PROTOKÓŁ NR VI/07

PROTOKÓŁ Z VI SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO
która odbyła się 27 lutego 2007 r. o godzinie 12.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2
Stan radnych – 23
Obecnych – 22
Ad. 1
VI Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 12.00. Powitał gości przybyłych na Sesję oraz
Radnych Powiatu.
Prowadzący stwierdził prawomocność obrad (lista obecności w załączeniu – załącznik nr 1).
Poinformował, iż obsługę prawną sesji poprowadzi radca prawny Anna Samborska-.Janura
.
Przewodniczący wprowadził autopoprawką do porządku obrad (załącznik nr 2), polegającą na:
dopisaniu pkt 7 w brzmieniu "Realizacja Uchwały nr LXVIII/301/06 w sprawie Powiatowego
programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w roku 2006" oraz w pkt 8 jako ppkt
a) przyjęcie uchwały w sprawie "Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji
rynku pracy w roku 2007". Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego p.Magdalena Werstak
uzasadniła potrzebę wprowadzenia zmian.
Przewodniczący wprowadził ponadto jako pkt 9 w brzmieniu: "Stanowisko Rady Powiatu
Pabianickiego w sprawie drogi ekspresowej S8"
P. Michał Olejniczak zapytał czy ww. projekt był wyłożony do wglądu i zapoznania ?
Przewodniczący poinformował, iż projekt stanowiska został złożony w dniu wczorajszym i
został przesłany przewodniczącym klubów.
Wiceprzewodniczący Marek Ciechański omówił
"Stanowisko w sprawie drogi
ekspresowej S8".
Przewodniczący poddał pod głosowanie zmiany do porządku obrad: w wyniku
głosowania: za – 21
przeciw – 0
nikt nie wstrzymał sie od głosu
w/w zmiany do porządku obrad zostały przyjęte. (załącznik nr 2a)
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr V/07 z V Sesji Rady Powiatu Pabianickiego
z 26 stycznia 2007 roku.
Ze względu na to, że nie było żadnych uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w
protokół. W wyniku głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Protokół nr V/07 z V Sesji Rady Powiatu 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. Zbigniew Mencwal– wyraził zgodę,
- p. Michał Olejniczak – wyraził zgodę.

Ad. 4
Dotyczy pkt.: „Informacja Starosty Pabianickiego o działalności Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami”.
Informację (załącznik nr 3) przedstawił Starosta Powiatu Pabianickiego – p. Krzysztof
Habura.
P. Tadeusz Rosiak przedstawił informację o pracach Wydziału Oświaty i Wychowania.
Poinformował. iż zostały zebrane szczegółowe dane dotyczące szkół i placówek Powiatu
Pabianickiego w roku szkolnym 2006/2007, następnie została przeprowadzona
analiza
porównawcza. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nauczyciele mają zbyt wiele godzin
ponadwymiarowych. Zostały także zebrane informacje od dyrektorów szkół i w oparciu o nie
będzie można opracować harmonogram remontów dla placówek oświatowych. Przeprowadzono
analizę kadrową, zebrano informacje dotyczące nauczycieli zatrudnionych w jednostkach
oświatowych oraz przeanalizowano możliwości odejścia z tych placówek określonej grupy
nauczycieli i pracowników na wcześniejsze emerytury. Po wstępnej analizie na odprawy potrzebne
jest około 800 tys zł. Dodał, że Powiat otrzymał propozycje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi przejęcia Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ksawerowie.
Ad. 5
Dotyczy punktu: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z po przednich
sesji.
Przewodniczący poinformował, iż odpowiedzi były udzielone na V sesji.
Ad. 6
Dotyczy punktu: interpelacje i zapytania radnych.
P. Józef Wiaderek odniósł się do informacji Starosty w której nie była poruszona sprawa
dotycząca pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach Indykatywnego Planu
Inwestycyjnego. Jakie czynności podejmował Zarząd, aby pozyskać środki finansowe i czy nasze
wnioski znajdują się na liście rezerwowej ?
Ponadto p. Józef Wiaderek poinformował, iż Burmistrz Konstantynowa podjął konsultację z
mieszkańcami w sprawie przyłączenia jednej z miejscowości należącej do gminy Lutomiersk do
gminy Konstantynów. Zapytał czy Starosta Powiatu Pabianickiego brał udział w rozmowach i jaka
jest opinia Pana Starosty na temat tego przyłączenia ?
P. Zbigniew Mencwal zapytał, czy sesje będą odbywały się we wtorki czy jest to tylko
wyjątkowa sytuacja ? W kolejnym pytaniu odniósł się do informacji Starosty o spokaniach między
sesjami i zapytał co wynika z tych spotkań dla Powiatu Pabianickiego, Starosty i Zarządu ?
P. Zbigniew Mencwal również zapytał o stanowisko Zarządu w sprawie zamiaru
przyłączenia części gminy Pabianice do Łodzi i o przyłączeniu części gminy Lutomiersk do
Konstantynowa ?
P. Michał Olejniczak poprosił Pana Starostę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej Powiatowego
Programu Ochrony Środowiska, w którym na jednej ze stron jest zapis, iż "przeprowadzamy
konkurs na najbardziej ekologiczną gminę naszego powiatu jest plagiatem programu Ochrony
Środowiska Województwa Świętokrzyskiego".Dodał, że program ten robiła firma zewnętrzna w
2003 roku. Zapytał, ile Powiat zapłacił za niego i kto za to ponosi odpowiedzialność ?
P. Zbigniew Mencwal poprosił o wyjaśnienie terminu "pełnomocnictwo szczególne" ?
P. Zbigniew Skowroński odnosząc się do sprawy dotyczącej przyłączenia części gminy
Lutomiersk do gminy Konstantynów zaproponował, aby zaprosić na sesję Burmistrza
Konstantynowa i Wójta Lutomierska w celu wysłuchania opinii obu stron w tej sprawie.

Ad. 7
Dotyczy punktu: „Realizacja Uchwały nr LXVIII/301/06 w sprawie
programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w roku 2006"

Powiatowego

Realizację uchwały omówił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
p. Bogusław Oswald oraz p. Paulina Piekielniak (załącznik nr 4).
Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
– p. Marta Cicha poinformowała o jej pozytywnym zaopiniowaniu.
Ad. 8
a)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego programu promocji
zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w roku 2007”
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju
Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Zbigniew Mencwal stwierdził, iż w przedstawionym materiale nie ma ujętych informacji
o bezrobociu w poszczególnych gminach naszego powiatu.
P. Zbigniew Skowroński poprosił p. Bogusława Oswalda, aby zastanowił się nad
stworzeniem programu dla osób zagrożonych eksmisją z mieszkań. Brakuje w gminach mieszkań
socjalnych i z tego powodu wiele rodzin nie mających zatrudnienia zagrożonych jest eksmisją.
P. Michał Olejniczak poinformował o spotkaniu w którym uczestniczył wraz z członkiem
Zarządu p. Magdalena Werstak w związku z pozyskiwaniem środków finansowych. Powstać ma
lokalna platforma współpracy z grupami roboczymi, ma to na celu „wyprowadzanie ludzi z
bezdomności.”
P. Bogusław Oswald odpowiedział, iż każda inicjatywa jest dobra. Program i pieniądze nie
załatwią problemu bezrobocia, one bowiem wspierają pewne działania, ale muszą być partnerzy i
inwestorzy i nowe miejsca pracy. Chcemy zwiększyć liczbę uczestników robót publicznych.
P. Zbigniew Skowroński zasugerował zorganizowanie Sesji Rady Powiatu poświęconej
bezdomności i bezrobociu.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały. w sprawie
„Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w roku
2007”.(załącznik nr 5)
W wyniku głosowania:
za – 20 osób,

przeciw – 0 osób,

wstrzymało się – 0 osób,

Uchwała Nr VI/36/07 została podjęta.
b)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na
2007 rok.
Projekt w/w uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego
Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
Ze względu na to, że nie było pytań, Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok. (załącznik nr 6)

W wyniku głosowania:
za – 17 osób,

przeciw – 0 osób,

nikt nie wstrzymał sie od głosu,

Uchwała Nr VI/37/07 została podjęta.
c)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
w 2007 roku.
Projekt w/w uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego
Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Budżetu i Finansów, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu
uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej w 2007 roku.(załącznik nr 7)
W wyniku głosowania:
za – 20 osób,

przeciw – 0 osób,

wstrzymało się – 0 osób,

Uchwała Nr VI/38/07 została podjęta.
d)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w
2007 roku.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego
Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym
zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu w/w
projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2007 roku.(załącznik nr 8)
W wyniku głosowania:
za – 17 osób,

przeciw – 0 osób,

wstrzymało się – 0 osób,

Uchwała Nr VI/39/07 została podjęta.
e)
Dotyczy punktu Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na
2007 rok w związku z realizacją projektu Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w Powiecie Pabianickim w roku szkolnym 2006/2007.
Projekt w/w uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego
Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu, Oświaty i Wychowania poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu
w/w projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie zmian
budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok w związku z realizacją projektu Wspieranie rozwoju
edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Pabianickim w roku szkolnym
2006/2007.(załącznik nr 9)

W wyniku głosowania:
za – 19 osób,

przeciw – 0 osób,

nikt nie wstrzymał sie od głosu,

Uchwała Nr VI/40/07 została podjęta.
f)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i
przekazywania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych.
Projekt w/w uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Wicestarosta Powiatu Pabianickiego
– p. Irena Grenda.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej i Komisji Oświaty i Wychowania
poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Waldemar Flajszer powiedział, iż limit pięciu godzin nieusprawiedliwionych w roku szkolnym
grozi dużymi konsekwencjami w postaci utraty stypendium i wnioskuje o zwiększenie tego limitu
do 10 godzin.
P. Andrzej Kurzawski poinformował, iż poprzedni regulamin był bardziej restrykcyjny i
należy dać szanse nowemu, a przy okazji uczulić nauczycieli, aby byli bardziej wyrozumiali w
stosunku do uczniów.
P. Michał Olejniczak zasugerował zostawienie tego regulaminu bez zmian, jeśli okaże
się że te przepisy są zbyt restrykcyjne to po roku można to zmienić.
P. Waldemar Flajszer wycofał swój wniosek dodając, iż należy zmobilizować wychowawców, aby
do takich uczniów podchodzili ze zrozumieniem.
P. Józef Wiaderek zgłosił formalny wniosek o zwiększenie liczby
nieusprawiedliwionych godzin do 10, aby dzieci nie były pozbawione możliwości pobierania
stypendium.
P. Wicestarosta dodała, iż problem godzin nieusprawiedliwionych jest bardzo dobrze
znany wychowawcom i pedagogom.
P. Zbigniew Skowroński zgłosił wniosek przeciwny do wniosku p. Józefa Wiaderka
podkreślając fakt zdyscyplinowania uczniów, ponieważ jest to dla nich forma nagrody.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek p. Józefa Wiaderka dotyczący
zmiany ilości godzin nieusprawiedliwionych z 5 do 10 godzin.
W wyniku głosowania:
za – 7 osób,
przeciw – 12 osób, wstrzymały się – 2 osoby,
wniosek został odrzucony.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie zmiany
regulaminu
przyznawania
i
przekazywania
stypendiów
uczniom
szkół
ponadgimnazjalnych.(załącznik nr 10)
W wyniku głosowania:
za – 18 osób,

przeciw – 0 osób,

wstrzymały się – 2 osoby,

Uchwała Nr VI/41/07 została przyjęta.
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.
g)
Dotyczy punktu Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatu
Pabianickiego.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Sekretarz Powiatu Pabianickiego Karol
Klimek.

.Wiceprzewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatu
Pabianickiego. (załącznik nr 11)
W wyniku głosowania:
za – 19 osób,

przeciw – 0 osób,

nikt nie wstrzymał się od głosu,

Uchwała Nr VI/42/07 została podjęta.
h)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia
Praktycznego w Pabianicach.
Projekt w/w uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego.
Tadeusz Rosiak.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej, Budżetu i Finansów, Rewizyjnej,
Oświaty i Wychowania poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Józef Wiaderek wyraził swoje zaniepokojenie faktem zamiaru likwidacji CKP, ponieważ
co stanie sie z uczniami, którzy odbywali tam praktyczną naukę zawodu ?
P. Waldemar Flajszer zapytał jakie są rozwiązania systemowe na przyszłość i jaki czeka
los nauczycieli tam zatrudnionych ? Dodał, iż CKP powstało w poprzedniej kadencji i poprzedni
Zarząd nie przeprowadził odpowiedniej analizy finansowej tej placówki.
P. Grzegorz Janczak powiedział, iż bez dodatkowego dofinansowania placówki oświatowe
nie są w stanie funkcjonować. Dodał, iż należy spojrzeć na aspekt ludzki i należałoby im
zabezpieczyć możliwość pracy w innych zakładach, lub szkołach.
P. Michał Olejniczak stwierdził, iż nie było jakiegokolwiek monitoringu finansowego tej
placówki ze strony Wydziału Oświaty i Wychowania.
P. Andrzej Kurzawski powiedział, iż na komisjach członek zarządu p. Tadeusz Rosiak nie
mówił tylko o likwidacji CKP, ale też przedstawił alternatywne rozwiązanie tego problemu..
P. Zbigniew Mencwal poinformował, iż zdecydowanie popierał powołanie CKP. Poprzedni
dyrektor tej placówki zaniedbał wykonanie wielu spraw.
P. Śmiechowicz dodała, iż idea tego centrum miała być zupełnie inna. Miało ono kształcić
w zawodach nie tylko tych, które kształci Zespół Szkół Nr 1 a do tego centrum byli kierowani tylko
uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1
P. Sławomir Wajdner powiedział, że od kiedy kierował CKP zabrakło mu dwóch
elementów, czasu i pieniędzy. Do pewnego momentu CKP przynosiło korzyści finansowe. Dodał, iż
trzeba się zastanowić nad odbudową szkolnictwa zawodowego.
P. Michał Olejniczak zasugerował, aby do czerwca opracować program kształcenia
zawodowego dla naszych szkół.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie zamiaru
likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Pabianicach.(załącznik nr 12)
W wyniku głosowania:
za – 16 osób,

przeciw – 0 osób,

wstrzymały się – 3 osoby,

Uchwała Nr VI/43/07 została podjęta.
P. Michał Olejniczak zgłosił wniosek, aby zobowiązać Zarząd Powiatu Pabianickiego do
opracowania programu działania szkolnictwa zawodowego na kolejne lata do połowy czerwca tego
roku.
P. Tadeusz Rosiak poinformował, iż ten program ze względu na składanie przez uczniów
dokumentów do szkół., będzie opracowany do końca kwietnia. Natomiast strategie tego typu będzie
można zacząć tworzyć na rok szkolny 2008-2009. Wówczas materiały te mogą być przekazane w
miesiącu grudniu do szkół. Można próbować wpływać na zmianę zapotrzebowania środowiska na
odpowiednie kierunki kształcenia.

P. Michał Olejniczak poprosił tylko o informację, w oparciu o dane, które posiada Wydział
Oświaty i Wychowania, a w późniejszym terminie zastanowimy się wspólnie nad dalszymi
poczynaniami w tym temacie.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez p. Michała Olejniczaka
dotyczący udzielenia informacji na temat szkolnictwa zawodowego w terminie do końca kwietnia
2007 r.
W wyniku głosowania:
za – 19 osób,

przeciw – 0 osób,

wstrzymało się – 0 osób,

Wniosek został przyjęty.
i)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pabianicach.
Projekt w/w uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Wicestarosta Powiatu Pabianickiego
– p. Irena Grenda.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Spraw Obywatelskich, Promocji
oraz Rozwoju Powiatu, oraz Statutowo-Regulaminowej poinformowali o pozytywnym
zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Pabianicach.(załącznik nr 13)
W wyniku głosowania:
za – 17 osób,

przeciw – 0 osób,

nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr VI/44/07 została podjęta.
j)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Sprawozdanie omówiła Elżbieta Jabłońska- Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Zbigniew Skowroński zaproponował, aby p. Elżbieta Jabłońska mogła zaprezentować
swoje materiału również na sesjach Rad Gmin naszego powiatu.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały
w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania powiatowego rzecznika konsumentów.(załącznik nr 14)
W wyniku głosowania:
za – 16 osób,

przeciw – 0 osób,

nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr VI/45/07 została podjęta.
k)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdań z działalności Komisji
Stałych Rady Powiatu Pabianickiego.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie sprawozdań
z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego.(załącznik nr 15)
W wyniku głosowania:
za – 16 osób,

przeciw – 0 osób,

nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr VI/46/07 została podjęta.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Pabianickiego dotyczącego drogi
ekspresowej S8.
Stanowisko omówił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego Marek
Ciechański.
P. Waldemar Flajszer powiedział, iż nie znane nam są działania, które by zagrażały
przebiegowi drogi ekspresowej S8. Dodał, iż nie zaszło w działaniach rządowych nic co skłaniałoby
nas do podejmowania takich kroków. Poinformował również, że Prawo i Sprawiedliwość Powiatu
Pabianickiego będzie wnioskowało do posła Matuszewskiego o wyjaśnienie spraw.
P. Józef Wiaderek powiedział, iż budowa drogi S8 jest ujęta w budowie na lata 20102012. Na ten rok w budżecie centralnym zarezerwowane jest 10 mln zł. W programie operacyjnym
przebieg trasy zapisany jest przez miejscowość Syców do drogi A1, ale autostrada A1 może
przebiegać przez Łódź lub przez Piotrków.
P. Starosta dodał, iż nie należy upolityczniać tej sprawy, ponieważ temat jest bardzo ważny
dla naszego regionu. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2004 roku zakładało przebieg
drogi przez okręg łódzki, natomiast do Unii Europejskiej poszły dokumenty o przebiegu tej drogi
przez okręg piotrkowski. Nie bez powodu powstało stowarzyszenie jednostek samorządowych na
rzecz budowy drogi S8 i S14. Podjęcie przez Radę tego stanowiska nie ma w sobie jakiegokolwiek
niebezpieczeństwa, natomiast ma na celu wyrażenia zaniepokojenia, aby ta droga była
zlokalizowana w okręgu łódzkim.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne stanowisko Rady Powiatu Pabianickiego
w sprawie drogi ekspresowej S8.(załącznik nr 16)
W wyniku głosowania:
za – 16 osób,

przeciw – 0 osób,

nikt nie wstrzymał się od głosu.

Stanowisko zostało przyjęte.
Ad. 10
Dotyczy punktu: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
P. Starosta odpowiedział na pytanie dotyczące indykatywnego planu inwestycyjnego
poinformował, iż na ten plan aplikowane jest 36% z całej kwoty czyli 860 mln euro, która jest
przeznaczona do zagospodarowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Łódzkiego. Była to kwota 1,240 mld zł. Wpłynęło 261 wniosków na łączną kwotę 15
mld zł, podczas gdy rozdysponowane było 1,240 mld zł. Z 261 projektów Zarząd Województwa
wybrał 28. Wśród tych wybranych projektów tylko jeden był złożony przez powiat, natomiast
pozostałe 27 były złożone przez gminy, miasta, bądź inne jednostki organizacyjne. Zarząd
Województwa ustalił pewne priorytety, wśród których nie znalazły się drogi powiatowe, a takie
wnioski składał nasz powiat. O tym, że powiat nie dostał środków na drogi nie decydowały
wnioski, tylko Zarząd Województwa ustalił inne priorytety.
W odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany granic Konstantynowa, Pan Starosta
poinformował, iż Starostwo nie zostało oficjalnym pismem poinformowane o takich działaniach. Z
doniesień prasowych wiadomo, że sprawa dotyczy miejscowości Babiczki - gmina Konstantynów
i Lutomierska. Powiat nie może ingerować w te sprawy.
P. Sekretarz dodał, iż sprawy zmiany granic regulują zarówno ustawa o samorządzie
gminnym jak i o samorządzie powiatowym. Ta sytuacja podlega tylko przepisom ustawy o
samorządzie gminnym.
P. Starosta na pytanie dotyczące terminu dzisiejszej sesji poinformował, iż ma to charakter
incydentalny i łączył się z szybkim podjęciem uchwały dotyczącej likwidacji Centrum Kształcenia

Praktycznego. W zakresie "informacji" Starosta odpowiedział, że w takiej formie sprawozdania
były relacjonowane przez ostatnie cztery lata i nie było do nich żadnych uwag.
Na pytanie dotyczące Powiatowego Programu Ochrony Środowiska Starosta poinformował,
iż o taki program wnioskował poprzedni Zarząd i przyjmowała go poprzednia Rada, dodał iż należy
to przeanalizować i dokładniejsze informację przedstawi na następnej sesji.
Ostatnie pytanie dotyczyło "pełnomocnictwa szczególnego". Dotyczy ono upoważnienia do
wykonania określonej czynności w przeciwieństwie do pełnomocnictwa ogólnego.
P. Józef Wiaderek w swoim wystąpieniu pytał o fundusze, których nie uzyskaliśmy z
Indykatywnego Planu Inwestycyjnego. W informacji Pana Starosty nie było wspomniane o
konsultacjach, które przeprowadziły inne samorządy.
P. Starosta w odpowiedzi poinformował, iż było napisane odwołanie, w którym szczegółowo
umotywowaliśmy dwa z naszych projektów i zadeklarowano rozpatrzeć je w drugim etapie.
Ad. 11
Dotyczy punktu: „Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty”.
P. Zbigniew Skowroński poprosił, aby po 10 sierpnia 2007 r. przez okres dwóch tygodni nie
planować sesji.
P. Andrzej Kurzawski poinformował, iż został oddelegowany na warsztaty organizowane
przez Urząd Marszałkowski w Łodzi dotyczące rozwoju rekreacji i turystyki konnej w
Województwie Łódzkim. Na szkoleniu poruszane były kwestie prawne związane z wytyczeniem i
utrzymaniem szlaków konnych.
P. Sekretarz Karol Klimek poinformował, iż zgodnie z podjętą uchwałą jest na sali
kominkowej zamontowane urządzenie umożliwiające korzystanie z komputerów osobistych. Dodał,
iż od następnej sesji na stronie internetowej Starostwa zostaną umieszczone do pobrania materiały
na sesję. Dodał, że z ustawy lustracyjnej wynika, że radni urodzeni przed 1 sierpnia 1972 roku
będą musieli złożyć oświadczenie lustracyjne w ciągu miesiąca od momentu powiadomienia. .
Ustawa wchodzi w życie 15 marca 2007 roku i do tego czasu powinien być jużogłoszony tekst
jednolity.
P. Waldemar Flajszer podziękował za umożliwienie korzystania podczas sesji Rady Powiatu
Pabianickiego z komputerów osobistych.
Przewodniczący
odczytał
Uchwałę
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz
prognozy kształtowania się długu publicznego Powiatu Pabianickiego.
P. Józef Wiaderek zapytał czy ta uchwała nie powinna być odczytana przed podjęciem
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu ?
P. Skarbnik odpowiedziała iż uchwała nie mogła być odczytana, ponieważ jej jeszcze nie
było. Nasz budżet był przyjmowany w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. i były inne
wymogi - nie musiała być opinia o długu przy uchwale budżetowej.
Przewodniczący poinformował, iż skierował opracowany przez Sekretarza projekt uchwały
dotyczący honorowego obywatela Powiatu Pabianickiego do komisji i klubów. Poprosił aby radni
kierowali swoje stanowiska i opinie do Biura Rady, aby wypracować wspólny konsensus.
Poinformował również o wpłynięciu pism z Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
dotyczące prośby częściowego sfinansowania aparatury szpitalnej. Przewodniczący zadekretował te
pisma do p. Starosty, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Obywatelskich Promocji
oraz Rozwoju Powiatu z prośbą o rozpatrzenie możliwości sfinansowania.

Ad. 12
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady VI Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 1650.

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołował:
Tomasz Włodarczyk
Załączniki do wglądu w Biurze Rady.

