PROTOKÓŁ NR LXXIII/06

PROTOKÓŁ Z LXXIII SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO
która odbyła się 27 czerwca 2006 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 21
Ad. 1
LXXIII Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Zbigniew Mencwal o godzinie 10.00. Powitał Radnych Powiatu oraz gości
przybyłych na Sesję.
Prowadzący stwierdził prawomocność obrad, gdyż na sali było 21 radnych (lista obecności
w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji poprowadzi mecenas
Bogdana Grabarz.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad (załącznik nr 2) LXXIII Sesji Rady
Powiatu Pabianickiego.
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołów :
a)
nr LXXI/06 z LXXI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego z 20 kwietnia 2006 roku.
Ze względu na to, że nie było żadnych uwag p. Przewodniczący poddał pod głosowanie
w/w protokół. W wyniku głosowania:
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymujących się – 0 radnych,
Protokół LXXI/06 z LXXI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego został przyjęty.
b)
nr LXXII/06 z LXXII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego z 27 kwietnia 2006 roku.
Ze względu na to, że nie było żadnych uwag p. Przewodniczący poddał pod głosowanie
w/w protokół. W wyniku głosowania:
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymujących się – 0 radnych,
Protokół LXXII/06 z LXXII 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. Edward Rogalewicz – wyraził zgodę;
p. Piotr Adamski – wyraził zgodę.
Ad. 4
Dotyczy pkt.: „Informacja Starosty Pabianickiego o działalności Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami”.
Informację taką przedstawił Starosta Powiatu Pabianickiego – p. Grzegorz Janczak
(załącznik nr 3).
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Ad. 5
Dotyczy pkt.: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich
sesji.
P. Przewodniczący w odpowiedzi na pytanie radnego Waldemara Flajszera zgłoszone na
LXXII Sesji poinformował, iż informacja o dyżurach radnych w lokalnej prasie będzie się
ukazywała, natomiast w pewnym okresie na skutek pomyłki nie została zamieszczona. Dodał, iż
dzisiejsza sesja jest rejestrowana kamerą internetową. P. Przewodniczący stwierdził również, że
odpowiedzi na interpelacje radnej Ireny Grendy, zostały udzielone na pismie.
Ad. 6
Dotyczy punktu: interpelacje i zapytania radnych.
P. Waldemar Flajszer zwrócił się:
1) do członka Zarządu p. Józefa Wiaderka:
– jaki na dzień dzisiejszy jest stan dróg powiatowych: czy wszystkie ubytki nawierzchni
zostały uzupełnione; jak posuwają się prace wykonywane przez zamiatarkę na terenie
Pabianic i gmin naszego powiatu ?
2) do Zarządu:
– jaki jest stan prawny działek, dot. inwestycji na ul. Rypułtowickiej, jakie kroki Zarząd
zamierza podjąć w tej sprawie?
– czy w budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe na odprawy dla nauczycieli
odchodzących na emeryturę; oraz ilu nauczycieli zamierza odejść w przyszłym roku?
– czy arkusze organizacyjne szkół powiatowych zostały zatwierdzone? jeśli nie to dlaczego?
– czy świadczenia urlopowe zostały wypłacone terminowo?
– kiedy zakończy się rekrutacja i czy w związku ze zmniejszającą się liczbą dzieci
przewidziane są jakieś zmiany organizacyjne na terenie placówek ? czy system naboru drogą
elektroniczną sprawdził sie w tym roku?
– ile jest wniosków nauczycieli, którzy ubiegają się o studia podyplomowe ?
– poprosił Zarząd o umotywowanie wyboru p. Krzysztofa Zajdy na stanowisko
dyrektora II LO.
P. Piotr Adamski zapytał o przewidywany termin zakończenia inwestycji na ulicy
Rypułtowickiej oraz na jakim etapie jest inwestycja dot. budowy hali sportowej na terenie
Domu Dziecka w Porszewicach?
P. Jarosław Habura zadał następujące pytania:
- czym Zarząd kierował się powierzając funkcję dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach
p. Sławomirowi Wajdnerowi na kolejną kadencję ?;
-jaka była opinia Rady Pedagogicznej II LO na temat p. Zajdy?; jeśli negatywna to dlaczego
Zarząd nie zdecydował się na rozpisanie procedury konkursowej na stanowisko dyrektora?
Ad. 7
a)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian
budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 r.
Projekt uchwały przedstawiła wraz z uzasadnieniem Skarbnik Powiatu Pabianickiego
– p. Elżbieta Piekielniak.
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 4):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXIII/319/06 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 r.
została podjęta.
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b)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie
przeznaczenia części nadwyżki budżetu Powiatu Pabianickiego za 2005 rok oraz zmian budżetu
Powiatu Pabianickiego na 2006 r.(kwota 2 900 zł).
Projekt uchwały przedstawiła wraz z uzasadnieniem Skarbnik Powiatu Pabianickiego
– p. Elżbieta Piekielniak.
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 5):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXIII/320/06 w sprawie przeznaczenia części nadwyżki budżetu Powiatu
Pabianickiego za 2005 rok oraz zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 r. została podjęta.
c)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie
przeznaczenia części nadwyżki budżetu Powiatu Pabianickiego za 2005 rok oraz zmian budżetu
Powiatu Pabianickiego na 2006 r.(kwota 100 000 zł).
Projekt uchwały przedstawiła wraz z uzasadnieniem Skarbnik Powiatu Pabianickiego
– p. Elżbieta Piekielniak.
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.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – p. Włodzimierz Alwasiak,
poinformował, że ma uwagi do dokumentacji w/w inwestycji oraz do budowy hali sportowej.
Dodał, iż w dniu dzisiejszym odbędzie sie spotkanie w tej sprawie z udziałem Prezydenta Miasta
Pabianic i dyrektora MOSiR-u. Następnie zgłosił wniosek o ponowne skierowanie w/w projektu
uchwały do komisji.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w wniosek p W. Alwasiaka. W wyniku
głosowania:
za – 1 radny,
przeciw – 14 radnych,
wstrzymało się – 6 radnych,
wniosek został oddalony.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 6):
za – 20 radnych,
przeciw – 1 radny,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXIII/321/06 w sprawie przeznaczenia części nadwyżki budżetu Powiatu
Pabianickiego za 2005 rok oraz zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 r. została podjęta.
d)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie
przeznaczenia części nadwyżki budżetu Powiatu Pabianickiego za 2005 rok oraz zmian budżetu
Powiatu Pabianickiego na 2006 r.(kwota 766 000 zł).
Projekt uchwały przedstawiła wraz z uzasadnieniem Skarbnik Powiatu Pabianickiego
– p. Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Oświaty i Wychowania
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 – 16 radnych,
przeciw – 2 radnych,
wstrzymało się – 2 radnych,
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Uchwała Nr LXXIII/322/06 w sprawie przeznaczenia części nadwyżki budżetu Powiatu
Pabianickiego za 2005 rok oraz zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 r. została podjęta.
e)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie trybu
i terminów uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu oraz informacji z wykonania budżetu.
Projekt uchwały przedstawiła wraz z uzasadnieniem Skarbnik Powiatu Pabianickiego
– p. Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Oświaty i Wychowania,
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 8):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXIII/323/06 w sprawie trybu i terminów uchwalania budżetu oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz
informacji z wykonania budżetu została podjęta.
f)
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 przedstawiła wraz z uzasadnieniem 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 9):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXIII/324/06 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.
g)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie ustalenia
Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość
i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,
doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla wychowawców zatrudnionych na
podstawie ustawy Karta Nauczyciela w Domu Dziecka im. Al. Kamińskiego w Porszewicach.
Projekt uchwały przedstawił wraz z uzasadnieniem dyrektor Domu Dziecka
w Porszewicach – p. Arkadiusz Janicz.
Przewodniczący Komisji: Statutowo – Regulaminowej, 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 10):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
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Uchwała Nr LXXIII/325/06 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
i wypłacania dla wychowawców zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela
w Domu Dziecka im. Al. Kamińskiego w Porszewicach została podjęta.
h)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały przedstawiła wraz z uzasadnieniem Wicestarosta Powiatu Pabianickiego
–p. Grażyna Maślanka- Olczyk.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Infrastruktury Technicznej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu
uchwały.
P. Piotr Adamski zapytał na jakiej podstawie oszacowano kwotę 200 000 zł za w/w
nieruchomość oraz czy są osoby zainteresowane jej kupnem?
Wicestarosta- p. Grażyna Maślanka – Olczyk wyjaśniła, iż kwota ta wynika z faktu,
że 1 m2 kosztuje 182,50 zł; dodała, iż sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego we wrześniu 2006 r, a w przypadku braku chętnych nieruchomość nie zostanie
sprzedana.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 11):
za – 19 radnych,
przeciw – 1 radny,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXIII/326/06 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego została podjęta.
i)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany
Uchwały Nr LV / 227 / 05.
Projekt uchwały przedstawiła wraz z uzasadnieniem Wicestarosta Powiatu Pabianickiego
–p. Grażyna Maślanka- Olczyk.
Przewodniczący Komisji: Statutowo – Regulaminowej, Budżetu i Finansów, Oświaty
i Wychowania poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Piotr Adamski zapytał, czy nie warto byłoby, aby ta uchwała była w formie tekstu
jednolitego?
Wicestarosta poinformowała, iż, uchwała ta dot. roku szkolnego który sie kończy
i poprosiła o pozostawienie projektu uchwały w obecnym kształcie.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 12):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXIII/327/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV / 227 / 05 została podjęta.
Ad. 8
Dotyczy punktu: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Członek Zarządu – p. Halina Fisiak w odpowiedzi na pytania radnego Waldemara
Flajszera poinformowała, iż w tym roku szkolnym zadeklarowało odejście na emeryturę
10 nauczycieli, łącznie 20 osób z przyczyn ekonomicznych, ponadto odchodzący nauczyciele
korzystają z 6 – miesięcznej odprawy. Jeśli chodzi o arkusze organizacyjne są one w trakcie
zatwierdzania i do połowy lipca powinny być znane opinie. P. H. Fisiak dodała, iż w ustawowym
terminie, do końca maja zostało wypłacone 75 % funduszu socjalnego i nie występują żadne
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zobowiązania wobec szkół powiatowych. W nawiązaniu do pytania dot. rekrutacji p. H. Fisiak
wyjaśniła, iż nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych zakończy się 4 lipca 2006 r. System
elektroniczny sprawdziła się tak jak miało to miejsce w 2005 r. W dniu 28 czerwca 2006 r.
odbędzie się posiedzenie Komisji z udziałem: przewodniczącej Komisji Oświaty i Wychowania
– p. Haliną Bakus, przedstawicielami Związków Zawodowych oraz Naczelnikiem Wydziału
Oświaty i Wychowania, na którym zostaną rozpatrzone 24 wnioski nauczycieli
o dofinansowanie studiów. Następnie p. H. Fisiak poinformowała, iż Zarząd wybrał
p. Krzysztofa Zajdę na dyrektora II LO, gdyż do konkursu zgłosiła sie jedna osoba, która nie
posiadała wymaganych kwalifikacji. Ponadto poinformowała, iż p. K. Zajda uzyskał pozytywną
opinie Rady Pedagogicznej; zastrzeżeń do tej decyzji nie wniósł również Łódzki Kurator
Oświaty.
W odpowiedzi na pytanie radnego Jarosława Habury dot. motywu wyboru p Sławomira
Wajdnera na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach, p. Halina Fisiak poinformowała, iż na
podstawie prawa oświatowego powierzono p. Wajdnerowi kierowanie tą szkołą, gdyż uzyskał on
pozytywna opinie Rady Pedagogicznej oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty. Ponadto przez
ostatnie 6 lat był dobrym gospodarzem tej szkoły.
Wicestarosta – p. Grażyna Maślanka – Olczyk udzielając odpowiedzi na pytanie radnego
P. Adamskiego oraz W. Flajszera dot. inwestycji na ul. Ryułtowickiej, poinformowała, iż
12 czerwca 2006 r. uprawomocnił się wyrok sądu dot. spornej działki na tejże ulicy. Wyrok
został przesłany do Urzędu Wojewódzkiego i na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze odpowiedzi.
Po podpisaniu umowy z Wojewodą i z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
zostanie ogłoszony przetarg na wykonawce tej inwestycji.
Członek Zarządu – p. Józef Wiaderek w odpowiedzi na pytanie p. W. Flajszera dot. dróg
powiatowych, poinformował, iż pierwsza faza usunięcia ubytków w nawierzchni została
zakończona. Dodał, iż ulice były zamiatane na terenie całego powiatu pabianickiego, tam gdzie
występują krawężniki.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
W tym punkcie głos zabrał p. Przewodniczący, który poprosił radnych, aby informowali
Biuro Rady o planowanych urlopach.
Ad. 10
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Zbigniew Mencwal zamknął obrady LXXIII Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 1200.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Zbigniew Mencwal
Protokołowała:
Michalina Kupska
Załączniki do wglądu w Biurze Rady.
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