIX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego został przyjęty.
Ad. 3
Dotyczy punktu: powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący zaproponował, aby w dniu dzisiejszym Komisja Uchwał i Wniosków
pracowała w następującym składzie:
- p. Robert Jakubowski – wyraził zgodę;
- p. Paweł Kania – wyraził zgodę.
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Ad. 4
Dotyczy punktu: Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Pabianickiego w okresie między
sesjami.
Powyższą informację przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura (załącznik nr 4).
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – p. Waldemar Flajszer zwrócił się z podziękowaniami
do Zarządu Powiatu za uczczenie 30 rocznicy stanu wojennego.
Radny Robert Rządziński zapytał jaka była przyczyna braku realizacji zadania pod nazwą
renowacja parku Słowackiego i jak zostały zagospodarowane środki?
Starosta Pabianicki- środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak wniosku, środki
pozostały w budżecie i zostaną wykorzystane w 2012 roku.
Radny Robert Jakubowski w związku z pomocą udzieloną dla Komendy Powiatowej Policji
zapytał, czy udzielona
pomoc działa na zasadzie wzajemności? Odnośnie opłaty za
przechowywanie samochodów przez długi okres czasu na parkingu policji, czy Powiat będzie
musiał ponosić wysokie koszty przechowywania? Czy Zarząd podejmuje działania w związku z tą
sprawą?
Radny Bogdan Piotrowski wyraził słowa podziękowania za udział władz samorządowych w
uroczystości odznaczenia Honorowych Dawców Krwi.
Starosta w odpowiedzi na pytanie radnego Roberta Jakubowskiego powiedział, iż
współpraca z Komendą Policji układa się bardzo dobrze. Samochody przechowywane na parkingu
do ubiegłego roku zostały rozliczane przez Urząd Skarbowy, zadanie to zostało przekazane
Starostwu Powiatowemu i niekiedy opłaty za parking znacznie przekraczają wartość samochodu w
momencie jego sprzedaży lub utylizacji.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich
sesji.
Przewodniczący poinformował, iż odpowiedzi zostały udzielone na poprzedniej Sesji.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Interpelacje i zapytania radnych.
P. R. Kraska zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi:
– obwodnicy Miasta Pabianic, kiedy zostanie zakończona budowa?
– budowy obwodnicy S8 Pabianic, kiedy rozpocznie się budowa obwodnicy i jakie
utrudnienia są przewidziane dla mieszkańców Powiatu w związku z tą budową?
P. W. Flajszer zwrócił się z zapytaniami i interpelacjami dotyczącymi:
– zimowego utrzymania dróg, czy Zarząd podjął decyzję o akcji zimowego utrzymania dróg?
Czy zostały już wydane dyspozycje o posypaniu, czy gminy na tym etapie informują Powiat
o podjętych przez siebie działaniach? W jaki sposób została zwalczana ślizgość na drogach
przy ulicach Grota Roweckiego i Orla w dniu 21 grudnia 2011 roku?
– umowy patronackiej zawartej przez Zarząd Powiatu i Dyrekcję Zespołu Szkół Nr 1 z
przedstawicielami wydziału mechanicznego Politechniki Łódzkiej, czego umowa dotyczy,
jakie są jej warunki i czy umowa ta będzie wiązać się z finansami ze strony Powiatu
Pabianickiego czy też ze strony Politechniki Łódzkiej?
– wycinki 17 topoli i przycinki korony dębu szypułkowego, mieszkańcy posesji przy ul. św.
Jana 25 podważają decyzję wydaną na ww. wycinkę. Mieszkańcy podważają jakość
wykonania zadania i postulują, że dąb szypułkowy jest zagrożeniem dla mieszkańców
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posesji przy ul. św. Jana 25.
na jaki etapie jest budowa hali sportowej? Czy w związku z aurą zimową prace zostaną
wstrzymane czy będą trwały dalej?
stosowania technologii cienkich dywaników na zimno, czy wykorzystanie technologii
cienkowarstwowych jest brane pod uwagę przez Zarząd Powiatu Pabianickiego i czy
technologia ta kwalifikuje się na drogi powiatowe?
pomocy dla osób bezdomnych w okresie zimowym, jak funkcjonuje ta pomoc, ile jest
noclegowni w gminach na terenie Powiatu, czy jest to monitorowane i czy gminy w
powiecie są przygotowane na taką pomoc?
oceny finału ,,Szlachetnej Paczki”, jaki był udział Powiatu w akcji i jak będzie wyglądać
pomoc w przyszłym roku?
kongresu oświatowego w Warszawie, jakie są kierunki zmian prawnych w oświacie
dotyczących siatek godzin, czy będzie to powodowało wzrost środków na oświatę, czy też
nie?
przeprowadzenia audytu dotyczącego funkcjonowania szkół powiatowych, kto
przeprowadza audyt, czy firma przeprowadzająca audyt została wybrana w konkursie ofert i
kiedy będzie można się spodziewać efektów audytu?
gdzie i w jakim miejscu, zakładzie pracy poza szkołami odbywają się praktyki zawodowe
uczniów szkół średnich?
P. P. Kania zwrócił się z podziękowaniami dla Zarządu Powiatu za rozpoczęcie budowy
mostu w Talarze, zapytał jak będzie wyglądać budowa na poprzedniej konstrukcji mostu?

P. M. Pawlak- Szpotan zwróciła się z zapytaniem dotyczącym:
– spotkania z przedsiębiorcami z ulicy Szkolnej w Ksawerowie na temat ich dodatkowego
udziału finansowego w remoncie ul. Szkolnej, czy spotkanie się odbyło i jaki jest rezultat
rozmów?
Ad. 7
Dotyczy punktu: Przyjęcie raportu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2010 roku.
Raport omówiła p. Ewelina Śpionek- Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego (załącznik nr 5).
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poinformował o przyjęciu do wiadomości raportu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2010 roku.
Wobec braku głosów w dyskusji raport Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2010 roku został przyjęty.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 21 listopada
2011 roku (prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, objaśnienia do Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Pabianickiego wraz z wykazem przedsięwzięć) przedstawiła Skarbnik
Powiatu – pani Elżbieta Piekielniak.
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Następnie Przewodniczący Rady – p. Florian Wlaźlak odczytał Uchwałę Nr I/227/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2011 roku w
sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pabianickiego
(załącznik nr 6).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt
uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 7): za – 18 radnych, przeciw – 0 radnych, 1 osoba
wstrzymała się od głosu.
Uchwała Nr XXI/117/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu została podjęta.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego
na 2012 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
Projekt uchwały budżetowej wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia
21 listopada 2011 roku omówiła Skarbnik Powiatu.
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego odczytał Uchwałę Nr I/228/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2011 roku w
sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok (załącznik nr 8).
Następnie odczytał Uchwałę Nr I/229/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości
sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Pabianickiego (załącznik nr 9).
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – p. J. Habura odczytał opinie cząstkowe
Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie projektu budżetu: Komisji Budżetu i Finansów
(załącznik nr 10), Oświaty i Wychowania (załącznik nr 11), Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu (załącznik nr 12), Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(załącznik nr 13), Rewizyjnej (załącznik nr 14) oraz opinię ostateczną Komisji Budżetu po
zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami merytorycznych Komisji (załącznik nr 15).
d) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie ostatecznej opinii Komisji Budżetu
i Finansów.
Stanowisko Zarządu Powiatu Pabianickiego przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof
Habura (załącznik nr 16).
e) dyskusja radnych.
P. J. Habura w imieniu klubu BSR powiedział, iż budżet Powiatu jest budżetem
zrównoważonym. W związku z deficytem dodał, że przy dochodach na poziomie 80 mln i
wydatkach na poziomie 80 mln 600 tys zł. deficyt budżetowy to jest zaledwie 620 tys. zł., jest to
mniej niż 1% budżetu, osiągnięto budżet zrównoważony w zakresie dochodów i wydatków.
Ponadto zabezpieczono kwotę w wysokości 7 mln na inwestycję. Wszystkie zadania, które Powiat
powinien realizować dotyczące oświaty, pomocy społecznej, funkcjonowania wydziałów Starostwa
zostały w tym budżecie zabezpieczone. Inwestycje są większe niż w 2010 roku, w 2011 roku
zaplanowano około 7 mln na inwestycje. Rozpoczęto inwestycje kosztowne, wieloletnie, ale w
nadchodzącym budżecie nie brakuje środków na ich dokończenie. Jest to projekt budżetu stabilny,
bezpieczny i rozwojowy. Wszystkie gminy Powiatu znajdą w budżecie cząstkę realizacji swoich
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zadań.
Robert Robert Jakubowski zauważył, że dochody są zaplanowane w sposób realny.
Należałoby pamiętać o tym, że wypracowanie nadwyżki finansowej umożliwi w przyszłości
osiągnięcie wyższego wskaźnika indywidualnego zadłużenia co pozwoli na zaciąganie zobowiązań
na określonym poziomie, które w przyszłości będą skutkować realizacją inwestycji w infrastrukturę
w co najmniej 5-krotnie większym zakresie aniżeli teraz. Strategiczne zarządzanie finansami
publicznymi uzasadnia przedstawioną konstrukcję budżetu.
Radny Robert Rządziński- w dniu 6 grudnia 2011 roku Rząd skorygował budżet państwa
uchwalając nowy projekt ustawy budżetowej, największe zmiany są w dochodach z powodu
mniejszego założonego wcześniej wzrostu wpływu podatkowego, z PiT i CiT ma być w sumie
o 5 mld zł mniej.
Ponadto zwrócił się z zapytaniami:
– czy Zarząd jest w stanie zrealizować zaplanowane dochody w budżecie?
– czy nastąpi skuteczne działanie, aby bezrobocie w Powiecie spadło do wysokości średniej
krajowej? Czy zaplanowane środki wystarczą na to działanie?
– czy Zarząd jest przygotowany do realizacji zadania, które nakłada Minister Edukacji od
1 września 2012 roku, jest to zadanie o dostępie do komputera dla każdego ucznia?
Zwrócił uwagę, że pozostaje do realizacji remont mostu w Szydłowie. Innym zadaniem, na
które została wykonana dokumentacja to przebudowa drogi 3314E w Jerwonicach, jaki jest
przewidywalny termin realizacji tego zdania?
Czy plan rozwoju lokalnego został przystosowany do obecnych zamierzeń Zarządu Powiatu
na lata następne?
Starosta- skonstruowanie projektu budżetu Powiatu jest czynnością trudną. Dochody są od
lat niewystarczające, które nie zabezpieczają wszystkich zadań. W powiecie jest 5 gmin, z których
każda wymagałaby alokacji środków, przede wszytkim na drogi, ale także na inne zadania. Zarząd
Powiatu podejmuje szereg działań, które mają na celu zracjonalizowanie wydatków bieżących.
Jednym ze środków jest audyt oświaty. Istotą przeprowadzenia audytu jest racjonalizowanie
wydatków w oświacie. Dochody, które są przyjęte do projektu budżetu są ustalone na podstawie
informacji, które uzyskiwano z Ministerstwa Finansów i Wojewody. Te dochody są szacowane.
Większy wpływa ma Powiat na realizację własnych dochodów. Należy wziąć pod uwagę ogólną
sytuację jaka panuje na rynku nieruchomości. Jest pewien bufor bezpieczeństwa dla Powiatu, są to
środki finansowe, które Powiat zamierza otrzymać w wyniku złożonego wniosku do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest decyzja Zarządu, iż kwotę 940 tys. zł. jako
dotację Powiat otrzyma na pompy ciepła, które będą zamontowane w budowanej hali sportowej.
Zarząd Powiatu złożył również wniosek do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na kwotę
1mln 800 tys. zł. Jest to budżet bezpieczny i odważny.
P. Tadeusz Rosiak- Członek Zarządu Powiatu odnośnie dostępu do komputera dla każdego
ucznia odpowiedział, że sprzęt jest do dyspozycji uczniów. W szkołach Powiatu jest obecnie 348
komputerów. Godzin informatyki zgodnie z planami jest około 130. Aktualnie trwa rozeznanie
przemieszczenie sprzętu w szkołach, aby wykorzystać go w odpowiedni sposób. Jedyny dylemat
rozporządzenia Ministra Edukacji to zorganizowanie mniej licznych grup. Sytuacja jest pod
kontrolą, szkoły są w wystarczający sposób zabezpieczone w sprzęt komputerowy.
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f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego przedmiotowego projektu uchwały.
W wyniku głosowania (załącznik nr 17):
za – 18 radnych, przeciw – 0 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu
Uchwała Nr XXI/118/11 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok
wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu została podjęta.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego zarządził 20 minut przerwy.
Obrady zostały wznowione o godzinie 12.20
Ad. 10
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego;
Projekt uchwały omówiła p. Magdalena Werstak- Członek Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 18):
za – 16 radnych, przeciw – 0 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu
Uchwała Nr XXI/119/11 w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu pabianickiego została podjęta.
b) ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi;
Projekt uchwały przedstawił p. Adam Krasiński- Członek Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 19):
za – 17 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXI/120/11 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
usuniętych z drogi została podjęta.
c) zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach;
Projekt uchwały omówił p. Jacek Barasiński- Sekretarz Powiatu.
Przewodniczący Komisji Statutowo- Regulaminowej, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu oraz Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Radny Marcin Wolski zwrócił uwagę na drobny błąd, iż przed słowem ,,oraz” nie
zamieszcza się przecinka.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 20):
za – 16 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXI /121/11 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Pabianicach została podjęta.
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d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego;
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego przedstawiła p.
Elżbieta Piekielniak- Skarbnik Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa,, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Oświaty i
Wychowania 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 – 17 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXI/122/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego została podjęta.
e) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok;
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego omówiła p. Skarbnik
Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Oświaty i Wychowania, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju
Powiatu, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Radny Marcin Wolski odnośnie kwoty w wysokości 12 600 zł, jaka wpłynęła na konto
Starostwa Powiatowego zapytał, czy są to pieniądze z przegranego procesu z Centrum Medycznym?
P. Skarbnik- potwierdziła.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 22):
za – 18 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXI/123/11 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok wraz
z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego została podjęta.
f) przyjęcia ,,Strategii promocji Powiatu Pabianickiego”.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła p. Magdalena Werstak - Członek Zarządu
Powiatu. Autopoprawka polegająca na tym, że zmienia się tytuł uchwały i otrzymuje brzmienie
uchwała w sprawie przyjęcia „Kierunków działań promocyjnych Powiatu Pabianickiego na 2012
rok”.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Radny Marcin Wolski zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego o pilne zwołanie w styczniu
2012 roku spotkania szefów klubów radnych w związku z tematem promocji radnych.
W związku z projektem omawianej uchwały zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie co oznacza
zapis ,,poprawa wizerunku powiatu w oczach władz administracyjnych i samorządowych oraz
społeczeństwa”?
Starosta- Powiat Pabianicki nie przestaje się udoskonalać i może być on jeszcze lepszy.
P. M. Werstak- dodała, że na wniosek Komisji Budżetu i Finansów został skreślony ostatni
akapit zakończenia załącznika projektu uchwały.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 23):
za – 17 radnych, przeciw – 1 radny, nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXI/124/11 w sprawie przyjęcia ,,Strategii promocji Powiatu Pabianickiego”wraz
z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego została podjęta.
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Ad. 11
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta w odpowiedzi na zapytanie radnego Pawła Kanii odnośnie mostu w Talarze, nie
rozważano koncepcji, aby kupić most od Agencji Rezerw Materiałowych. Nowy most będzie
stylizowany na wzór młyna i bardziej dostosowany do okolicy, do rzeki, budowli znajdujących się
w okolicy.
W odpowiedzi na zapytanie radnego Roberta Kraski odnośnie obwodnicy S14 opóźnienia są
około półroczne. W dniu 29 grudnia ma odbyć się spotkanie z dyrektorem firmy Strabag
w temacie ustalenia harmonogramu przekazywania tej drogi do użytku, odnośnie budowy drogi S8
ma się ona rozpocząć w 2012 roku w odcinku łódzkim a zakończenie tego odcinka ma nastąpić w
2014 roku.
W uzupełnieniu odpowiedzi p. Adam Krasiński powiedział, że odbyło się spotkanie
z przedstawicielem głównego wykonawcy, który ustalał organizacje ruchu. W najbliższym czasie
rozpocznie się realizacja inwestycji.
Członek Zarządu - p. Adam Krasiński w odpowiedzi na zapytania radnego Waldemara
Flajszera:
- dot. zimowego utrzymania dróg powiedział, że zostały podpisane porozumienia
z gminami i został wyłoniony wykonawca do odśnieżenia dróg. Porozumienia zostały zawarte z
gminami: Dobroń, Dłutów, Konstantynów Łódzki i Pabianice. Natomiast w gminie Lutomiersk,
Ksawerów i w gminie Pabianice usługę będzie wykonywała firma WŁODAN, która wygrała
przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Odnośnie sytuacji na ul. Grota Roweckiego nie było możliwe
interwencji natychmiastowej z uwagi na nagły atak zimy, ale w ciągu godziny drogi zostały
posypane.
- dot. umowy patronackiej. Pomysł ten został przedstawiony dyrektorowi Zespołu Szkół
Nr 1 w celu wdrożenia tego zadania do tej placówki. Politechnika z innymi szkołami na terenie
województwa łódzkiego również takie umowy podpisywała. Nie jest to nowość na rynku
edukacyjnym. Odnośnie przedmiotowego zakresu umowy, w ramach tego porozumienia
Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny udostępnia uczniom ZS Nr 1 szereg laboratoriów
będących własnością Politechniki, m.in. laboratorium miernictwa, obrabiarek, materiałoznawstwa,
symulacji komputerowych i biofizyki. Dodatkowo Politechnika zobowiązuje się w ramach tej
umowy udzielenia pomocy szkoły przy tworzeniu i wdrażaniu systemu nauki na odległość.
Dodatkowo wsparcie szkoły przy wszelkiego rodzaju organizacji akcji promocyjnych mających na
celu polepszenie wzajemnego wizerunku, a także pozyskania uczniów do szkoły. Szkoła
zobowiązuje się do zamieszczenia rolapu z patronatem naukowym szkoły, zamieszczenie takiej
informacji na stronie internetowej szkoły, a także informacji o prowadzonych zajęciach i
wykładach, które będą prowadzone przez pracowników wydziału Politechniki. Ponadto zapraszanie
przez szkołę przedstawicieli Politechniki (Dziekan, Prodziekan) na oficjalne apele jako gościa
honorowego. Dodatkowo będzie organizacja szeregu wykładów dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.
- dot. wycinki 17 topoli i przycinki korony dębu szypułkowego, zastrzeżenia mieszkańców
są niesłuszne. Czynności zostały zaprzestane z uwagi na brak opinii eksperta ds. wycinki.
- dot. budowy hali sportowej, temperatura minimalna, do której pracownicy mogą pracować
to jest -10°C. Prace są realizowane bez przerwy z uwagi na sprzyjającą aurę pogodową.
- dot. stosowania technologii cienkich dywaników na zimno, nie można zastosować
dywaników na zimno na drogach powiatowych z tego względu, iż te dywaniki charakteryzują się
tym, że są stosowane w miejscach, gdzie jest duża szorstkość nawierzchni. Można zastosować tą
technologię w obrębach skrzyżowań, te dywaniki stosuje się jako warstwa ścieralna. Sama warstwa
ścieralna i technologia nie ma zastosowania na drogach powiatowych.
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Wicestarosta- p. I. Grenda w odpowiedzi na zapytanie radnego Waldemara Flajszera
odnośnie pomocy dla osób bezdomnych w okresie zimowym, na terenie powiatu pabianickiego
działa Stowarzyszenie Abstynencji ,,Granica”, które dysponuje 40-ma miejscami noclegowymi,
wydaje posiłki dla około 50 osób, rozdaje odzież obuwie itp.
Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta w Pabianicach wydaje odzież, posiłki – około 70
dziennie. Wydawany jest również prowiant na sobotę i niedzielę. Stowarzyszenie to nie dysponuje
miejscami noclegowymi.
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn i kobiet z dziećmi jest czynne w Konstantynowie
Łódzkim, dysponuje ono 15 miejscami, czynne całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Niestety na
chwilę obecną nie ma już wolnych miejsc.
Ponadto w poszczególnych gminach funkcjonują Domy Dziennego Pobytu i zostaną one
wykorzystane do pomocy dla potrzebujących.
Członek Zarządu- p. Magdalena Werstak w odpowiedzi na zapytanie radnego Waldemara
Flajszera odnośnie oceny finału ,,Szlachetnej Paczki, finał odbył się w I Liceum
Ogólnokształcącym. Pomoc polegała również na promowaniu Powiatu na koszulkach
wolontariuszy podczas finału. W przyszłym roku również jest przewidziana podobna akcja.
Wyraziła słowa podziękowania dla 18 radnych, którzy wpłacili pieniądze na ww. akcję na łączną
kwotę 840 zł. Pokaźną kwotę pieniędzy zebrano wśród pracowników Starostwa. Do akcji dołączył
się również Poseł Andrzej Biernat, łącznie zebrano 1350 zł. Za tą kwotę została zakupiona paczka
dla rodziny 3- osobowej, mieszkającej w 14 m² mieszkaniu, która zawierała odzież, obuwie,
żywność, artykuły biurowe. Dodatkowo została ufundowana tona węgla dla rodziny. Łączna kwota
paczki przekraczała 2 000 zł.
Członek Zarządu- p. Tadeusz Rosiak w odpowiedzi na interpelacje radnego Waldemara
Flajszera:
-dot. zmian prawnych w oświacie, poprzednio w szkołach było 3870 dzieci, obecnie jest
2839 dzieci, ponad 1000 uczniów mniej. Pod względem organizacyjnym sieć szkół nie uległa
zmianie. W związku ze zmianą przepisów finansowych, wydatki nie mogą przekraczać dochodów,
czyli subwencje powinny wystarczyć na utrzymanie placówek oświatowych w powiecie.
W miesiącach jesiennych odbyły się dwa szkolenia: jedno szkolenie dotyczyło prawa
oświatowego (prawne uwarunkowania reorganizacji sieci szkół), następnie zbadano stan faktyczny
w placówkach oświatowych.
- dot. audytu, został on przeprowadzony przez firmę zewnętrzną ,,VULKAN”, wykonawca
został wybrany w oparciu o zapytanie o cenę, które kierowane zostało do trzech instytucji, jednak
najkorzystniejsze warunki zaproponowała firma ,,VULKAN”. Po analizie opracowania, które
odbędzie się na posiedzeniu Zarządu i spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych nastąpi
wypracowanie kierunków zmian. Kolejnym zadaniem jest wprowadzenie bonu oświatowego, czyli
standaryzowanie wydatków w zależności od ilości uczniów w szkole i od warunków, w jakich ta
szkoła musi funkcjonować. Efektem tych działań powinno być opracowanie organizacji szkół i
placówek na 2012/2013 rok. Najważniejsze zamierzenia to:
- łączenie działań administracyjnych w bloki
- bon na ilość etatów nauczycielskich na odpowiednią ilość uczniów.
Na podstawie tych danych zostaną sporządzone arkusze organizacji szkół na rok szkolny
2012/2013.
Koszt audytu to 40 tys. zł, ze wstępnych danych szacunkowy koszt zysku to 350 tys. zł.
oszczędności w roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do roku szkolnego 2011/2012.
- dot. praktyk zawodowych, w jednej placówce szkolnej uczniowie odbywają praktyki
w 62 zakładach a ilość placówek to 4. Łącznie z około 200-ma firmami szkoły mają podpisaną
umowę. Największe firmy to: Wojskowe Zakłady Lotnicze (119 praktykantów), firmy budowlane,
zakłady mechaniczne (PAFANA, narzędziówka, PAMSO), zakład stolarski w Niesięcinie
(12 stolarzy).
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Członek Zarządu- p. Adam Krasiński w odpowiedzi na zapytanie radnej Moniki PawlakSzpotan, odnośnie spotkania z przedsiębiorcami, spotkania odbyły się w Starostwie z udziałem
p. Starosty, p. Adama Krasińskiego, p. Jolanty Nowickiej- Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów oraz
p. Adama Topolskiego- Wójta Gminy Ksawerów wraz z przedstawicielami firm, które swoją
działalność zlokalizowały w okolicach ul. Szkolnej w Ksawerowie. Ideą tych spotkań było
wypracowanie wspólnie realizację zadania polegającego na remoncie ul. Szkolnej. W czasie
spotkań został przedstawiony kosztorys, informacje dotyczące obmiaru, zakresu prac remontowych.
Zostały wysłane pisma do firm zawierające informacje dotyczące kosztu, metrażu, obmiaru
proponowanego rozwiązania remontowego mające na celu zgłoszenia udziału finansowego firm
w wymienionym zadaniu.
Radny Marcin Wolski odnośnie zapytania radnego Waldemara Flajszera w związku
z przycinką korony dębu szypułkowego zwrócił uwagę na nieprawidłowość jaka zaistniała odnośnie
wykonania ekspertyzy po dokonaniu ww. przycinki przez tą samą firmę, która dokonała tejże
przycinki. Mieszkańcy ul. św. Jana skierowali pismo do Starostwa oraz zapytanie do Zakładu
Zieleni Miejskiej.
Członek Zarządu p. Tadeusz Rosiak- sprawa jest znana, toczy się już około 15 lat.
Opinia Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa, opinia rzeczoznawcy jest
zbieżna z tym, że jest jedno uwarunkowanie. Zostanie zlecone zawiadomienie nadzoru
budowlanego o umiejscowieniu budynku, który znajduje się w granicy tej posesji w celu
ustanowienia usytuowania tego budynku.
Ad. 12
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
Radny Łukasz Stencel poinformował Radę Powiatu, iż w styczniu 2012 roku zostanie
zwołana Komisja Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu i będzie ona dotyczyć
promocji powiatu. O dokładnym terminie posiedzenia komisji Radni zostaną poinformowani.
Radny Bogdan Piotrowski poinformował Radę Powiatu o tym, że Polski Czerwony Krzyż
w Pabianicach w związku z akcją zima wydaje od poniedziałku do piątku odzież dla
potrzebujących, są to mieszkańcy całego Powiatu.
Ad. 13
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad XXI Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady XXI Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 13.30
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
Karolina Kosztowna

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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