PROTOKÓŁ NR LII/05

PROTOKÓŁ Z LII SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO
która odbyła się 28 lutego 2005 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2
Stan radnych – 23
Obecnych – 20
Ad. 1
LII Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Zbigniew Mencwal o godzinie 10.00. 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 Zbigniew Wilczyński.
P. Przewodniczący poinformował, iż na wniosek grupy radnych (załącznik nr 2)
proponuje wprowadzenie zmiany do porządku obrad (załącznik nr 3), polegającej na dopisaniu
do pkt. 7 ppkt. „a) zmian składu osobowego w komisjach stałych Rady Powiatu Pabianickiego”.
P. Piotr Adamski powiedział, iż na początku kadencji ustalone zostały pewne zasady
a stroną w ustalaniu tych zasad był Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego jak i koalicja.
Wówczas opozycja miała trzech przewodniczących komisji, zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami. Powiedział, iż jest zaskoczony przedstawionym projektem uchwały, ponieważ nie
były prowadzone żadne rozmowy na temat wyboru Przewodniczącego Komisji, a w ten sposób
zostały złamane zasady ustalone na początku kadencji. P. Piotr Adamski zgłosił wniosek o nie
wprowadzanie tego projektu uchwały pod obrady LII Sesji, a dokonanie przeglądu kandydatów,
ponieważ radni prawicy nie mają możliwości w dniu dzisiejszym zgłoszenia kontrkandydata.
Zapytał, czy radni prawicy w tym przypadku są potrzebni do głosowania nad w/w projektem
uchwały skoro przedmiotowa uchwała zawiera już nazwiska.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego - p. Zbigniew Mencwal powiedział,
iż na początku kadencji prowadzone były z inicjatywy Przewodniczącego Rady Powiatu
Pabianickiego zasady parytetu, jednakże te zasady nie były we właściwej proporcji realizowane.
Przewodniczący Rady odwołał się do przypadku blokowania wygaśnięcia mandatu jednego
z radnych na rzecz powołania, zgodnie z ustawą i statutem, kolejnego radnego. Powiedział,
iż z tak opracowanym projektem uchwały wystąpiła grupa radnych.
P. Edward Rogalewicz powiedział, w imieniu wnioskodawców, iż nie wycofuje wniosku.
Uważa, iż dyskusja i wszelkie rozstrzygania merytoryczne mogą nastąpić w momencie kiedy ten
punkt będzie wprowadzony pod obrady.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek grupy radnych o umieszczenie
w porządku obrad pkt 7 ppkt „a) zmian składu osobowego w komisjach stałych Rady Powiatu
Pabianickiego”.
W wyniku głosowania:
za – 12
przeciw – 4
wstrzymujących się – 0
porządek obrad wraz z wniosek został przyjęty.
Ad. 2
a)
1

Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu nr L/05 z L Sesji Rady Powiatu Pabianickiego
z 20 stycznia 2005 roku.
Ze względu na to, że nie było żadnych uwag p. Przewodniczący poddał pod głosowanie
w/w protokół. W wyniku głosowania:
za – 16
przeciw – 0
wstrzymujących się – 3
Protokół nr L/05 z L Sesji Rady Powiatu został przyjęty.
b)
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu nr LI/05 z LI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego
z 3 lutego 2005 roku.
Ze względu na to, że nie było żadnych uwag p. Przewodniczący poddał pod głosowanie
w/w protokół. W wyniku głosowania:
za – 16
przeciw – 0
wstrzymujących się – 3
Protokół nr LI/05 z LI Sesji Rady Powiatu został przyjęty.
Ad. 3
Dotyczy punktu: powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
P. Przewodniczący zaproponował, aby w dniu dzisiejszym Komisja Uchwał i Wniosków
pracowała w następującym składzie:
- p. Halina Bakus
– wyraziła zgodę,
- p. Marta Cicha
– nieobecna,
- p. Waldemar Flajszer – nieobecny,
- p. Robert Kraska
– wyraził zgodę.
Ad. 4

Dotyczy pkt.: „Informacja Starosty Pabianickiego o działalności Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami”.
Informację (załącznik nr 4) przedstawił Starosta Powiatu Pabianickiego – p. Grzegorz
Janczak.
Ad. 5
Dotyczy punktu: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z po-przednich
sesji.
P. Przewodniczący poinformował, iż odpowiedzi były udzielone na sesji.
Ad. 6
Dotyczy punktu: interpelacje i zapytania radnych.
P. Włodzimierz Alwasiak skierował pytanie do p. Radcy Prawnego dotyczące odwołania
ze stanowiska Wicestarosty p. Barbarę Górniak. Zapytał, czy podejmowane w tej chwili działania
przez obecną Wicestarostę będą w tym przypadku aktualne, jeżeli okaże się, iż Wojewoda uchyli
w/w uchwałę?
P. Piotr Adamski zapytał, czy wpłynęło od Wojewody jakieś pismo w sprawie podjętej
przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Powiatu Pabianickiego
i poprosił o udostępnienie go, jeżeli takowe pismo wpłynęło.
P. Przewodniczący Rady poinformował, iż pismo od Wojewody wpłynęło 18 lutego
2005 r., a dotyczyło złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. P. Przewodniczący
poinformował, iż w/w pismo jest do wglądu w Biurze Rady.
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P. Piotr Adamski w drugim pytaniu odniósł się do regulaminu „Przejrzysta Polska”,
do której to akcji powiat pabianicki przystąpił. Jeden punkt dotyczy wprowadzenia stałych
terminów obrad Rady Powiatu. Zapytał, jak się ma do tego programu termin dzisiejszej sesji.
P. Piotr Adamski zapytał także, czy radni mają poważnie traktować w/w program ?
P. Przewodniczący Rady odpowiedział, iż należy poważnie traktować akcję „Przejrzysta
Polska”. Powiedział, iż ustalony czwartkowy termin, będzie dalej obowiązywał, choć może
zdarzyć się, iż sesja będzie zwołana w innym dniu tygodnia. Terminy Sesji czwartkowych są
zagrożone wówczas, gdy staje się to na przełomie miesięcy, bowiem jeśli jest termin
obligatoryjny dla niektórych spraw, zadań to oczywistym się staje, iż waga, ranga sprawy
i wspomniane terminy wręcz zobowiązują do zwołania Sesji Rady Powiatu Pabianickiego
w wymaganym terminie i ma to miejsce w dniu dzisiejszym.
Ad. 7
a)

Dotyczy punktu: „Przyjęcie uchwały w sprawie zmian składu osobowego w Komisjach
stałych Rady Powiatu Pabianickiego”.
P. Przewodniczący odczytał w/w projekt uchwały.
P. Piotr Adamski zaapelował o nie podejmowanie w dniu dzisiejszym w/w uchwały
ze względu na to, że zostały złamane ustalenia. Powiedział, że skoro radni prawej strony są
lekceważeni, to nie wezmą udziału w głosowaniu.
P. Przewodniczący powiedział, iż na Komisji Budżetu i Finansów informował
o wniosku grupy radnych zawierającym propozycję zmian w składzie zarządu i komisjach.
Na tejże komisji był m.in. obecny przewodniczący klubu Piotr Adamski, a ponieważ innych
wniosków nie było dlatego dziś jest przedstawiony wspomniany wniosek grupy radnych.
P. Irena Grenda powiedziała, że nie była zapraszana na żadne spotkania, a jest
Przewodniczącą Klubu Radnych POPiS.
P. Włodzimierz Alwasiak poprosił o umożliwienie udzielenia odpowiedzi radcy
prawnemu na zadane w pkt 6 pytanie dotyczące Wicestarosty.
P. Edward Rogalewicz powiedział, że w/w uchwał nie ma żadnego związku z decyzją
Wojewody.
P. Krzysztof Hanke poprosił o 5-minutową przerwę.
P. Przewodniczący powiedział, że do tej pory jedynym reprezentantem „prawej strony”
był p. Piotr Adamski.
P. Przewodniczący ogłosił 5-minutową przerwę.
P. Adamski powiedział, że nie jest ważne kto zabiera głos z prawej strony, jednakże
podkreślił, że p. Irena Grenda jest przewodniczącą legalnie zgłoszonego klubu.
Mecenas Zbigniew Wilczyński powiedział, iż Uchwała Nr LI/187/05 oraz Uchwała
Nr LI/188/05 są regulowane ustawą o samorządzie powiatowym. Powiedział, iż może nastąpić
uchylenie uchwały ale decydować o tym będzie organ nadzorczy czyli Wojewoda. Gdyby
wspomniane uchwały zostały uchylone, wówczas nie wywierałyby żadnego skutku prawnego.
Dodał, iż rozstrzygnięcia nadzorcze p. Wojewody nie kończą trybu odwoławczego.
Powiedział, że gdyby Wojewoda zajął stanowisko jednakowe dla obu uchwał, to Wicestarosta
Grażyna Maślanka-Olczyk działałaby co najmniej jako Członek Zarządu.
P. Przewodniczący przypomniał, że dzisiejsza uchwała nie dotyczy Zarządu a radnych.
Odpowiadając na interpelację p. Piotra Adamskiego p. Przewodniczący odczytał pismo
Wojewody Łódzkiego (załącznik nr 5).
P. Przewodniczący zapytał, czy w związku z w/w projektem uchwały są zapytania, uwagi
do radnego Tomasza Mikuty lub radnego Roberta Kraska.
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P. Piotr Adamski zgłosił wniosek o głosowanie nad w/w uchwałą w innej formie;
najpierw głosowanie za przyjęciem rezygnacji, a następnie nie dokonywania wyboru
przewodniczącego komisji.
P. Przewodniczący poprosił o uzasadnienie do w/w wniosku.
P. Adamski powiedział, iż uzasadnienie zostało podane wcześniej przy dyskusji
nt. wprowadzenia w/w projektu uchwały do porządku obrad sesji.
P. Edward Rogalewicz powiedział, iż podtrzymuje wniosek o głosowanie całościowe w/w
uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr LII/193/05 w sprawie zmian składu
osobowego w Komisjach stałych Rady Powiatu Pabianickiego.
W wyniku głosowania:
za – 12 osób,
przeciw – 0 osób,
wstrzymało się – 0 osób,
w/w uchwała została podjęta.
b)

Dotyczy punktu „Przyjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia części nadwyżki budżetu
Powiatu Pabianickiego za 2004 rok oraz zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2005 rok”.
Projekt w/w uchwały wraz z autopoprawką omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego
– p. Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Rewizyjnej,
Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr LII/194/05 w sprawie
przeznaczenia części nadwyżki budżetu Powiatu Pabianickiego za 2004 rok oraz zmian budżetu
Powiatu Pabianickiego na 2005 rok.
W wyniku głosowania:
za – 12 osób,
przeciw – 0 osób,
wstrzymało się – 0 osób,
w/w uchwała została podjęta.
c)
Dotyczy punktu „Przyjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 4 im.
Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Ł. na Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii
Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim”.
Projekt w/w uchwały przedstawiła Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego
– p. Halina Fisiak. Przedstawiła również tabelę zmian nazw szkół (załącznik nr 6).
Przewodniczący Komisji: Statutowo – Regulaminowej, Oświaty i Wychowania
poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr LII/195/05 w sprawie zmiany
nazwy Zespołu Szkół Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Ł. na Zespół Szkół
Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim.
W wyniku głosowania:
za – 11 osób,
przeciw – 0 osób,
wstrzymało się – 0 osób,
w/w uchwała została podjęta.
d)

Dotyczy punktu „Przyjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 5 im.
Marii Konopnickiej w Pabianicach na Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Konopnickiej
w Pabianicach”.
Projekt w/w uchwały przedstawiła Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego
– p. Halina Fisiak.
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Przewodniczący Komisji: Statutowo – Regulaminowej, Oświaty i Wychowania
poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr LII/196/05 w sprawie zmiany
nazwy Zespołu Szkół Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach na Zespół Szkół Specjalnych
Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach.
W wyniku głosowania:
za – 12 osób,
przeciw – 0 osób,
wstrzymało się – 0 osób,
w/w uchwała została podjęta.
e)
Dotyczy punktu „Przyjęcia uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Nr 6
i likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodzieży Przewlekle Chorej i Niepełnosprawnej Ruchowo w Pabianicach wchodzącego w skład tego Zespołu”.
Projekt w/w uchwały przedstawiła Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego
– p. Halina Fisiak.
Przewodniczący Komisji: Statutowo – Regulaminowej, Oświaty i Wychowania, Budżetu
i Finansów, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr LII/197/05 w sprawie zamiaru
rozwiązania Zespołu Szkół Nr 6 i likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodzieży
Przewlekle Chorej i Niepełnosprawnej Ruchowo w Pabianicach wchodzącego w skład tego
Zespołu. W wyniku głosowania:
za – 12 osób,
przeciw – 0 osób,
wstrzymało się – 0 osób,
w/w uchwała została podjęta.
f)
Dotyczy punktu „Przyjęcia uchwały w sprawie zamiaru włączenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej Nr 5 w Pabianicach dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym
w Stopniu Lekkim z Chorobami Przewlekłymi i Niepełnosprawnością Ruchową do Zespołu
Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach”.
Projekt w/w uchwały przedstawiła Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego
– p. Halina Fisiak.
Przewodniczący Komisji: Statutowo – Regulaminowej, Oświaty i Wychowania, Budżetu
i Finansów, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr LII/198/05 w sprawie zamiaru
włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 5 w Pabianicach dla Uczniów
z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim z Chorobami Przewlekłymi i Niepełnosprawnością Ruchową do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach.
W wyniku głosowania:
za – 12 osób,
przeciw – 0 osób,
wstrzymało się – 0 osób,
w/w uchwała została podjęta.
g)
Dotyczy punktu „Przyjęcia uchwały w sprawie utworzenia publicznej szkoły
ponadgimnazjalnej - III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 3 im. Legionistów
Miasta Pabianic w Pabianicach”.
Projekt w/w uchwały przedstawiła Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego
– p. Halina Fisiak. Poinformowała, iż w tej sprawie jest pozytywna opinia Rady Pedagogicznej.
Przewodniczący Komisji: Statutowo – Regulaminowej, Oświaty i Wychowania, Budżetu
i Finansów, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
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P. Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr LII/199/05 w sprawie utworzenia
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 3
im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach.
W wyniku głosowania:
za – 13 osób,
przeciw – 0 osób,
wstrzymało się – 0 osób,
w/w uchwała została podjęta.
h)
Dotyczy punktu „Przyjęcia uchwały w sprawie utworzenia publicznej szkoły
ponadgimnazjalnej - IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego
w Pabianicach”.
Projekt w/w uchwały przedstawiła Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego
– p. Halina Fisiak. Poinformowała, iż w tej sprawie jest pozytywna opinia Rady Pedagogicznej.
Przewodniczący Komisji: Statutowo – Regulaminowej, Oświaty i Wychowania, Budżetu
i Finansów, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr LII/200/05 w sprawie utworzenia
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1
im. Jana Kilińskiego w Pabianicach.
W wyniku głosowania:
za – 13 osób,
przeciw – 0 osób,
wstrzymało się – 0 osób,
w/w uchwała została podjęta.
i)
Dotyczy punktu „Przyjęcia uchwały w sprawie utworzenia publicznej szkoły
ponadgimnazjalnej - V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Janusza
Groszkowskiego w Pabianicach”.
Projekt w/w uchwały przedstawiła Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego
– p. Halina Fisiak. Poinformowała, iż w tej sprawie jest pozytywna opinia Rady Pedagogicznej.
Przewodniczący Komisji: Statutowo – Regulaminowej, Oświaty i Wychowania, Budżetu
i Finansów, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr LII/201/05 w sprawie utworzenia
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im.
prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach. W wyniku głosowania:
za – 13 osób,
przeciw – 0 osób,
wstrzymało się – 0 osób,
w/w uchwała została podjęta.
j)
Dotyczy punktu „Przyjęcia uchwały w sprawie utworzenia publicznej szkoły
ponadgimnazjalnej - Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. mjr pil. Wł. Szcześniewskiego w Ksawerowie”.
Projekt w/w uchwały przedstawiła Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego
– p. Halina Fisiak. Poinformowała, iż w tej sprawie jest pozytywna opinia Rady Pedagogicznej.
Przewodniczący Komisji: Statutowo – Regulaminowej, Oświaty i Wychowania, Budżetu
i Finansów, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr LII/202/05 w sprawie utworzenia
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. mjr pil. Wł. Szcześniewskiego w Ksawerowie.
W wyniku głosowania:
za – 13 osób,
przeciw – 0 osób,
wstrzymało się – 0 osób,
w/w uchwała została podjęta.
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k)
Dotyczy punktu: „Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu
Pabianickiego do zawierania umów z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie
umieszczania osób w domach pomocy społecznej”.
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego – p. Józef Wiaderek.
Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
- p. Julian Szymczyk poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Józef Wiaderek powiedział, iż na Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu został zgłoszony przez p. Justynę Kudaj wniosek, który został przyjęty przez
członków komisji.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek (załącznik nr 7) p. Justyny Kudaj.
W wyniku głosowania:
za – 13,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0
w/w wniosek został przyjęty.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr LII/203/05 w sprawie
upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawierania umów z jednostkami samorządu
terytorialnego w zakresie umieszczania osób w domach pomocy społecznej. W wyniku
głosowania:
za – 13,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0
w/w uchwała została podjęta.
l)
Dotyczy punktu: „Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdań z działalności Komisji
Stałych Rady Powiatu Pabianickiego”.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – p. Zbigniew
Mencwal.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr LII/204/05 w sprawie sprawozdań
z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego. W wyniku głosowania:
za – 12,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0
w/w uchwała została podjęta.
Ad. 8

Dotyczy punktu: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
P. Przewodniczący poinformował, iż odpowiedzi zostały udzielone w I części sesji.

Ad. 9

Dotyczy punktu: „Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty”.
Sekretarz Powiatu Pabianickiego – p. Karol Klimek, w związku z napływającymi coraz
częściej skargami zaproponował radnym spotkanie w w/w temacie przy obecności radcy
prawnego i przewodniczących komisji. Termin spotkania: czwartek, 3 marca 2005 roku godzina
15.00.
P. Przewodniczący poinformował, iż w związku z akcją Przejrzysta Polska powinny
zostać stworzone, zgodnie ze wskazanymi w materiale zasadami, zespoły zajmujące się pracą
w obrębie wspomnianych zasad, a owocem tejże pracy byłoby przygotowanie stosownych
uchwał.
P. Przewodniczący odczytał wystąpienie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
(załącznik nr 8). Powiedział, iż w najbliższym czasie zostanie zorganizowane w w/w temacie
spotkanie.
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Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – p. Zbigniew Mencwal odczytał apel Rady
Miasta Płocka (załącznik nr 9), a także pismo Związków Zawodowych przy SP ZOZ
w Pabianicach (załącznik nr 10). Poinformował, iż następna sesja jest planowana na 31 marca
2005 roku.
P. Halina Bakus podziękowała radnym, którzy głosowali za przyjęciem uchwał
oświatowych.
Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego – p. Józef Wiaderek podziękował radnym, którzy
wzięli udział w Turnieju Tenisa Stołowego w Domu Dziecka w Porszewicach.
P. Robert Kraska podziękował radnym, którzy głosowali za wyborem jego osoby na
funkcję Przewodniczącego Komisji.
P. Piotr Adamski poprosił o przedstawienie odpowiedzi na zapytanie Wojewody.
P. Przewodniczący odczytał odpowiedź jaka została złożona Wojewodzie Łódzkiemu
dotycząca Uchwały Nr LI/187/05 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 3 lutego 2005 roku
w sprawie zmian w składzie Zarządu Powiatu Pabianickiego.
P. Irena Grenda powiedziała, że w jej odczuciu jest to nie odpowiedź dla Wojewody
a pouczenie, jak ma Wojewoda ustosunkować się w powyższej sprawie.
Ad. 10
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Zbigniew Mencwal zamknął obrady LII Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 1310.

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Zbigniew Mencwal
Protokołowała:
Aneta Brożyna
Załączniki do wglądu w Biurze Rady.
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