PROTOKÓŁ NR XI/07

PROTOKÓŁ Z XI SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO
która odbyła się 28 czerwca 2007 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 19
Ad. 1
XI Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 10.00. Powitał Radnych Powiatu oraz gości
przybyłych na Sesję.
Prowadzący stwierdził prawomocność obrad, gdyż na sali było 19 radnych (lista obecności
w załączeniu – załącznik nr 1). Poinformował, że obsługę prawną sesji poprowadzi mecenas
Bogdana Grabarz.
P. Przewodniczący zaproponował autopoprawkę do porządku obrad (załącznik nr 2)
polegającą na wprowadzeniu w punkcie 7 ppkt e) w brzmieniu „przyjęcie uchwały w sprawie zmian
budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 r. (kwota 90 000 zł)”. Kolejność poszczególnych ppkt
porządku obrad ulegnie odpowiednio zmianom. Potrzebę wprowadzenia zmian uzasadniła
p. Elżbieta Piekielniak. Przewodniczący poprosił o sprostowanie błędu pisarskiego, który wystąpił
w ppkt g) porządku obrad – przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/64/03
Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 24 września 2003 r.. jest zapis roku 2003 r., winno być 2004rok
Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. zmiany do porządku obrad. W wyniku
głosowania: za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu,
proponowane zmiany zostały przyjęte (załącznik nr 3).
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr X/07 z X Sesji Rady Powiatu Pabianickiego z
31maja 2007 roku.
Ze względu na to, że nie było żadnych uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w
protokół. W wyniku głosowania:
za – 18 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu,
Protokół z X Sesji Rady Powiatu Pabianickiego 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. Grzegorz Janczak – wyraził zgodę;
- p. Andrzej Kluch – nieobecny;
- p. Elżbieta Kopias – nie wyraziła zgody;
- p. Adam Krasiński – wyraził zgodę;

Ad. 4
Dotyczy pkt.: „Informacja Starosty Pabianickiego o działalności Zarządu Powiatu w okresie
między sesjami”.
Informację powyższą przedstawiła Wicestarosta Powiatu Pabianickiego – p. Irena Grenda
(załącznik nr 4).
Ad. 5
Dotyczy punktu.: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich
Sesji.
P. Przewodniczący poinformował, iż odpowiedź na interpelację zgłoszoną przez p.
Grzegorza Janczaka została udzielona na piśmie (załącznik nr 5)
Ad. 6
Dotyczy punktu: interpelacje i zapytania radnych.
P. Andrzej Kurzawski zapytał, czy wpłynął wniosek od Przewodniczącego Rady Gminy
Dobroń w sprawie naprawy chodnika w miejscowości Ldzań ?
P. Józef Wiaderek zapytał jakie Zarząd Powiatu podjął zmiany w rocznym planie zamówień
publicznych na 2007 rok ?
P. Waldemar Flajszer zwrócił się z następującymi zapytaniami i interpelacjami:
−
kto i dlaczego odebrał dokumentację w sprawie programu „blisko boisko”, czyli pozbawił
Powiat Pabianicki szansy utworzenia nowoczesnego boiska na terenie Zespołu Szkół Nr 2.?
− Ile środków unijnych, wspólnie ze Starostwem, zdobyli dyrektorzy szkół na pracownie
komputerowe i centra multimedialne ?
− na jakim etapie jest nabór uczniów do szkół powiatowych ?
− w jakich szkołach i jakie remonty są przewidziane podczas wakacji ?
P. Przemysław Fisiak odczytał poprawkę do statutu, zgłoszoną przez Komisję StatutowoRegulaminową.. Zaproponował dodanie w § 26 ust 3 Statutu Powiatu Pabianickiego w brzmieniu
„ w przypadku nieobecności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, ich zadania wykonuje
jeden z członków Komisji, wybrany w głosowaniu zwykłą większością głosów”.
P. Waldemar Flajszer zapytał radcę prawnego, czy zgodne z prawem jest opiniowanie
projektów uchwał przez Komisję Statutowo-Regulaminową, gdy nie ma przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego komisji?
P. Grzegorz Janczak zapytał, kiedy będą koszone trawy przy drogach powiatowych ?
P. Krzysztof Pacholak zadał pytanie dotyczące wydawania pozwoleń na budowę na terenie
gminy Lutomiersk. Jakie Zarząd podjął decyzje w tej sprawie ?
P. Waldemar Flajszer zapytał o abolicję samowoli budowlanych, czy istnieje możliwość
zalegalizowania samowoli budowlanych ?
P. Józef Wiaderek skonstatował , iż od początku powstania powiatu nie spotkał sie z
sytuacją, aby na komisji nie było przewodniczącego i jego zastępcy.
Ad. 7
a)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego –
p. Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Spraw Obywatelskich Promocji
oraz Rozwoju Powiatu, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 6):

za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XI / 79 / 07 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa została podjęta.
b)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu
Powiatu Pabianickiego na 2007 rok (kwota 500 000 zł).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i autopoprawką omówiła p. Elżbieta Piekielniak
Skarbnik Powiatu Pabianickiego.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, 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 imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 7):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XI/ 80 / 07 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok
(kwota 500 000 zł) została podjęta.
c)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian
budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok (kwota 10 000 zł).
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła p. Elżbieta Piekielniak Skarbnik Powiatu
Pabianickiego.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Spraw Obywatelskich Promocji
oraz Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Oświaty i
Wychowania poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 8):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XI /81/ 07 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok
(kwota 10 000 zł) została podjęta.
d)
Dotyczy punktu: przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie aktualizacji
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2004-2007
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła p. Elżbieta Piekielniak Skarbnik Powiatu
Pabianickiego.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu
uchwały.
P. Grzegorz Janczak zapytał, jaki był koszt przebudowy ulicy Rypułtowickiej w pierwszej
wersji, a jaka wartość inwestycji jest na dzień dzisiejszy?. Jaka będzie w przyszłości wartość tej
inwestycji ?
P. Elżbieta Piekielniak odpowiedziała, iż łączne nakłady finansowe wynoszą 7 809 791 zł.
Nakłady na dokumentację w 2004 roku wyniosły 38 000 zł, w 2005 r - 74 240 zł, nakłady do
poniesienia w 2007 r wyniosą 7 697 551 zł, znajduje się jeszcze rezerwa na tą inwestycję w
wysokości około 84 000 zł.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 9):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymał się – 1 radny

Uchwała Nr XI/ 82 / 07 w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla
Powiatu Pabianickiego na lata 2004-2007 została podjęta.
e)
Dotyczy punktu: przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie
zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok w związku z realizacją projektu „Przebudowa
ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach”
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła p. Elżbieta Piekielniak Skarbnik Powiatu
Pabianickiego.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Infrastruktury Technicznej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu
uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 10):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 2 radnych
Uchwała Nr XI / 83 / 07 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok w
związku z realizacją projektu „Przebudowa ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach” została podjęta.
f)
Dotyczy punktu: przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu
Powiatu Pabianickiego na 2007 rok (kwota 90 000 zł)
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego –
p. Elżbieta Piekielniak
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu
uchwały.
P. Józef Wiaderek z zadowoleniem przyjął informację o kolejnej inwestycji drogowej w
gminie Ksawerów dodał, że wiele inwestycji drogowych jest rozpoczętych w naszym powiecie
m.in. ulica Kilińskiego w Kazimierzu w gminie Lutomiersk, na drodze w Czołczynie w gminie
Lutomiersk, ulica Główna w Dłutowie, budowa chodnika w miejscowości Niesięcin w
Konstantynowie Łódzkim i wiele innych.
P. Robert Rządziński poinformował, iż inwestycja przy ulicy Kilińskiego w Kazimierzu
opiewa na przebudowę drogi, natomiast wszystkie inwestycje, które wskazał p. Józef Wiaderek są
kontynuacją prac, jakie były zaplanowane przez poprzedni Zarząd. Dokumentacja na inwestycje w
Ksawerowie jest współfinansowana przez gminę Ksawerów.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 11):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XI / 84 / 07 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok
(kwota 90 000 zł) została podjęta.
g)
Dotyczy punktu: przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XXVI/64/04 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 25 września 2004 roku w sprawie
utworzenia Samodzielnego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Sekretarz Powiatu Pabianickiego –
p. Karol Klimek.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady p. Florian Wlaźlak stwierdził, iż dzisiejsze posiedzenie Komisji StatutowoRegulaminowej miało tylko charakter roboczy i nie może być przedstawione formalne stanowisko
komisji.

P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 12):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XI / 85 / 07 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/64/04 Rady Powiatu
Pabianickiego z dnia 25 września 2004 roku w sprawie utworzenia Samodzielnego Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach została podjęta.
h)
Dotyczy punktu: przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wydania opinii
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach dotyczącej ograniczenia działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego
– p. Magdalena Werstak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Spraw Obywatelskich, Promocji
oraz Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 13):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XI / 86 / 07 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w
Pabianicach dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Pabianicach została podjęta.
i)
Dotyczy punktu: przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wydania opinii
do projektu uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczącej ograniczenia działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PABIAN-MED” w Pabianicach.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła – p. Magdalena Werstak. Poinformowała,
iż Komisje zgłosiły wnioski, zgodnie z którymi Zarząd Powiatu podjął nowy projekt uchwały, który
w §1 otrzymał brzmienie: „Rada Powiatu Pabianickiego pozytywnie opiniuje projekt uchwały
Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „PABIAN-MED” w Pabianicach poprzez likwidację izby przyjęć
szpitala”, w § 2 „negatywnie opiniuje projekt uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie
ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PABIAN-MED”
w Pabianicach poprzez likwidację w jego strukturze Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i oddziału
dermatologicznego. W § 3 otrzymuje brzmienie:” Rada Powiatu Pabianickiego upoważnia Zarząd
Powiatu Pabianickiego do działań zmierzających do zawarcia porozumienia między Gminą Miejską
Pabianice a Zarządem Województwa Łódzkiego w zakresie pozostawienia oddziału
dermatologicznego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Pabianicach.”
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Spraw Obywatelskich, Promocji
oraz Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Przemysław Fisiak przytoczył pkt 2 wniosku Komisji
w brzmieniu „Komisja wnioskuje, aby upoważnić Zarząd Powiatu do przygotowania stosownego
apelu na ręce Marszałka Województwa Łódzkiego w formie uchwały, celem podjęcia stosownych
kroków zmierzających do utrzymania w formie prawnej oddziału dermatologicznego na terenie
Powiatu Pabianickiego” Zgłosił zastrzeżenie, iż powyższy apel nie jest ujęty w projekcie uchwały.
P. Magdalena Werstak poinformowała, iż w projekcie uchwały w § 3 jest zapis, który
uwzględnia wniosek Komisji Rewizyjnej w brzmieniu „Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu
Pabianickiego do działań zmierzających do zawarcia porozumienia Gminy Miejskiej Pabianice z
Zarządem Województwa Łódzkiego” w zakresie pozostawienia tych oddziałów. Mogą być
prowadzone inne działania niż sam apel.
P. Waldemar Flajszer poinformował, iż Prawo i Sprawiedliwość złoży stosowny wniosek do

Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie oddziału dermatologicznego.
P. Janusz Cherbeć dyrektor „PABIAN-MED-u” poinformował, iż trudno mu się
ustosunkować do takiego postępowania. Nie można rozmawiać na tak ważne tematy nie korzystając
z pomocy innych lekarzy. Wyraził swoją dezaprobatę projektem uchwały. Dodał, że zgoda na
zamknięcie izby przyjęć a pozostawienie oddziału dermatologicznego i Zakładu Opiekuńczo –
Leczniczego jest niemożliwe. Poinformował, iż nie został zaproszony na posiedzenia komisji, na
których wytłumaczyłby wszystkie niejasne sprawy.
P. Florian Wlaźlak Przewodniczący Rady Powiatu odczytał treść zaproszenia na posiedzenia
komisji, które było dostarczone do sekretariatu „PABIAN-MED-u” w dniu 22 czerwca 2007 r.- w
załączeniu.
P. Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę.
P. Magdalena Werstak poinformowała, iż po rozmowie Zarządu z p. Januszem Cherbeciem
uzgodniono, iż w sprawie dotyczącej szpitalnego oddziału dermatologicznego, a nie przychodni
dermatologicznej- jest opinia pozytywna. Oddział dermatologiczny należy wyłączyć z PABIANMED-u, ponieważ nie ma , aż tylu pacjentów, aby go utrzymywać. Przychodnia dermatologiczna
zostaje przy ulicy Kilińskiego. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy po ustaleniach, zostaje w
pabianickim szpitalu. Izba przyjęć szpitala obejmuje oddział dermatologiczny i oddział Zakładu
Opiekuńczo – Leczniczego. Pani Magdalena Werstak odczytała projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem. W wersji przedłożonej radnym.
P. Adam Krasiński zaproponował, aby do §1 projektu uchwały, w którym mowa o izbie
przyjęć szpitala sprecyzować, iż chodzi o izbę przyjęć szpitala dermatologicznego.
P. Janusz Cherbeć powiedział, że czym innym jest izba przyjęć, a czym innym jest pomoc
doraźna udzielana przez firmę FALCK. Są to dwa różne świadczenia medyczne.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 14):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XI / 87 / 07 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Zarządu Województwa
Łódzkiego dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej „PABIAN-MED” w Pabianicach została podjęta.
j)
Dotyczy punktu: przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany
Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat
Pabianicki w 2007 roku.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego
– p. Tadeusz Rosiak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Oświaty i Wychowania
poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 15):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XI / 88 / 07 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i
placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2007 roku została podjęta.
k)
Dotyczy punktu: przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany
Uchwały Nr VII/55/07 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie
określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2007 roku, otrzymanych z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Wicestarosta Powiatu Pabianickiego

– p. Irena Grenda.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Spraw Obywatelskich, Promocji
oraz Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 16):
za – 16 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XI / 89 / 07 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/55/07 Rady Powiatu Pabianickiego z
dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2007
roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została
podjęta.
l)
Dotyczy punktu: przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji „Powiatowego planu gospodarki odpadami” za okres 2004-2006.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Leśnictwa Powiatu Pabianickiego p. Izabela Rzempowska.
Przewodniczący Komisji: Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Andrzej Kurzawski wyraził zadowolenie, iż wzrasta ilość firm zajmujących się
przetwórstwem i skupem odpadów. Duży akcent trzeba jeszcze położyć na edukację ekologiczną
oraz na informację, gdzie znajdują się punkty odbioru odpadów.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 17):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XI / 90 / 07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego planu
gospodarki odpadami” za okres 2004-2006 została podjęta.
Ad. 11
Dotyczy punktu: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
P. Robert Rządziński odpowiedział na interpelację zgłoszoną przez p. Andrzeja
Kurzawskiego. Poinformował, iż pismo od Przewodniczącego Rady Gminy Dobroń dotyczące
naprawy chodnika w miejscowości Ldzań nie wpłynęło w tym roku do Wydziału Dróg i Mostów
Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Dodał,że Zarząd podjął dwie zmiany w planie zamówień
publicznych. Pierwsza dotyczyła wykonania nakładki bitumicznej na drodze 4911E PabianiceJanowice i została zmieniona na remont drogi powiatowej 4911E w Żytowicach, chodnik wraz z
zatoką autobusową. Druga zmiana - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 3709E KazimierzPuczniew dotyczyła zmiany na zadanie - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 3314 E ul.
Kilińskiego w Lutomiersku.
W sprawie zapytania p. Grzegorza Janczaka dotyczącego kosztów przetargu na ulicę
Rypułtowicką , p. Rządziński wyjaśnił, że prace budowlane to wzrost niekwalifikowanych kosztów
w wysokości 805 039,62 zł i „doszedł do tego” koszt inżyniera kontraktu 292 800 zł po przetargu.
Dodatkowo dzisiejsza poprawka. Nie znaczy to jednak, że ta kwota zostanie w pełni wykorzystana.
Na pytanie dotyczące koszenia traw wzdłuż dróg powiatowych odpowiedział, iż prace
wykonywane są sukcesywnie przez jednego pracownika, który nie jest w stanie sam wykosić w
krótkim czasie wszystkich dróg.
P. Tadeusz Rosiak odpowiedział na interpelacje zgłoszone przez p. Waldemara Flajszera :
-na pytanie dotyczące wycofania wniosku z programu „blisko boisko” wyjaśnił, iż termin
składania wniosków upłynął w dniu 30 kwietnia 2007 r. Wszystkie dokumenty zostały złożone w
terminie. Minister miał do 15 maja ogłosić wyniki. Do 15 czerwca wyników jednak nie było.
Samorządy, których wnioski były rozpatrzone pozytywnie zostały o tym fakcie poinformowane.
Wnioskował o wycofanie go skoro nasz Powiat nie jest w grupie tych powiatów, których wnioski
zostały rozpatrzone pozytywnie. P. Rosiak dodał , że w pierwszym terminie nie było szans na

pozytywne załatwienie sprawy więc wycofaliśmy ten wniosek, aby w przyszłej edycji złożyć już
poprawiony wniosek.
- Na temat pozyskiwania pracowni poinformował, iż pracownie otrzymało Gimnazjum
Specjalne Nr 5 w Pabianicach, Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie, Technikum
Mechaniczne w Zespole Szkół nr 1, Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkól Rolniczych w
Widzewie. Internetowe Centra Informacji Multimedialnej otrzymało Technikum w Zespole Szkół
Nr 3 w Pabianicach i II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach.
- Odnośnie naboru do szkół poinformował, iż zakwalifikowano do „przydziału” 1139
uczniów, przydzielono 1041 uczniów, 98 uczniów system nie przydzielił, w związku z
przekazywaniem Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Ministerstwu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Liceach Ogólnokształcących jest 18 klas, w Liceach Profilowanych
-12 klas, w Technikach - 10 klas, w Zasadniczej Szkole Zawodowej - 6 klas. Reasumując,
powinno być utworzonych 46 klas.
-W sprawie statutów szkół odpowiedział, iż pierwszy statut szkół zatwierdza Rada Powiatu,
natomiast organy, które mogą wprowadzać zmiany w statucie są określone w przepisach. Od
nowego roku szkolnego będą wprowadzane zmiany w statutach szkół.
- Remonty wakacyjne szkół przedstawiają się następująco: w II Liceum Ogólnokształcącym
planowana jest wymiana 37 okien, na to zadanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
przeznaczone jest 150 tys zł, remont natrysków przy sali gimnastycznej – koszt inwestycji 150 tys
zł. W Zespole Szkół Nr 1 odbywa się modernizacja budynku – kwota całej inwestycji wynieść ma
1 250 tys zł. W Centrum Kształcenia Praktycznego planowane jest przeprowadzenie dokładnej
inwentaryzacji. W Zespole Szkół Nr 2 natomiast zaplanowane są drobne remonty -kontynuacja
remontu kotłowni, remont ogrodzenia, remont pracowni chemicznej, itp. W Zespole Szkół Nr 3
planowana jest wymiana podłogi w pracowni komputerowej, oraz remont posadzki na korytarzu
szkolnym. Zespół Szkół Specjalnych w Konstantynowie - prace są wykonywane we własnym
zakresie, dokonano podwyższenia ogrodzenia przy boisku szkolnym oraz pomalowano korytarz
szkolny na parterze. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 – malowanie korytarza na I piętrze, adaptacja
pomieszczeń na pracownie do zajęć wokalno-muzycznych, oraz cyklinowanie podłogi na sali
gimnastycznej. W pozostałych placówkach nie przewiduje się remontów.
P. Magdalena Werstak odpowiedziała na pytanie p. Krzysztofa Pacholaka. Powiedziała, że
Rada Gminy Lutomiersk we wrześniu 2006 r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Lutomiersk. Uchwała została zaskarżona w
dniu 20 lutego 2007 r do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, a po tygodniu została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. W związku z powyższym
Zarząd skierował pismo do Urzędu Wojewódzkiego, aby określić tryb postępowania w takiej
sytuacji. Nie została udzielona odpowiedź na ten temat z Urzędu Wojewódzkiego. W związku z
zaistniałą sytuacją zostało zawieszone wydawanie pozwoleń na budowę z terenu gminy Lutomiersk.
P. Karol Klimek odpowiedział na pytanie dotyczące posiedzenia Komisji StatutowoRegulaminowej, poinformował, iż statut jest kompletny i Przewodniczący Komisji zwołując
posiedzenie powinien upewnić się czy jego zastępca będzie mógł prowadzić posiedzenie w jego
zastępstwie. Przewodniczący Rady może prowadzić posiedzenie Komisji w zastępstwie lub
wiceprzewodniczący przez niego wyznaczony. Wszelkie działania komisji w dniu dzisiejszym były
niezgodne ze Statutem Powiatu.
P. Magdalena Werstak w sprawie abolicji prawa budowlanego odpowiedziała, iż w dniu 10
maja 2007 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy prawo budowlane. Zmieniony został art. 3
ustawy, który wprowadza możliwość zalegalizowania budowy bez ponoszenia kar dla samowolnie
wybudowanych budynków w okresie od 1 stycznia 1995 r. do 11 lipca 1998 r. Jeśli budowa została
zakończona w tym okresie, osoby mogą udać się do Nadzoru Budowlanego, aby zalegalizować
budowę. Kary za użytkowanie domu jednorodzinnego wynoszą 50 tys zł, zaś kara za garaż, dom
letniskowy lub pomieszczenia gospodarcze wynosi 25 tys zł. Przepis abolicyjny będzie
obowiązywał tylko do końca 2007 r.
P. Irena Grenda Wicestarosta Powiatu Pabianickiego zwróciła się z prośbą, aby posiedzenia

Komisji odbywały się przynajmniej dwa dni przed sesją, ponieważ Zarząd musi mieć czas na
ustosunkowanie się do wniosków zgłoszonych na komisjach.
Ad. 12
Dotyczy punktu: wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
W tym punkcie głos zabrała Wicestarosta Powiatu Pabianickiego p. Irena Grenda, która
poinformowała, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania Wojewódzkich, Powiatowych
Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych. Poinformowała, że w Dzienniku Ustaw
Województwa Łódzkiego Nr 185 z dnia 18 czerwca 2007 roku ukazało się ogłoszenie w temacie
zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, ponieważ
kadencja obecnej Rady kończy się pod koniec czerwca. W związku z tym termin zgłaszania
kandydatów upływa 2 sierpnia 2007 r.
P. Andrzej Kluch zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o szybkie rozpatrzenie wniosku
zgłoszonego przez Komisję Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sprawie
remontów i przebudowy dróg powiatowych.
P. Przemysław Fisiak poinformował, iż w dniach 25-26 czerwca odbyła się kontrola Komisji
Rewizyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach i protokół z kontroli będzie gotowy w
najbliższych dniach.
Przewodniczący Rady przypomniał o wpisywanie terminów dyżurów od września do końca
roku.
P. Magdalena Werstak poinformowała, iż odbył się podział środków finansowych na kluby
sportowe. Podział środków był pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Sportu i na
bieżąco są podpisywane umowy z klubami sportowymi na realizację promocji Powiatu
Pabianickiego poprzez kulturę fizyczną.
Ad. 13
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad XI Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – p.
Florian Wlaźlak zamknął obrady XI Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 1320.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak
Protokołował:
Tomasz Włodarczyk
Załączniki do wglądu w Biurze Rady

