PROTOKÓŁ NR XXXII/12

PROTOKÓŁ Z XXXII SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 30 sierpnia 2012 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 18
Ad. 1
XXXII 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 18 radnych
(lista obecności w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji
poprowadzi mecenas Mariusz L. Krassowski. Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad
(załącznik nr 2).
Rada Powiatu wraz z Zarządem uroczyście pożegnała odchodzących na emeryturę Pana
Bogusława Oswalda - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach oraz Pana Jerzego
Miniasa - Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Pabianicach.
Radny Robert Jakubowski zaznaczył, iż miał okazję współpracować z Dyrektorem
Bogusławem Oswaldem, był to ogromny zaszczyt. Podziękował za lata współpracy.
P. Bogusław Oswald oraz p. Jerzy Minias wyrazili słowa podziękowania za wieloletnią
współpracę z władzami Powiatu Pabianickiego.
Ad. 2
Dotyczy punktu: przyjęcie protokołów:
a) Nr XXIX/12 z XXIX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego z 28 czerwca 2012 roku.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący zaproponował głosowanie ww. protokołu.
W wyniku głosowania: za – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Protokół Nr XXIX/12 z XXIX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego został przyjęty.
b) Nr XXX/12 z XXX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego z 13 lipca 2012 roku.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący zaproponował głosowanie ww. protokołu.
W wyniku głosowania: za – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Protokół Nr XXX/12 z XXX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego został przyjęty.
c) Nr XXXI/12 z XXXI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego z 10 sierpnia 2012 roku.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący zaproponował głosowanie ww. protokołu.
W wyniku głosowania: za – 16 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Protokół Nr XXXI/12 z XXXI 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:
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- p. Krzysztof Pacholak – wyraził zgodę;
- p. Bogdan Piotrowski – wyraził zgodę.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Pabianickiego w okresie między
sesjami.
Powyższą informację przedstawił Starosta – p. Krzysztof Habura (załącznik nr 3).
W związku z brakiem pytań sprawozdanie zostało przyjęte.
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.
Radny Robert Kraska zwrócił się z interpelacjami i zapytaniami dotyczącymi:
- spotkania mieszkańców ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach: czy odbyło się spotkanie
z mieszkańcami ww. ulicy? Jakie ustalenia zostały podjęte?
- liczby uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w Konstantynowie Łódzkim, czy zostanie
utworzona pierwsza klasa?
Radny Sławomir Jabłoński zwrócił się z zapytaniem dotyczącym:
- ulicy 1 Maja w Konstantynowie Łódzkim, jak przedstawia się harmonogram prac oraz czy
prace przebiegają zgodnie z nim, a jeżeli nie to jak duże są opóźnienia? W sytuacji, jeżeli są
opóźnienia to jakie działania Zarząd zamierza podjąć w celu ich usunięcia?
Radny Rafał Kunka zwrócił się z interpelacją dotyczącą:
- przetargu na przebudowę ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach, jakie utrudnienia
czekają Pabianiczan, czy ulica będzie częściowo wyłączona z ruchu, czy ruch będzie odbywał się
wahadłowo, a jeżeli planowane są objazdy, to czy będzie informacja dla Pabianiczan o objazdach?
Radny Waldemar Flajszer zwrócił się z interpelacjami i zapytaniami dotyczącymi:
- remontów w szkołach Powiatu Pabianickiego, jakie najważniejsze prace przeprowadzono
w szkołach? Jakich prac nie wykonano i dlaczego?
- liceum w Konstantynowie Łódzkim, jak przedstawia się sytuacja tego liceum, czy zostaną
utworzone dwie klasy pierwsze?
- etatów nauczycieli, ilu straciło pracę?
- ilości uczniów w szkołach, ile osób na dzień obecny jest przyjętych do szkół powiatowych
oraz ilu uczniów wyszło poza granice Powiatu?
Ad.7
Dotyczy punktu: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca obrotu
nieruchomościami powiatowymi za pierwsze półrocze 2012 roku.
Informację przedstawił Starosta Pabianicki – p. K. Habura (załącznik nr 4).
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej poinformowali o przyjęciu informacji do
wiadomości.
Rada bez głosu sprzeciwu przyjęła informację do wiadomości.
2

Ad. 8
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Nr XXII/129/12 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 stycznia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Pabianic porozumienia w sprawie
powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań
Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały przedstawiła p. M. Werstak- Członek Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Budżetu
i Finansów, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały.
W wyniku głosowania (załącznik nr 5):
za – 17 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXXII/ 205/ 12 została podjęta.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, 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 6):
za – 17 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXXII/ 206/ 12 została podjęta.
c) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, 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 7):
za – 17 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXXII/ 207/ 12 została podjęta.
d) przyjęcia ,, Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych
szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pabianicki”;
Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówił p. T. Rosiak- Członek Zarządu Powiatu.
Poinformował o zmianach dokonanych w projekcie uchwały: w par. 1 załącznika nr 1 do
projektu uchwały wykreśla się „ uzdolnionych uczniów”. Ponadto słowo „najlepszych” zamienia się
na „uzdolnionych” oraz wykreśla się słowo „ naukowe”. W par. 3 pkt. 3 słowo „kalendarzowych”
zastępuje się na „ roboczych”, zwrot „ na koniec danego roku szkolnego” zastępuję się
„ w danym roku szkolnym”. W pkt. 7 słowo „ kalendarzowego” zamienia się na „ roboczego”.
W załączniku nr 2 do projektu uchwały wykreśla się słowo „z” i dodaje słowo „ucznia”.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania oraz Komisji
Statutowo – Regulaminowej, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Radny Marcin Wolski odnośnie przyznawania wniosku na uhonorowanie uczniów zdolnych
zapytał, na jakiej podstawie Starosta Pabianicki będzie przyznawał stypendia?
Starosta Pabianicki p. Krzysztof Habura wyjaśnił, że będą brane pod uwagę ilość złożonych
wniosków, ich zawartość merytoryczna oraz kwota środków jakimi dysponuje Powiat. Przyznanie
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nagród odbędzie się na zasadzie pewnej uznaniowości, zostaną ustalone przez Zarząd kryteria
dotyczące przyznawania stypendiów.
Wobec braku dalszych pytań do projektu uchwały, Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 8):
za – 17 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXXII/208/12 została podjęta.
e) zmian osobowych w składzie Komisji Oświaty i Wychowania.
Projekt uchwały przedstawił p. F. Wlaźlak- Przewodniczący Rady Powiatu.
Wobec braku głosów w dyskusji do projektu uchwały, Przewodniczący przystąpił do
głosowania imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 9):
za – 17 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXXII/209/12 została podjęta.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Członek Zarządu – p. A. Krasiński w odpowiedzi na interpelację radnego
R. Kraski:
- dot. spotkania mieszkańców ul. Rypułtowickiej: na początku sierpnia odbył się cykl
spotkań podzielony na kilka dni, w których wspólnie z mieszkańcami dokonano analizy stanu ulicy.
W tych spotkaniach uczestniczyłem osobiście, ponadto uczestniczył w nich także p. Grzegorz
Wlaźlak - Inspektor w Wydziale Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego, p. Jolanta NowickaNaczelnik Wydziału Dróg i Mostów, Starosta Pabianicki. Spotkania te miały na celu ocenę stanu
ulicy, przeprowadzono wywiady z właścicielami posesji przy ww. ulicy. Zostały sporządzone
notatki z tych spotkań, uwagi każdego mieszkańca zostały utrwalone na piśmie, które następnie
zostały przekazane do podpisu mieszkańcom posesji przy ul. Rypułtowickiej. Cykl spotkań został
zakończony, odbywa się analiza uwag mieszkańców do stanu tejże drogi. Po przeanalizowaniu
uwag zostanie sporządzony raport dotyczący rezultatu tych spotkań oraz działań, jakie Zarząd
zamierza dalej podjąć w tej sprawie.
W odpowiedzi na zapytanie radnego S. Jabłońskiego:
- dot. ulicy 1 Maja w Konstantynowie Łódzkim, umowa została podpisana prze obie strony
24 lipca 2012 roku, termin realizacji zadania jest ustalony na 84 dni, czyli do 15 października 2012
roku. Teren robót został przekazany zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, wykonawca przejął
ten teren robót i od momentu przyjęcia odpowiada za ten teren. Nawierzchnia została uzupełniana,
ruch został udrożniony. Rozpoczęto prace związane z wymianą krawężnika, następnie zostaną
prowadzone prace związane z frezowaniem, regulacja wysokościowa studzienek oraz regulacja
zjazdu do posesji. Harmonogram zawiera najważniejsze prace wraz z kwotami. Jest to krótki
termin. Były wystosowane dwa pisma o przyspieszenie tempa prac. Od dnia 30 sierpnia 2012r.
tempo prac ma być zwiększone. W sytuacji, gdy termin realizacji zadania będzie zbliżał się do
końca Zarząd będzie wnioskował o zwiększenie tempa prac. Za niewykonanie zadania w terminie
grożą kary umowne zawarte w umowie.
W odpowiedzi na interpelację radnego R. Kunki:
- dot. ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, zadanie jest realizowane przez firmę
z Bełchatowa, umowa została podpisana 24 lipca 2012r., a zakończenie prac jest zaplanowane na
15 października 2012 roku. Na chwilę obecną wymianie ulegają krawężniki. W momencie
przystąpienia do umowy, wykonawca przygotował organizację ruchu na danym obszarze, ta
organizacja ruchu częściowo została wprowadzona, gdyż prace są podzielone na dwa etapy. I etap
dotyczy samej ul. Grota Roweckiego, są wymieniane krawężniki i frezowana warstwa nawierzchni
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bitumicznej, prace te będą wykonywane na jednej i na drugiej stronie ulicy, ruch pojazdów zostanie
zachowany, będzie możliwość przejazdu. Natomiast II etap zadania jest zdecydowanie trudniejszy,
gdyż dotyczy on przebudowy skrzyżowania, gdzie znajdują się płyty betonowe, które należy usunąć
i wówczas skrzyżowanie zostanie zamknięte na 2-3 tygodnie i wprowadzone zostaną objazdy
okolicznymi ulicami. Od momentu podjęcia prac wiadomości zostaną podane do lokalnej prasy, aby
ułatwić poruszanie się mieszkańcom na tejże ulicy.
Członek Zarządu – p. T. Rosiak w odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych
W. Flajszera i R. Kraski:
- dot. sytuacji w liceum w Konstantynowie Łódzkim, zostanie utworzona pierwsza klasa
w ilości 22 osób. Odbyło się spotkanie z Burmistrzem Konstantynowa Łódzkiego z władzami
Powiatu i decyzja odnośnie liceum została podjęta. O listopada 2012 r. zostanie wszczęty proces
likwidacji liceum. Może odbyć się to dwutorowo: częściowe wygaszanie albo przejęcie przez
stowarzyszenie. Liceum stanie się albo szkołom stowarzyszeniową niepubliczną albo nastąpi
stopniowe wygaszanie klas.

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

W odpowiedzi na interpelacje radnego W. Flajszera:
- dot. remontów w szkołach, odbywają się następujące prace:
budowa hali sportowej przy II LO w Pabianicach;
ZS Nr 3 - termomodernizacja budynku, w tym modernizacja wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania, koszt to 134 tys. zł., dostosowanie instalacji hydrantowej – 30 tys.
zł., remont sekretariatu - 9 tys. zł, malowanie sekretariatu - środki własne, remont pokoju w
księgowości- środki własne, wymiana drzwi- środki własne, malowanie pracowni języka
polskiego - 19 600 zł;
ZSS Nr 5 – likwidacja barier architektonicznych w budynku głównym szkoły, ciągi
komunikacyjne poziome i pionowe, wartość umowy- 181 316 zł, malowanie kuchni w
stołówce szkolnej- 2 tys. zł:
ZS Nr 1 – adaptacja sali komputerowej- 120 tys. zł, wykonana instalacja elektryczna w
pracowni mechanik pojazdów samochodowych - 10 tys. zł, ogrodzenie boiska szkolnego od
strony warsztatów- 7 tys. zł, malowanie sali nr 67- 3 tys. zł.;
ZS Nr 2 – montaż elementów elektrycznych w salach 21, 22 i 115, montaż projektorów
multimedialnych, modernizacja instalacji elektrycznych, wymiana opraw oświetleniowych,
wykonanie rozdzielni w salach, demontaż paneli drewnianych - 40 tys. zł, wykonanie
sufitów i obudowy - 8 tys. zł, wymiana 12 drzwi w salach lekcyjnych, łączny koszt
remontów w tym zespole szkół wynosi 55 920 zł;
ZS Nr 3 w Konstantynowie Łódzkim - wykonanie prac remontowych polegających na
wzmocnieniu ścian budynku, wartość umowy- 30 tys. zł, założenie monitoringu- 5 tys. zł;
Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie Łódzkim malowanie siłowni- koszt 200 zł;
I LO w Pabianicach – remont szatni, wartość brutto umowy- 49 tys. zł, remont zaplecza
kuchennego- 8250 zł, wymiana oświetlenia- 4 780 zł., środki własne;
II LO w Pabianicach – remont poszycia dachu- 1000 zł wymiana oświetlenia- 2500 zł,
malowanie szatni w przedsionkach;
MDK w Pabianicach – budowa sceny widowiskowej- 32 tys. zł, remont sali baletowej - 10
000 zł, były to środki z Rady Rodziców, remont pomieszczeń administracji- 5 tys. zł, były to
środki z budżetu.

- dot. etatów nauczycieli, jeden z nauczycieli stracił pracę, nie ma jeszcze danych
dotyczących obniżenia pensum, w ZS Nr 1 trwają zapisy do liceum dla dorosłych, jest 40 osób
chętnych, tj. prawie dwie klasy, ponadto z 4 osobami z administracji została rozwiązana umowa
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o pracę. W przypadku jednej osoby jest to przedłużenie, gdyż nabywa prawa emerytalne.
- dot. ilości uczniów w szkołach, przyjęto 752 uczniów do szkół powiatowych, w tym
technikum w Ksawerowie - 70 osób, do Pabianic przyjęto 682 osoby. Odnośnie gimnazjów nie ma
danych. W związku ze średnią ilością punktów na 200 możliwych do liceów w Pabianicach
przyjmowani byli uczniowie ze średnią 119 punktów, do liceum w Konstantynowie Łódzkim
uczniowie z 71 punktami, technikum w Pabianicach- 75 punktów, technikum budowlane
w Pabianicach- 70 punktów, technikum mechaniczne- 75 punktów, technikum w Ksawerowie- 78
punktów, technikum zawodowe w Pabianicach- 84 punkty, zasadnicza szkoła- 37 punktów.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
P. Florian Wlaźlak - Przewodniczący Rady Powiatu pogratulował radnej Bożenie
Bednarskiej wygranego konkursu na Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
w Pabianicach.
Ad. 11
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady XXXII Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 11.30
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
Karolina Kosztowna
Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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