PROTOKÓŁ NR XXII/16

PROTOKÓŁ Z XXII SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 24 maja 2016 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2

Stan radnych – 23
Obecnych – 20
Ad. 1
XXII Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 10.00. Powitał Radnych Powiatu oraz gości
przybyłych na Sesję.
Prowadzący stwierdził prawomocność obrad, gdyż obecnych było 14 radnych
(lista obecności w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji
poprowadzi mecenas Jarosław Szczepaniak. Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad
(załącznik nr 2).
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 roku.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego protokołu, Przewodniczący przystąpił
do głosowania, w wyniku którego: za – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 1 radny wstrzymał
się od głosu. Protokół Nr XXI/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku z XXI 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. Krzysztof Waligórski – nieobecny;
• p. Marek Błoch – nie wyraził zgody;
• p. Paweł Kania – wyraził zgodę;
• p. Rafał Kunka – wyraził zgodę.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
Powyższą informację przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura
(załącznik nr 3).
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Wiceprzewodniczący Rady - p. Waldemar Flajszer - wniosek o dofinansowanie
budowy pływalni został na razie pominięty ze względu na jego wielkość – 25 metrów? Jakie
były kryteria w latach, kiedy projekt powstawał? Czy rząd zmienił kryteria przydzielając
środki basenom 50 metrowym? Czy wobec takich kryteriów nie można dokonać zmian
projektowych zwiększając gabaryt basenu, skoro takie inwestycje otrzymują
subwencjonowanie z Ministerstwa i z Funduszu Ochrony Środowiska? Czy to byłoby
możliwe?
Starosta Pabianicki - p. Krzysztof Habura – trzeba by zmienić całą dokumentację.
Zasadność budowy 50 metrowego basenu jest wątpliwa. Utrzymanie takiego basenu to koszty
(związane z utrzymaniem obiektu), na które powiatu nie byłoby stać. Powiat w poprzednim
roku został zakwalifikowany do planu wieloletniego, co właściwie jest jednoznaczne z tym,
że w danym roku inwestycja jest przesuwana do planu jednorocznego i dofinansowana. Tak
się jednak nie zadziało. Trudno określić z jakich powodów. W Ministerstwie odmówiono
uzasadnienia, ponieważ nie jest zobligowane do uzasadniania swoich decyzji. Można
domniemywać, że baseny 50 metrowe są bardziej preferowane.
Radny Marek Błoch zapytał, czy jest już założony dziennik na budowę basenu? Czy
znany jest termin wygaśnięcia pozwolenia na budowę pływalni?
Przewodniczący Rady stwierdził, że wobec braku pytań do informacji Starosty punkt
został wyczerpany.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iż odpowiedzi z sesji zostały udzielone podczas
obrad XXI Sesji w dniu 28 kwietnia 2016 roku oraz w formie pisemnej za wyjątkiem
interpelacji Wiceprzewodniczącego Rady – p. Waldemara Flajszera dotyczącej realności
wyposażania właścicieli pojazdów w ramki pod tablicę rejestracyjną z napisem powiat
pabianicki.
Starosta Pabianicki - p. Krzysztof Habura – sprawa została przeanalizowana. Średnio
na miesiąc przerejestrowywanych jest około 1000 samochodów i motocykli. Ilość byłaby
podwojona z uwagi na fakt ich umieszczenia na tablicach rejestracyjnych z przodu i z tyłu.
Koszt ramki to 2,50 zł, co w skali rocznej daje kwotę 60 tysięcy złotych. Powstaje pytanie:
czy jeżeli powiat dokona ich zakupu i będzie je sprzedawać, to ludzie będą je kupować? Przy
przerejestrowaniu pojazdu ramki już są. Czy jeśli właściciele pojazdów by je otrzymywali
bezpłatnie, to dokonają zamiany ramki? Jakąś promocję takie ramki stanowią. Pozostaje
pytanie, czy ramki wydawać bezpłatnie czy pobierać opłatę? I z jakim efektem?
Wiceprzewodniczący Rady - p. Waldemar Flajszer - wielu internautów „zgłaszało się
do mnie” przedstawiając przykładowe tablice. Gdyby Starosta przychylił się do takiej
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formuły, aby „promocyjnie” zaprojektować ramki i przy okazji je rozprowadzać. Wyraził
przekonanie, że wielu „z nas chętnie” zmieniłoby podkładki pod tablicę i nie byłoby
problemu z wydatkowaniem 2,50 zł czy 5 złotych. Sprawa wymaga rozważenia „na ile
promujemy własny powiat, na ile jest to kwestia naszej tożsamości.” Oczywistym jest, że
sprawa jest niemierzalna, „bo jeszcze tego nie wypróbowaliśmy.” Na początek należałoby
wyprodukować takie tablice, jeżeli nie ma możliwości promocyjnej, w formie płatnej
zaoferować je mieszkańcom powiatu.
Radny Marek Błoch – interpelacja została złożona dnia 28 kwietnia, odpowiedzi
wpłynęły do Biura Rady w dniach 23 i 24 maja. Poprosił, aby kolejnym razem dostawał
odpowiedzi chociaż na trzy dni wcześniej, „bo nie mogę się do tych interpelacji odnieść.
Odpowiedź otrzymałem dosłownie przed sesją.”
Przewodniczący Rady – zgodnie ze Statutem Powiatu Zarząd może udzielić
odpowiedzi również na następnej sesji. Zarząd może to zrobić wcześniej, jednakże
odpowiedzi są terminowe. „Do udzielonych odpowiedzi będzie Pan się mógł odnieść na
następnej sesji.”
Radny Jarosław Kosmala – w związku ze złożoną w ubiegłym tygodniu interpelacją
dotyczącą strefy kibica, poprosił o udzielenie odpowiedzi z uwagi na fakt rozpoczęcia
mistrzostw w dniu 10 czerwca.
Członek Zarządu Powiatu - p. Irena Grenda – interpelacja wpłynęła do Zarządu
w dniu 16 maja. Sprawa była rozpatrywana na posiedzeniu Zarządu. Zarząd podjął decyzję,
że nie jest w stanie zorganizować i utworzyć strefy kibica. To bardzo poważna
i odpowiedzialna inwestycja. Czas na uzyskanie pozwolenia na zorganizowanie takiej
imprezy jest za krótki. Nie ma możliwości otrzymania pozwoleń. Ponadto środki na
utworzenie strefy kibica nie były planowane w budżecie, sprawa wymagałaby znalezienia
środków z innego źródła.
Starosta Pabianicki dodał, że strefa kibica to poważne przedsięwzięcie logistyczne: to
nie tylko wypożyczenie telebimu, ale też zapewnienie ochrony w trakcie wydarzenia oraz
w nocy. Pozostał niecały miesiąc. Po znakiem zapytania pozostaje kwestia finansowa,
zapewne to nie tylko koszt 20 tysięcy zł, ale znacznie więcej, stąd taka decyzja Zarządu.
Prezydent Miasta stwierdził, że w przypadku „miasta” jest to niemożliwe do zrealizowania.
Powiat sam nie jest w stanie sam zrealizować tego przedsięwzięcia.
Wobec braku uwag do udzielonych odpowiedzi Przewodniczący przystąpił
do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Robert Rządziński – w ostatnich dniach w Lutomiersku i w Gminie Lutomiersk
pojawiły się kradzieże z rozbojami - jak wygląda stan rozmów z wójtem odnośnie nowego
budynku dla policji w Gminie Lutomiersk?
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Radny Łukasz Stencel:
dot. ulicy Wileńskiej. W przetargu przewidziany jest remont tej ulicy do ulicy
Leczniczej. Zwrócił się z prośbą, żeby do końca roku wygospodarować środki
i przeprowadzić remont do ulicy Wiejskiej. Odcinek od Leczniczej (około
150 metrów) do Wiejskiej jest w najgorszym stanie.
dot. ulicy Grota Roweckiego - na jakim etapie jest poprawa, remont ścieżki rowerowej
i samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów?
Radny Włodzimierz Stanek:
czy powiat pabianicki współpracuje z firmą Blue Ocean? Firma ta skierowała do
wielu mieszkańców naszego powiatu listy, w których stwierdza, że działa na rzecz
powiatu pabianickiego po wygraniu postępowania przetargowego i wykonuje badania
odnośnie zrównoważonego rozwoju transportu w powiecie pabianickim. Jeden
człowiek otrzymał od tej firmy 58 identycznych ankiet z prośbą o wypełnienie
i odesłanie. Na tej podstawie firma będzie przygotowywała opracowania. Jaka będzie
wartość merytoryczna tego typu badania jeżeli do jednej osoby wysyła się 58 ankiet?
Jaki będzie koszt przygotowania opracowania przez firmę po wygranym postępowaniu
przetargowym? Poprosił, aby Starosta odniósł się do tej metodologii badań.
trzy sesje temu składał interpelację z prośbą, aby pomalować farbą odblaskową
„nóżki” znaków drogowych, które są postawione na jezdni przy rondzie. W godzinach
wieczornych, w półmroku „nóżek” nie widać, „zlewają się” z otoczeniem. Mija
czwarty miesiąc, a zadanie nie zostało wykonane.
dot. basenu - z konferencji prasowych Starosty Pabianickiego wynikało, że rozbiórka
warsztatów będzie zakończona z końcem kwietnia. Jest koniec maja, a na placu
w dalszym ciągu są samochody, koparki. Jakie były zapisy umowy? Czy rozbiórka
miała być dokonana do końca kwietnia? Jeżeli tak, to jakie kary będą naliczone
wykonawcy za niewywiązanie się z terminu zakończenia robót?
„chciałbym panu Staroście przekazać pismo z Nadleśnictwa Kolumna. Pismo, które
otrzymałem od mieszkanki ulicy 20 stycznia.” Chodzi o odtworzenie dawnej ścieżki
rowerowej - przy lasku miejskim w kierunku Sereczyna, która funkcjonowała przez
wiele lat. Nadleśnictwo Kolumna w piśmie z roku 2012 odpowiada tej Pani, że nie
widzi żadnych przeciwwskazań, wyrazi wszelkie zgody. Poprosił, aby w tym roku czy
może w latach kolejnych wziąć to pod uwagę i w jakimś stopniu tę ścieżkę odtworzyć.
dot. przeglądu piosenki - „Idolek.” Jest to konkurs dla uczniów zainteresowanych
muzyką, a przede wszystkim śpiewem. To bardzo dobra inicjatywa. Chodzi o nagrody,
które powiat pabianicki przekazał na ręce zwycięzców. Nagrodami były: bombonierka
oraz kredki do malowania. Wyraził zdanie, że „za te 20 złotych” można byłoby kupić
np. pendrive'a, który młodzież w ramach zainteresowania muzyką mogłaby
wykorzystać.
dot. skrzyżowania ulic Nawrockiego i 20 stycznia. Na kilka interpelacji składanych
w tej sprawie z prośbą o poprawę stanu bezpieczeństwa, „otrzymałem ostateczną
odpowiedź od pana Starosty, że po zbadaniu sprawy, po sprawdzeniu statystyk
policyjnych nic nie zostanie zrobione, będzie tak jak jest, bo jest dobrze.” Zaapelował,
aby nie skupiać się na statystykach. Statystyki policyjne nie obejmują wszystkiego,
tylko to, co zostało zgłoszone. Nie obejmują drobnych stłuczek, wyhamowań.
Mieszkańcy okolicznych bloków, wieżowców, taksówkarze z postoju obok mogą
powiedzieć ile niebezpiecznych sytuacji jest tam każdego dnia. Ponowił interpelację

4 z 13

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

o rozważenie możliwości poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic
Nawrockiego i 20 stycznia - czy poprzez sygnalizację świetlną, czy inne rozwiązanie.
dot. psa policyjnego, czy Zarząd posiada jakieś informacje w tym temacie? Rada już
dawno przyznała środki.
dot. policji i dróg. W ostatnim czasie na miejskich portalach informacyjnych
pojawiały się nagrania z udziałem piratów drogowych, którzy jeżdżą po „naszych”
ulicach. Jeden z ostatnich filmików pokazywał samochód na ulicy Zamkowej
(na wysokości Urzędu Miejskiego), który prawie przejechał pieszego na pasach. Czy
policja na podstawie takiego filmu, gdzie jest nagranie z zajścia i widać tablice
rejestracyjne może ustalić właściciela i podjąć czynności? Czy nie powinno się
ukarać za te wykroczenia? Poprosił Starostę o ponowne „uczulenie pana Komendanta
o działania w tym zakresie.”
Radny Marek Błoch:
Czy został założony dziennik budowy na budowę basenu?
Kiedy wygasa pozwolenie na budowę basenu?
Wiceprzewodniczący Rady - p. Waldemar Flajszer:
jakie najważniejsze plany remontowe powiat zamierza wykonać w szkołach
powiatowych w okresie lata? Poprosił o szczególne uwzględnienie Zespołu Szkół
Nr 2 ze względu na obchodzony jubileusz.
jak przebiegają tegoroczne matury? Czy wszyscy maturzyści przystąpili do
egzaminów? Ilu ich jest?
poprosił o podsumowanie tegorocznych Dni Powiatu Pabianickiego pod względem
finansowym. Jaki był dokładny kosztorys? „Ile kosztowały nas zespoły?” Jaki był
udział własny, a jaki wnieśli sponsorzy?
ilu wychowanków pieczy zastępczej usamodzielnia się w 2016 roku? Czy mają
w dostatecznym stopniu zapewnione warunki bytowo-materialne?
jaka jest łączna liczba miejsc w DPS – ach? Czy potrzeby mieszkańców powiatu są
w wystarczającym stopniu zabezpieczone?
dot. dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Porszewicach - ile dzieci
z tych placówek przystąpi do Komunii Świętej i otrzyma prezenty z tej okazji?
dot. programu „Aktywny Samorząd”. Ile powiat otrzymał środków? Czy zostały
podpisane umowy? Dotyczy to także pomocy dla studentów niepełnosprawnych
w drugim module. Czy moduł pierwszy został już rozpoczęty?
jak wygląda program „500 plus” w powiecie pabianickim? Czy rodziny zastępcze
dzieci z domu dziecka mają wypłacane pieniądze? Ile jest dzieci w rodzinach
zastępczych?
na jakim etapie prac jest powiat w zakresie rozbiórki warsztatów szkolnych przy
Zespole Szkół Nr 1? Czy prace zostały zakończone? Czy dalej trwają? Co się dzieje
w tym momencie na terenie warsztatów?
jak będzie wyglądał Dzień Dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
w Porszewicach i na Sejmowej?
czy Zarząd Powiatu ma plany w temacie „Sali Złotej”? Czy nie warto podjąć działań?
Czy po wielokrotnie bezskutecznym aplikowaniu o środki nie warto byłoby po części
„Salę Złotą” doprowadzić do stanu zgodnego z zaleceniami konserwatora?
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dot. ulicy Wileńskiej - kiedy planowana jest inwestycja? Jaki będzie ich koszt?
W jakim terminie odbędą się prace? Przyłączył się do interpelacji radnego Łukasza
Stencla o znalezienie środków na przedłużenie prac na ulicy Wileńskiej.
poprosił o ocenę, czy prace zaplanowane przez Wydział Dróg i Mostów w miesiącu
kwietniu-maju zostały wykonane w stopniu zadowalającym?
jakie prace Wydział Dróg i Mostów będzie wykonywał w miesiącu czerwcu? Czy już
zostały zakończone prace przy oznakowaniu poziomym?

Radny Grzegorz Hanke - w prasie pojawiły się informacje na temat błędu w egzaminie
maturalnym z informatyki. Czy sprawa dotyczy też szkół pabianickich? Czy egzamin będzie
powtarzany?
Przewodniczący Rady – wobec braku dalszych zapytań i interpelacji punkt został
wyczerpany.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego o stanie mienia Powiatu
Pabianickiego za rok 2015 (załącznik nr 4).
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Oświaty
i Wychowania, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu informacji.
Starosta Pabianicki - p. Krzysztof Habura zapytał, czy w przedmiocie informacji są
zapytania?
Przewodniczący Rady - w związku z brakiem głosów sprzeciwu, informacja Zarządu
Powiatu Pabianickiego o stanie mienia Powiatu Pabianickiego za rok 2015 została przyjęta.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016 – 2021.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu - p. Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Oświaty
i Wychowania poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 5):
za – 16 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXII/158/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Pabianickiego na lata 2016 – 2021 została podjęta.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016 rok.
Projekt uchwały omówiła 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.
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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 XXII/159/16 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2016
rok została podjęta.
c) powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi.
Projekt uchwały omówił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 7):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXII/160/16 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
z zakresu zarządu drogami powiatowymi została podjęta.
d) upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia porozumienia z Gminą
Pabianice.
Projekt uchwały przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, 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 8):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXII/161/16 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do
zawarcia porozumienia z Gminą Pabianice została podjęta.
e) zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/128/16 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 stycznia
2016 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
pabianickiego na rok 2016.
Projekt uchwały omówiła p. Irena Grenda – Członek Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań 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 XXII/162/16 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/128/16 Rady Powiatu
Pabianickiego z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2016 została podjęta.
f) przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.
Projekt uchwały przedstawiła p. Irena Grenda – Członek Zarządu Powiatu.
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Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, 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 10):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXII/163/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu
Pabianickiego z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
została podjęta.
g) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „Pielęgnacja zieleni, w tym
pomników przyrody, na terenie Powiatu Pabianickiego, tj. Pielęgnacja drzew w pasie
drogowym ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach”.
Projekt uchwały omówiła p. Irena Grenda – Członek Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady - p. Waldemar Flajszer ponowił prośbę o uporządkowanie
pasa zielni przy ulicy Grota – Roweckiego - trawników, które same zarastają.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 11):
za – 12 radnych,
przeciw – 0 radnych,
8 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXII/164/16 w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie
o dofinansowanie zadania pn. „Pielęgnacja zieleni, w tym pomników przyrody, na terenie
Powiatu Pabianickiego, tj. Pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulicy Grota Roweckiego
w Pabianicach” została podjęta.
h) udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobroń przy realizacji zadania publicznego pod
nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup 2 sztuk
pilarek do drewna marki STIHL dla Gminy Dobroń”.
Projekt uchwały przedstawiła p. Irena Grenda – Członek Zarządu Powiatu,
jednocześnie informując o wprowadzeniu autopoprawki polegającej na skreśleniu wyrazów
„marki STIHL” w tytule uchwały oraz w ostatniej linijce § 1 pkt 1.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 12):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXII/165/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobroń
przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom
w stanie nagłego zagrożenia – zakup 2 sztuk pilarek do drewna marki STIHL dla Gminy
Dobroń” wraz z autopoprawką została podjęta.
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i) udzielenia pomocy finansowej Gminie Lutomiersk przy realizacji zadania publicznego pod
nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup sprzętu
do działań przeciwpowodziowych oraz gaśniczych dla Gminy Lutomiersk”.
Projekt uchwały omówiła p. Irena Grenda – Członek Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww. projektu
uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 13):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXII/166/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Lutomiersk przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku
i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych oraz
gaśniczych dla Gminy Lutomiersk” została podjęta.
j) udzielenia pomocy finansowej Gminie Konstantynów Łódzki przy realizacji zadania
publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego
zagrożenia – zakup zestawu ratownictwa drogowo–chemicznego dla Gminy Konstantynów
Łódzki”.
Projekt uchwały przedstawiła p. Irena Grenda – Członek Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 14):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXII/167/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Konstantynów Łódzki przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy
środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup zestawu ratownictwa
drogowo–chemicznego dla Gminy Konstantynów Łódzki” została podjęta.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Członek Zarządu Powiatu - p. Gabriela Wenne-Błażyńska:
• dot. planu transportowego. Wykonawca planu transportowego został wyłoniony
w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania o cenę.
Najniższą ofertę dała firma consultingowa Blue Ocean z Warszawy. Takiego planu nie
może wykonać żaden pracownik Wydziału Komunikacji i Transportu, ponieważ nie
posiada takich kompetencji. Koszt planu to 14 tysięcy zł brutto. To nie tylko
wysyłanie ankiet, to opracowanie zakresu planu, definicje, metodologia badań,
charakterystyka społeczno-gospodarcza obszaru objętego planem, informacje ogólne o
powiecie pabianickim, demografia, gospodarka, sfera społeczna, istniejąca sieć
komunikacyjna. To ponadto dane w zakresie transportu indywidualnego, wpływu
transportu na środowisko, korzystanie ze środowiska naturalnego, emisja spalin,
emisja hałasu, ocena i prognoza społecznych potrzeb przewozowych w transporcie
publicznym, ocena i prognoza potrzeb przewozowych ogólnie, najważniejsze
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generatory ruchu w powiecie pabianickim, regionalny osobowy transport drogowy itd.
Firma będzie sporządzać i przekazywać zamawiającemu nie tylko projekt takiego
planu, musi również zorganizować spotkanie zespołu doradczego, spotkania
realizowane w ramach konsultacji społecznych i jeżeli będą jakiekolwiek uwagi, to
sporządzi również korektę do tego projektu, w której zostaną uwzględnione uwagi
zgłoszone w toku tych konsultacji oraz uwagi radnych przedstawionych w toku
uchwalania planu transportowego.
Radny Włodzimierz Stanek – „wysłanie do jednej osoby 58 identycznych ankiet to
kpina.” Co do spisu czynności, jakie firma ma realizować i za co dostanie 14 tysięcy złotych:
zanieczyszczenie środowiska, to wszystko dane, które otrzyma od powiatu pabianickiego.
Sprawozdanie ze stanu środowiska sporządza się corocznie.
Członek Zarządu Powiatu - p. Gabriela Wenne-Błażyńska – to cena najniższa i żaden
powiat nie robi tego samodzielnie. Plan transportowy to nie tylko ankieta, ona jest jednym
z elementów metodologii badań. Uwaga radnego będzie wzięta pod uwagę i w ramach
podpisanej umowy z wykonawcą zapisy dotyczące metodologii badań będą kwestionowane.
„Przekażę Panu radnemu” wykaz punktów będących elementami planu.
Starosta Pabianicki – kwota 14 tysięcy zł nie jest wysoką. Przy wstępnym
rozpoznawaniu rynku proponowane kwoty były znacznie większe - rzędu 30 tysięcy złotych.
Dokument jest niezwykle skomplikowany i zawiera bardzo wiele informacji. To cena
wyważona i najniższa. Jeśli wspomniana przez radnego sytuacja miała miejsce, to sprawa
zostanie wyjaśniona. To cenna informacja, która będzie weryfikowana w kontakcie z firmą
realizującą zadanie.
•

•
•

Członek Zarządu Powiatu - p. Gabriela Wenne-Błażyńska:
dot. egzaminów z informatyki. Takie egzaminy na poziomie rozszerzonym zdawali
uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 - dziewięciu uczniów. Błąd był w jednym zadaniu
arkusza egzaminacyjnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna oficjalnie oświadczyła,
że ci uczniowie, którzy przystąpili do tego egzaminu i rozwiązali zadania do tego
momentu, kiedy był ten błąd mają 100% zdawalności egzaminu. Natomiast jeżeli
wnoszą jakieś uwagi, to do końca czerwca mogą złożyć taki wniosek na ręce
dyrektora szkoły, do tej pory nikt takiego wniosku nie złożył. I wówczas mogą w CKE
jeszcze raz przystąpić do egzaminu.
dot. ilości uczniów, którzy przystąpili do matury – 438 uczniów. W Zespole Szkół
Nr 1 – 24 osoby, Zespole Szkół Nr 2 – 71 uczniów, Zespole Szkół Nr 3 – 81, w II LO
– 106 i w I LO – 135. Tylko w I LO jedna osoba nie przystąpiła do matury.
dot. remontów w szkołach:
- w Zespole Szkół Nr 1: remont sali gimnastycznej.
- w Zespole Szkół Nr 2: remont sali gimnastycznej, parkietu, malowanie, oświetlenie,
malowanie sanitariatów, korytarzy na pierwszym i drugim piętrze, wschodnia część
szkoły oraz patio.
- w Zespole Szkół Nr 3: malowanie korytarza na pierwszym i drugim piętrze,
konserwacja podłogi na tych piętrach i wymiana drzwi.
- w poradni psychologiczno – pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim: wymiana
wykładziny, okien w budynku szkoły. Zadanie realizuje Urząd Miejski
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w Konstantynowie Łódzkim. Jeżeli wymiana okien zakończy się w odpowiednim
czasie to remonty obejmą również malowanie w budynku.
- w poradni psychologiczno – pedagogicznej w Pabianicach: remont podłogi.
- w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego:
malowanie sal, wymiana płytek w kuchni, osuszanie budynku i podłączenie
kanalizacji.
- w Młodzieżowym Domu Kultury: malowanie holu głównego, wymiana podłogi
w świetlicy.
- w I LO: wymiana glazury w szatni, remont pokoju nauczycielskiego, adaptacja
pomieszczenia na bibliotekę.
- w II LO: jedna z pracowni, która będzie przeznaczona na eko pracownię, wymiana
oświetlenia, jedna pracownia na parterze i trzy na piętrze.
•

•
•
•

•

•

•
•

•

Członek Zarządu Powiatu - p. Irena Grenda:
dot. konkursu „Idolek” - organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury jak
każdego roku. Powiat pabianicki jako pomoc finansową przeznaczył kwotę 700
złotych i tą kwotą dysponowała pani Dyrektor. Nagrody fundował Młodzieżowy Dom
Kultury.
dot. zakupu psa - pies nie został jeszcze zakupiony. Dodała, że na chwilę obecną trwa
przygotowanie pomieszczeń, malowanie.
dot. Dni Powiatu – ogólny koszt to kwota w wysokości 148 tysięcy złotych. Od
sponsorów pozyskano 23 200 złotych.
dot. ilości wychowanków, którzy się usamodzielnili – w 2015 roku było
18 wychowanków, 12 - u z rodzin zastępczych, 6 – u z placówki. W 2016 roku jest
20 wychowanków, którzy mają możliwość usamodzielnienia. Zabezpieczenie
mieszkania jest zadaniem gminy. Powiat tylko pomaga w przeprowadzeniu remontów,
czy też wyposażenia w odpowiedni sprzęt. Jeśli chodzi o placówki to otrzymują kwotę
w wysokości 6 600 zł oraz od 3 do 4 tysięcy zł na tzw. rzeczówkę. W rodzinach
zastępczych kwota jest podobna, uzależniona od tego, czy dziecko otrzymuje
alimenty, rentę. Te rzeczy są brane pod uwagę. Jeżeli wychowanek kontynuuje naukę
to każdego miesiąca otrzymuje tzw. czesne w wysokości 500 zł miesięcznie.
dot. liczby miejsc w Domach Pomocy Społecznej - w Konstantynowie ilość miejsc
wynosi 143, w Pabianicach - 195. „W tej chwili jest 100% obłożenie.” Jeżeli jest to
mieszkaniec powiatu pabianickiego to powiat ma możliwość jego przyjęcia, „ nigdy
nie odsyłamy.” W chwili obecnej są 4 osoby oczekujące.
dot. programu „500 plus” – 122 rodziny na 144 dzieci zostało objętych programem.
Złożonych wniosków jest 96, wydanych decyzji 88. Do tej pory wypłacono kwotę
w wysokości 75 tysięcy zł. Środków nie otrzymują dzieci z placówek
opiekuńczo-wychowawczych, tylko dzieci w rodzinach zastępczych.
dot. Dnia Dziecka – święto będzie zorganizowane w Sereczynie - będzie ognisko, plac
zabaw, dmuchańce, latawce i różne imprezy, zawody.
dot. Komunii Świętej – 9 dzieci (5 chłopców, 4 dziewczynki), w dniu 5 czerwca
przystąpi do Pierwszej Komunii. Każde dziecko zostaje obdarowane jednakowym
prezentem: tablet, kwiaty, bombonierka. Po uroczystości zaproszone osoby zostaną
przyjęte kawą, herbatą, ciastkami.
dot. programu „Aktywny Samorząd” – powiat otrzymał kwotę w wysokości
240 tysięcy zł (w ramach I modułu 120 tysięcy zł, II modułu 120 tysięcy zł).
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Na chwilę obecną jest 38 złożonych wniosków. Najwięcej wniosków rozpatrzonych
i złożonych dotyczy II modułu. To opłacenie studiów, dojazdów, zakup podręczników.
Wyraziła zdanie, że wszyscy zainteresowani tą formą pomocy taką pomoc otrzymają.
•
•

•

•

•
•

Starosta Pabianicki - p. Krzysztof Habura:
dot. budynku posterunku policji w Lutomiersku - „Nie uczestniczymy w rozmowach
między policją a wójtem.” Podobno takie rozmowy trwają.
dot. ulicy Wileńskiej – planuje się wykonać remont od ulicy Niecałej do ulicy
Leczniczej. „Jeśli pojawią się oszczędności w przetargach to będziemy chcieli
zakończyć tę ulicę.” Po rozstrzygniętym przetargu będzie wiadomo jakimi środkami
dysponujemy.
dot. ścieżki rowerowej na ulicy Grota Roweckiego – dokumentacja jest już gotowa,
projekt organizacji ruchu jest utworzony. Stacja naprawy będzie usytuowana
w okolicach ulicy Nawrockiego, naprzeciwko „Ryneczku” na Bugaju. Wyraził zdanie,
że w przeciągu miesięcy wakacyjnych zadanie uda się zrealizować.
dot. nagrań na portalach - właściwym adresatem zapytania byłby Komendant
Powiatowy Policji. Wyraził zdanie, że radny jako członek Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku taka informacje osobiście od Komendanta Policji uzyska. Powiedział, że
poczyni starania, aby skontaktować się z Komendantem w tej sprawie.
dot. „Złotej Sali” - realizacja zadania to koszt w wysokości 450 tysięcy zł.
Wydatkowanie takiej kwoty na jedną salę to olbrzymi koszt. Póki co powiat aplikuje
o środki licząc na ich uzyskanie.
dot. pracy wydziału - „borykamy się z pewnymi problemami personalnymi.” Pracę
wydziału ocenił jako dobrą. W tym miesiącu dużo czasu poświęcono na naprawę dróg
powiatowych, koszenie pasów zieleni. Do środy będą porządkowane tereny, nastąpi
wykaszanie przy kościołach m.in.: w Ksawerowie, Dobroniu, Dłutowie – tam, gdzie
przez drogi powiatowe przejdzie procesja. W czerwcu będą malowane przejścia znaki poziome na ulicach. Część została pomalowana metodą grubowarstwową,
m. in.: na ulicy Zamkowej, Warszawskiej, 20 stycznia, Myśliwskiej. „Tradycyjne
malowanie” nastąpi w miesiącu czerwcu.

Radny Robert Rządziński poprosił, aby poczynić rozmowy z Komendantem
w zakresie zorganizowania pieszego patrolu w Lutomiersku, co zwiększyłoby poczucie
bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
Starosta Pabianicki – „przekażę Komendantowi.”
Przewodniczący Rady - wobec braku dalszych głosów w dyskusji punkt został
wyczerpany.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
Radny Marek Gryglewski podziękował za uczestnictwo w dniu święta piłki nożnej na
stadionie PTC Pabianice. W tym roku na stadionie zgromadziło się ponad 900 kibiców
i w dużej mierze zapewne było to zasługą radnych, którzy swą informację przekazali dalej.
Zaproponował, aby wszyscy radni zgromadzili się w barwach biało-czerwonych i kibicowali
reprezentacji Polski bez strefy kibica.
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Radny Robert Rządziński przypominał o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej po sesji.
Przewodniczący Rady przypomniał, że w dniu 9 czerwca odbędzie się sesja
absolutoryjna. Co do propozycji radnego Marka Gryglewskiego poinformował, że były już
sesje wyjazdowe pod szczególną kuratelą.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad XXII Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu – p. Florian
Wlaźlak zamknął obrady XXII Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 12:05.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
Florian Wlaźlak

Protokołowała:
Agata Piechulska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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