PROTOKÓŁ NR XXIII/12

PROTOKÓŁ Z XXIII SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 28 lutego 2012 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 19
Ad. 1
XXIII 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 19 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 protokołu:
a) Nr XXII/12 z XXII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego z 26 stycznia 2012 roku.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący zaproponował głosowanie ww. protokołu.
W wyniku głosowania: za – 17 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Protokół Nr XXII/12 z XXII 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. Andrzej Kurzawski – wyraził zgodę;
- p. Krzysztof Pacholak – wyraził zgodę.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Pabianickiego w okresie między
sesjami.
Powyższą informację przedstawiła Wicestarosta – p. Irena Grenda (załącznik nr 3).
Radny Waldemar Flajszer zapytał o Zespół Ochrony Dróg Powiatowych, czy coś więcej
wiadomo na ten temat? Czy to będzie organ, który będzie mógł coś zrobić w sprawie naprawy
dróg?
Wicestarosta odpowiedziała, że praca powołanego Zespołu Ochrony Dróg Powiatowych, ma
polegać na dokładnej ewidencji stanu dróg, przed rozpoczęciem budowy i ciągłego monitorowania.
Wyraziła zadowolenie z faktu, iż Członek Zarządu - Pan Adam Krasiński jest w tym Zespole,
ponieważ będzie śledził problemy na bieżąco.
Starosta dodał, iż powołany Zespół ma wypracować pewne mechanizmy zabezpieczające
przed niedotrzymywaniem warunków umowy przez wykonawców, m.in. sporządzenie
odpowiednich umów, zabezpieczeń, aby wykonawca czuł się zdyscyplinowany do wykonania
zadania.
Radny Robert Rządziński zwrócił się z zapytaniami:
- dotyczące rocznego planu zamówień publicznych, jakie terminy przewidziane są do
realizacji, do opracowania dokumentacji na drogi powiatowe : drogę w Gminie Lutomiersk (przez
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nią współfinansowaną) i drogę w Gminie Pabianice, również przez nią współfinansowaną?
- w temacie planów remontów cząstkowych zawierających usunięcie dziur przy drodze 710
w Lutomiersku.
Członek Zarządu p. Adam Krasiński odpowiadając na pytanie radnego Roberta
Rządzińskiego dotyczącego dokumentacji odpowiedział, że planowane jest ogłoszenie
postępowania na 6 marca. Natomiast przebudowa drogi Puczniew na 14 marca 2012 r. - aktualnie
rozsyłane są zapytania do firm, czy wykonanie dokumentacji będzie możliwe do kwoty 14.000 zł
euro, wówczas nie obowiązuje procedura przetargowa, tylko zapytanie. W okresie marzec kwiecień będą prowadzone rozmowy z ewentualnym wykonawcą dokumentacji.
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.
R. Rządziński zwrócił się z zapytaniem dotyczącym:
- kształtowania bezrobocia w powiecie pabianickim na koniec stycznia 2012 r. z podziałem na
ludzi młodych jak i po pięćdziesiątce. Jakie działania Zarząd zamierza podjąć w sprawie
przeciwdziałania bezrobociu? Radny poprosił o odpowiedź pisemną.
A. Kurzawski zwrócił się z interpelacją dotyczącą:
- zmian w strukturze szkolnictwa zawodowego, jak Zarząd planuje wprowadzić te ustawy?
Czy ustawodawca przewidział wspieranie finansowe przedsięwzięć? Czy dofinansowania
spadną na samorządy?
Ł. Stencel zwrócił się z zapytaniami i interpelacjami dotyczącymi:
- terminu, harmonogramu realizacji inwestycji i modernizacji w powiecie, dotyczącego
ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach oraz budowa i modernizacja chodnika przy ulicy
20-Stycznia.
- nowych informacji w sprawie odszkodowania i ubezpieczenia mostu
w Talarze.
- promocji Dni Powiatu Pabianickiego, jakie atrakcje czekają dla mieszkańców? Na jakim
etapie są przygotowania do tych dni? Padła deklaracja chęci zorganizowania przez całą
Komisję Spraw Obywatelskich turnieju piłki nożnej z udziałem gmin. Wstępne rozmowy
już były prowadzone.
W. Stanek zwrócił się z interpelacjami dotyczącymi:
- akcji zima, ile zostało zaoszczędzonych pieniędzy z odśnieżania i na co zostaną
przeznaczone ww. oszczędności?
- audytu oświatowego, czy będą ograniczenia w zatrudnieniu administracji i obsługi
w szkołach?
R. Kraska zwrócił się z zapytaniami i interpelacjami dotyczącymi:
- drogi Szynkielew, puszczenia ruchu od Portu Łódź, co się zmieniło od sesji ubiegłej?kiedy
będzie oddana i czy zostanie naprawiona?
- wiaduktu w Piątkowisku, droga jest w fatalnym stanie, kiedy wiadukt zostanie oddany,
kiedy zostanie puszczony ruch przez niego i kiedy droga w Piątkowisku będzie naprawiana?
- czy w kompetencji powołanego Zespołu Ochrony Dróg będą też zniszczone drogi, czy
tylko te drogi, co zostaną zniszczone przy budowie kolejnych tras?
B. Piotrowski zwrócił się z interpelacją:
- dot. wysokości funduszy na staże w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jak kształtują się te
fundusze w formie procentowej do poprzedniego roku? (odpowiedź zostanie udzielona na
piśmie)
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Radny B. Piotrowski poinformował odnośnie drogi Gorzew - Górka Pabianicka, jak są
ustawione znaki, niszczenia nawierzchni przez ciężarówki powyżej 30 ton. Do Komisji
Bezpieczeństwa zostanie złożony wniosek by zmobilizować Pana Komendanta oraz
odpowiednie służby do wyciągnięcia konsekwencji.
W. Flajszer zwrócił się z zapytaniami i interpelacjami:
- dot. możliwości wprowadzenia w szkołach powiatowych cateringu. Czy były
podejmowane takie próby? Dlaczego nie zapewniamy młodzieży takich możliwości?
- ile przewidzianych jest konkursów na dyrektorów szkół w powiecie z końcem roku
szkolnego?
- czy prace remontowe były wykonywane w szkołach podczas ferii zimowych?
- planowania wspólnej obsługi administracyjno - finansowej w Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej oraz w Szkołach Specjalnych, czy te plany są wynikiem audytu? Czy planowane są
one również wobec innych szkół powiatowych (Zespołów Szkół oraz Liceów Ogólnokształcących)?
- czy Zarząd planuje przeznaczyć środki finansowe na wyposażenie ośrodka
egzaminacyjnego szkolącego w zawodzie technik mechanizacji lotnictwa?
- czy na chwilę obecną gminy podjęły decyzje w sprawie inwestycji drogowych? Czy jakaś
gmina wystąpiła do nas o współfinansowanie?
- dot. monitoringu zimowego utrzymania dróg, czy jest prowadzony ten monitoring, jak to
się odbywa i czy jest prowadzony na bieżąco?
- czy istnieje powiatowy program usuwania azbestu na terenie gmin, jaką pomocą służy
powiat mieszkańcom w tym zakresie?
- czy została przygotowana procedura postępowania w sprawie łowiectwa zwierząt dzikich?
- kiedy Miejska Biblioteka Publiczna mająca charakter biblioteki powiatowej uzyska
tablicę?
- dot. Dni Powiatu Pabianickiego, czy znamy gwiazdę wieczoru, która wystąpi? Czy
mieszkańcy powiatu sami nie mogliby wyłonić wykonawcy w formie konkursowej?
Ad. 7
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały 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 4 ):
za – 21 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXIII/133/12 została podjęta.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.
Projekt uchwały przedstawiła p. Elżbieta Piekielniak- 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.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 5):
za – 20 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXIII/134/12 została podjęta.
c) wyrażenia zgody na udział Powiatu Pabianickiego w projekcie ,,Edukacyjne Wrota Regionu
Łódzkiego”.
3

Projekt uchwały w omówił Członek Zarządu – p. T. Rosiak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów oraz Oświaty i Wychowania poinformowali
o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Radny Waldemar Flajszer pogratulował p. Tadeuszowi Rosiakowi oraz Zarządowi tego
projektu.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 6):
za – 19 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXIII/135/12 została podjęta.
d) zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadania ,,Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy
budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach- montaż pomp ciepła oraz instalacji
grzewczych”.
Projekt uchwały przedstawił Członek Zarządu – p. A. Krasiński.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów oraz 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 7):
za – 21 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXIII/136/12 została podjęta.
e) zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Edukacyjnego
im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim,
ul. Kilińskiego 75
Projekt uchwały omówił p. Tadeusz Rosiak - Członek Zarządu.
Przewodniczący Komisji: Statutowo - Regulaminowej, Budżetu i Finansów, Oświaty
i Wychowania oraz 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 8):
za – 19 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXIII/137/12 została podjęta.
f) zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1
im. Jana Kilińskiego w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21.
Projekt uchwały przedstawił p. Tadeusz Rosiak.
Przewodniczący Komisji: Statutowo - Regulaminowej , Budżetu i Finansów, Oświaty
i Wychowania oraz 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 – 20 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXIII/138/12 została podjęta.
g) zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza
Groszkowskiego w Pabianicach, ul. św. Jana 27.
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu – p. Tadeusz Rosiak.
Przewodniczący Komisji: Statutowo - Regulaminowej, Budżetu i Finansów, Oświaty
i Wychowania oraz Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
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projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 10):
za – 19 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXIII/139/12 została podjęta.
h) zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pabianicach wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach,
ul. św. Jana 27.
Projekt uchwały przedstawił p. Tadeusz Rosiak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Statutowo - Regulaminowej, Oświaty
i Wychowania oraz 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 11):
za – 19 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXIII/140/12 została podjęta.
i) zamiaru stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego w Pabianicach wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach, ul. św. Jana 27.
Projekt uchwały przedstawił p. Tadeusz Rosiak.
Przewodniczący Komisji: Statutowo - Regulaminowej, Budżetu i Finansów, Oświaty
i Wychowania oraz Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 12):
za – 18 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXIII/141/12 została podjęta.
j) zamiaru stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
w Pabianicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w
Pabianicach, ul. św. Jana 27.
Projekt uchwały przedstawił p. Tadeusz Rosiak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Statutowo - Regulaminowej, Oświaty
i Wychowania oraz 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 13):
za – 17 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXIIII/142/12 została podjęta.
k) zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta
Pabianic w Pabianicach, ul. Gdańska 5.
Projekt uchwały przedstawił p. Tadeusz Rosiak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Statutowo - Regulaminowej, Oświaty
i Wychowania oraz 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 14):
za – 19 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXIIII/143/12 została podjęta.
l)zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
w Pabianicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
w Pabianicach, ul. Gdańska 5.
Projekt uchwały przedstawił p. Tadeusz Rosiak.
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Przewodniczący Komisji: Statutowo - Regulaminowej, Budżetu i Finansów, Oświaty
i Wychowania oraz 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 15):
za – 20 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXIIII/144/12 w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego dla dorosłych w Pabianicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im.
Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach, ul. Gdańska 5 została podjęta.
ł)zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pabianicach wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach, ul. Gdańska 5 .
Projekt uchwały przedstawił p. Tadeusz Rosiak.
Przewodniczący Komisji: Statutowo - Regulaminowej, Budżetu i Finansów, Oświaty
i Wychowania oraz 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 16):
za – 20 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXIIII/145/12 została podjęta.
m)zamiaru stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego w Pabianicach wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach,
ul. Gdańska 5.
Projekt uchwały przedstawił p. Tadeusz Rosiak.
Przewodniczący Komisji: Statutowo - Regulaminowej, Budżetu i Finansów, Oświaty
i Wychowania oraz 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 17):
za – 20 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXIIII/146/12 została podjęta.
n)zmiany Statutu Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu – p. Florian Wlaźlak.
Wprowadził autopoprawkę polegającą na sprostowaniu, tak oczywistych omyłek pisarskich: w pkt.
3 zamiast litery a, powinna być litera g, w pkt. 26 ppkt. 2 zamiast ust. 2 powinien być ust. 1 oraz
uwzględniając wniosek Komisji Statutowo – Regulaminowej wprowadził kolejną autopoprawkę
polegającą na wykreśleniu w § 87 ust. 6.
Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały wraz z autopoprawką wprowadzoną przez Przewodniczącego Rady
Powiatu .
Radny P. Piechota zwrócił się z wnioskiem do Komisji Statutowo – Regulaminowej
o przygotowanie jednolitego tekstu Statutu Powiatu Pabianickiego.
Radny M. Wolski – osobiście wprowadzę te poprawki.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 18):
za – 20 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXIIII/147/12 wraz z autopoprawkami została podjęta.
o)sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego .
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego.
6

Wszystkie Komisje opiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 19):
za – 20 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXIIII/148/12 w sprawie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady
Powiatu Pabianickiego została podjęta.
p)odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę na czas określony z Radnym Rady
Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały omówiła Wiceprzewodnicząca Komisji Statutowo – Regulaminowej
p. Jadwiga Wadowska – Gryzel.
Radny M. Wolski, zapisy zawarte w regulaminie pracy tej firmy są dyskryminujące.
Stwierdził, że nie ukrywał faktu, iż jest radnym. O tym kierownictwo firmy wiedziało od samego
początku.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 20):
za – 19 radnych, przeciw – 0 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Uchwała Nr XXIIII/149/12 została podjęta.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wicestarosta – p. Irena Grenda w odpowiedzi na zapytanie radnego Roberta Rządzińskiego:
- dot. kształtowania bezrobocia w powiecie, odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
W odpowiedzi na zapytanie radnego Bogdana Piotrowskiego:
- dot. funduszy przeznaczonych na staże z Powiatowego Urzędu Pracy, odpowiedź będzie
udzielona na piśmie.
Członek Zarządu – p. Tadeusz Rosiak w odpowiedzi na interpelacje radnego Andrzeja
Kurzawskiego:
- dot. zmian w szkolnictwie zawodowym - wymogi stawiane placówkom na podstawie
nowych rozporządzeń ukierunkowane są na odpowiednie wyposażenie w pomoce dydaktyczne.
Właściwe wyposażenie powinno się uwzględnić przy organizacji kształcenia tych zawodów, aby
móc przeprowadzać egzaminy zawodowe, niezbędne jest przygotowanie przynajmniej 3 stanowisk,
ponieważ oprócz części teoretycznej, zdawana jest część praktyczna. Symulacja kosztów
przygotowania jednego stanowiska do przeprowadzenia egzaminu w zawodzie technik mechanik
lotniczy to ok. 350.000 zł. Najprawdopodobniej uczniowie z tej placówki będą musieli jeździć do
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej mieszczącej się w Warszawie. Należy tę placówkę doposażyć,
w celu uzyskania certyfikatu na kształcenie w tym zawodzie. Zarząd podjął decyzje, że wszystkie
środki, znajdujące się w CKPie będą przekazywane na konto szkoły na doposażenie placówki.
Przeznaczone zostaną również na ten cel środki z rezerwy oświatowej.
Członek Zarządu – p. Adam Krasiński w odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnego
Łukasza Stencla:
- dot. ubezpieczenia mostu w Talarze: - firma ubezpieczeniowa wyceniła szkodę na kwotę
22.842,86 zł, natomiast wycena według Starostwa opiewała na kwotę 216.621,01 zł. W dniu
20.02.2012 r. otrzymano odpowiedź z firmy ubezpieczeniowej, z której wynika, iż pojawiły się
nowe okoliczności w sprawie i zostaje anulowana decyzja z dnia 1 grudnia 2010 roku. Ostateczną
decyzję w tej sprawie mamy otrzymać oddzielnym pismem.
- dot harmonogramu modernizacji ulicy Grota Roweckiego oraz modernizacji i budowy
chodnika przy ul 20-Stycznia- planowany termin ogłoszenia wszczęcia postępowania na remont
chodnika to 4 kwietna 2012 roku. Planowana data podpisania umowy z wykonawcą to 10 maja
2012 roku, czas realizacji tego zadania to 4 tygodnie. Jeśli chodzi o przebudowę drogi na ulicy
Grota Roweckiego na odcinku od ulicy Nawrockiego do ulicy Bugaj, planowany termin wszczęcia
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postępowania to 13 czerwca 2012 roku, planuje się podpisać umowę w dniu12 lipca 2012 roku,
realizacja tego zadania to 10 tygodni od dnia podpisania umowy z wykonawcą.
Członek Zarządu – p. Magdalena Werstak w odpowiedzi na zapytania radnych:
- Łukasza Stencla oraz Waldemara Flajszera dot. Dni Powiatu Pabianickiego- Dni Powiatu
odbędą się 06 maja 2012 roku w Parku Wolności. Mamy już wybrane zespoły. Program będzie
dostosowany dla każdego, począwszy od małych dzieci do osób starszych. Są to : Kosmokwaki
(trzy duże maskotki prowadzące zabawy dla najmłodszych), zespół ZA-NO-ZA (rytmy rosyjskie),
NEGRO (piosenka biesiadna), gwiazdą wieczoru będzie Happysad. Podpisywane są obecnie
umowy z zespołami. W trakcie załatwiania są sprawy organizacyjne. Scena dla wykonawców jest
już zarezerwowana. W najbliższym czasie powstanie projekt plakatu, plansze do Pro-Moku, spoty
reklamowe.
W odpowiedzi na zapytanie radnego Waldemara Flajszera dot. możliwości wyłonienia przez
mieszkańców powiatu, gwiazdy na Dni Powiatu w formie konkursowej: nie wszyscy mieszkańcy
biorą udział w takim konkursie, wówczas nie byłaby to obiektywna ocena. Dlatego podejmowane
są samodzielne decyzje, co do wyboru zespołów.
Członek Zarządu – p. Adam Krasiński w odpowiedzi na interpelacje radnego Włodzimierza Stanka:
- dot. zimowego utrzymania dróg i oszczędności z tego tytułu oraz zagospodarowanie tych
środków- na chwilę obecną mamy rozliczenia z gminami i firmą Włodan do 30 stycznia bieżącego
roku (włącznie). Niedługo wpłyną faktury za miesiąc luty. Należy się spodziewać kwoty znacznie
wyższej od poprzednich, z racji intensywnych opadów śniegu w tym miesiącu. Biorąc pod uwagę
rozliczenia do 30.01.2012 roku, koszty wydane na odśnieżanie, kształtują się następująco:
- Miasto Pabianice - porozumienie: 170.000 zł, zrealizowane: 61.369,87 zł;
- Gmina Dobroń – porozumienie: 35.000 zł, zrealizowane: 10.355,82 zł;
- Gmina Dłutów – porozumienie: 45.000 zł, zrealizowane: 18.214,20 zł;
- Konstantynów Łódzki – porozumienie: 32.000 zł, zrealizowane: 13.689,00 zł;
- Gmina Lutomiersk, Gmina Pabianice i Ksawerów - obsługuje firma Włodan, porozumienie
z firmą: 288.208,80 zł, zrealizowane: 77.922,00 zł.
Po zsumowaniu porozumień: 570.208,80 zł, a zrealizowano do 30.01.2012 r.: 181.550,89 zł.
Jeśli chodzi o oszczędności z tego tytułu, na tą chwilę nie można udzielić konkretnej odpowiedzi,
gdyż mamy rozliczony tylko miesiąc styczeń, a akcja „zima” trwa do końca marca.
W odpowiedzi na zapytanie radnego Waldemara Flajszera:
- dot. monitoringu dróg: podczas akcji „zima” drogi są codziennie monitorowane. Wydział
Dróg i Mostów dysponuje telefonem alarmowym, gdzie zgłaszane są informacje dotyczące
niemożności przejechania drogą z powodu zalegającego tam śniegu. Dodatkowo pracownicy
wydziału robią częste objazdy dróg powiatowych, pod kątem ich zimowego utrzymania. W ten
sposób kontrolujemy firmy, które podpisały z nami porozumienia na zimowe utrzymanie dróg.
W odpowiedzi na zapytanie radnego Roberta Kraski:
- w sprawie oddania wiaduktu w Piątkowisku- firma wykonująca ten obiekt, nie informuje
nas kiedy odda konkretnie wiadukt i drogę. Termin kiedy zostaną te obiekty oddane do użytku,
zależy od decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Aktualnie firma wykonująca
zadanie, nie ma zgody na użytkowanie wiaduktu i dróg przez nią budowanych. Ubytki znajdujące
się wokół wiaduktu, uzupełni wykonawca w bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Gdy pojawia się większa nieciągłość drogi, firma wykonująca musi automatycznie łatać ubytki,
żeby nie doszło do jakiegoś nieszczęścia. Jest to ich obowiązkiem.
- dot. drogi w Szynkielewie- droga 3308 E łącząca się z drogą krajową DK71. Na
poprzedniej sesji padła informacja, iż Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na dopuszczenie tego
odcinka drogi do użytkowania, gdyż droga, byłaby za bardzo obciążona. Nie jest dostosowana do
ruchu pojazdów ciężkich. Wykonawca nie wywiązuje się z wcześniej ustalonych podpisanych
umów (dotyczących naprawy dróg, z których korzystał w czasie realizacji zadania). Taka umowa
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została podpisana z firmą KIRSCHNER w dniu 09 lutego 2012 roku. Ustalone zapisy w umowie są
korzystne dla powiatu m.in. mowa jest w nich o:
• przedstawieniu projektu tymczasowej organizacji ruchu przez wykonawcę do akceptacji
zarządcy dróg dopuszczający tylko ruch samochodów osobowych (ruch samochodów
ciężarowych jest wykluczony);
• projekcie technologicznym utwardzenia pobocza;
• projekcie technologicznym drogi łączącej S14 z drogą powiatową;
• wyrównaniu przez wykonawcę, utwardzeniu części drogi powiatowej, stanowiącej dojazd
do wiaduktu od strony przejazdu kolejowego (droga gruntowa) w terminie do 30 dni;
• wykonaniu projektu przez wykonawcę – budowy chodnika wraz z poszerzeniem jezdni
o 0,5 m i 5 cm nakładką z betonu asfaltowego między wiaduktem, a drogą krajową 71;
• czasie użytkowania przedmiotu umowy, to 2 miesiące od dnia dopuszczenia do ruchu drogi
powiatowej 3308 E;
• ewentualnym nie wykonaniu robót w terminie do 30 dni liczonych od dnia przywrócenia
ruchu z przyczyn zależnych od wykonawcy, zarządcy drogi przysługuje zlecenie robót
osobie trzeciej, a wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów z udokumentowanych
wydatków.
Umowa jest podpisana z wykonawcą, ale nie jest jeszcze realizowana , gdyż posiada zapis, że
wchodzi ona w życie tylko i wyłącznie pod warunkiem zatwierdzenia projektu organizacji ruchu
przez
Starostę
Pabianickiego
i
Generalną
Dyrekcje
Dróg
Krajowych
i Autostrad w Łodzi oraz pod warunkiem oddania do ruchu przedmiotu umowy, tj. użytkowania
drogi 3308 E jak i włączenia tymczasowej organizacji ruchu pomiędzy drogą S14, a drogą DK 71.
Jeżeli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wyrazi zgody, nie odbierze odcinka
drogi od Ikei do drogi 71, to ta umowa nie obowiązuje. Obecnie czekamy na decyzje, jak się pojawi
odpowiedź pozytywna, umowa wchodzi do realizacji.
Radny Robert Kraska dopytał czy umowa zawiera położenie nakładki? Czy tylko
uzupełnienie dziur, które powstały głównie przez samochody ciężarowe?
- dot. drogi Szynkielew, czy wiadomo czym będzie utwardzona droga od przejazdu
kolejowego do wiaduktu? Projekt wykonany przez firmę KIRSCHNER dotycząca chodnika, a co
z jego budową?
Odpowiedź Członka Zarządu – p. Adama Krasińskiego nt. drogi w Szynkielewie:
wykonawca przygotował projekt budowy chodnika, wykona go oraz poszerzy drogę. Natomiast co
do utwardzenia drogi, nie ma zapisu z jakiego materiału ma być to wykonane. Będziemy się starali,
aby wykonać to np. z destruktu lub tłuczenia.
W odpowiedzi nt. Piątkowiska- nie ma zapisu w umowie o wykonaniu nakładki, wykonawca
jest zobowiązany do uzupełnienia ubytków i do oddania drogi w stanie, takim jak ją przejmował
przed rozpoczęciem prac.
Członek Zarządu – p. Tadeusz Rosiak w odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnego
Waldemara Flajszera:
- dot. cateringu w szkołach powiatowych- rozmowa z dyrektorami szkół na ten temat
odbyła się 7 lutego bieżącego roku na Komisji Oświaty. Obecnie dyrektorzy są zadowoleni. Nie ma
innych informacji ze środowiska uczniowskiego, dyrektorskiego, że chcą coś zmienić.
- dot. ilości konkursów na dyrektorów szkół- kończą się kadencje dla dyrektorów: P. Bujacz
I LO, P. Trzepizur PZE w Konstantynowie Łódzkim, P. Grącka ZSZ Nr3, P. Wielebski Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna, P. Wójcik w MDK. Jeśli chodzi o kończącą się kadencję P.
Wójcik, Zarząd podjął decyzje o wszczęciu procedury powierzenia funkcji bez konkursu. Taka
decyzja zapadła ze względu na 60- letnią rocznicę istnienia placówki. W sprawie innych osób,
Zarząd ma jeszcze około miesiąca czasu na podjęcie decyzji.
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- dot. remontów w placówkach podczas ferii- wykonano prace w następujących placówkach: I LO malowanie, cyklinowanie podłogi w gabinecie dyrektora i sekretariacie, wymiana oświetlenia. W II
LO – malowanie, wymiana oświetlenia. W PZE w Konstantynowie Łódzkim odbyły się remonty. W
ZSZ Nr 2-wymieniono 5 par drzwi. W ZSZ NR 3 – remont bocznej klatki schodowej. W
pozostałych jednostkach nie było prac remontowych.
- dot. wspólnej obsługi administracyjno - finansowej- były prowadzone rozmowy na ten
temat z dyrektorami placówek: P. Zofią Szmidt, P. Izą Stępień, P. Mariuszem Wielebskim. W tym
samym zakresie były prowadzone rozmowy z dyrekcją ZSZ Nr 5 i ZSZ Nr 4. Temat ten będzie
przedmiotem następnego posiedzenia Zarządu. Propozycje uwzględniają zmniejszającą się liczbę
uczniów. Rozsądne jest połączenie administracji. Nie wiadomą są losy ustawy mówiące
o Ośrodkach Rozwoju Edukacji, która umożliwiałaby stworzenie na bazie tych trzech placówek
jednej.
- dot. Ośrodka Egzaminacyjnego dla Mechaników Lotniczych, nie będzie on stworzony w
naszej szkole powiatowej, ze względów finansowych. Stworzenie takiego ośrodka jest bardzo
kosztowne. Będziemy współorganizowali lotnisko i zakłady lotnicze w Łasku i Łodzi w niezbędny
sprzęt potrzebny do kształcenia młodzieży. Nastąpi organizacja ośrodków egzaminacyjnych dla
mechatroników, mechaników samochodowych oraz zawodów budowlanych, ponieważ jest takie
zapotrzebowanie.
Członek Zarządu – p. Tadeusz Rosiak w odpowiedzi na zapytanie radnego Włodzimierza
Stanka:
- dot. zmniejszenia zatrudnienia pracowników administracyjnych i biurowych
spowodowanych audytem oświatowym- audyt miał na celu standaryzację zatrudnienia w szkołach,
ustaleniem określonej liczby etatów. Firma, która sporządziła audyt powinna
w myśl zawartej umowy, sporządzić projekty planów organizacyjnych, które będą adekwatne do
sytuacji na dzień 1 września 2012 roku. Liczba pracowników administracji i obsługi jest
uzależniona od liczby etatów nauczycieli, a ta z kolei od liczby uczniów. Wskaźnik liczby etatów
administracyjnych i obsługi wynosi 0,13 na 1 nauczycielski. Kolejnym wskaźnikiem jest liczba
metrów powierzchni placówki (t constans). Również bierze się pod uwagę liczbę obszaru oddanego
do użytku wokół szkoły- również niezmienny składnik. Na takich zasadach działa standaryzacja
zatrudnienia.
Członek Zarządu – p. Adam Krasiński w odpowiedzi na zapytanie radnego - Waldemara
Flajszera:
- dot współfinansowania przez gminy utrzymania dróg: dzięki Narodowemu Programowi
Przebudowy Dróg Lokalnych mamy dofinansowanie z gmin na opracowanie dokumentacji,.
W poprzednim roku został złożony wniosek, uzyskał akceptację a w tym roku będzie realizowany,
dotyczy on ulicy Jana Pawła II w Ksawerowie. Przygotowujemy dokumentację wspólnie z gminą
Lutomiersk oraz wspólnie z gminą Pabianice. W wyniku tych dokumentacji będzie realizacja
inwestycji w przyszłym roku. W przyszłym roku także oprócz inwestycji, będziemy wspólnie z
gminami zbierać dokumentację na kolejne lata. Aktualnie deklarowała się Gmina Ksawerów (na
wykonanie dokumentacji na ulice: Wschodnią i Szkolną), jeżeli taką dokumentacje złożymy
w przyszłym roku i zostanie zaakceptowana, to realizacja zadania nastąpi w roku 2014.
Jeśli chodzi o drobniejsze inwestycje mające wspólną realizację z gminami, to mają one już swoje
budżety, w których nie były zaplanowane realizacje inwestycji z Powiatem Pabianickim.
Sekretarz Powiatu – p. Jacek Barasiński w odpowiedzi na zapytanie radnego - Waldemara
Flajszera:
- dot. tabliczki na Miejskiej Bibliotece Publicznej pełniącej funkcję powiatową: temat został
przekazany do plastyka, który opracował wzór tabliczki. W tym tygodniu oczekujemy na zgodę
Prezydenta Miasta Pabianic. Z rozmów przeprowadzonych z Sekretarzem Rózgą wynika, iż nie
powinno być żadnych przeszkód. Rozmiar tabliczki ma wynosić 30cmx50cm.
Wicestarosta – p. Irena Grenda w odpowiedzi na zapytanie radnego - Waldemara Flajszera:
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- dot. istnienia programu związanego z usuwaniem azbestu- takiego programu nie mamy,
jest to zadanie własne gminy. Gminy są zobowiązane w tym półroczu przedstawić nam dokładne
wyniki na ten temat. My jako powiat przekażemy zbiorczy program instytucjom wyższym.
W Wydziale Ochrony Środowiska jest zatrudniona osoba, która ma wiedzę na temat. Jeśli zgłosi się
osoba w tym zakresie, dostaje konkretne wytyczne wraz z wykazem firm, które się tym problemem
zajmują, jak również z możliwością otrzymania dofinansowania.
- dot. łowiectwa zwierząt dzikich- zorganizowane zostanie szkolenie na ten temat, które
odbędzie się w Starostwie Powiatowym 6 marca 2012 r. o godz. 10:00. wezmą w nim udział:
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciel Łódzkiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Bartoszewicach, przedstawiciel Powiatowego lekarza Weterynarii. Osoby te udzielą
wszystkich odpowiedzi. Sprawami łowiectwa zajmuje się Samorząd Województwa, nie jest to nasze
powiatowe zadanie.
Radna p. B. Bednarska spytała o sprawę samochodu dla DPSu.
Odpowiedzi udzieliła Wicestarosta, powołując się na rozmowę z p A. Janiczem
dyrektorem, odpowiedziała, że samochód ma być w miesiącu lutym. Jak tylko będzie można się
nim poruszać, zostanie wprowadzony na dziedziniec Starostwa, zostaną zaproszone media.
Ad.9
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
Pan M. Wolski podziękował za zrozumienie radnym i korzystne głosowanie w sprawie
dotyczącej jego osoby.
Radny B. Piotrowski podziękował Pani M. Werstak za obecność w uroczystościach
Polskiego Czerwonego Krzyża.
Przewodniczący RPP - p. Florian Wlaźlak poinformował obecnych na sali radnych
o uchwałach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
- Uchwała Nr I/18/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 30 stycznia 2012 r., w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu
jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Powiatu Pabianickiego (załącznik nr 21);
- Uchwała Nr I/19/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 30 stycznia 2012 r, w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego Powiatu Pabianickiego (załącznik nr 22).
Ad. 10
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad XXIII Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady XXIII Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 12.40.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
Malwina Banaś
Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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