PROTOKÓŁ NR LXXV/06

PROTOKÓŁ Z LXXV SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO
która odbyła się 27 lipca 2006 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 20
Ad. 1
LXXV 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 20 radnych (lista obecności
w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji poprowadzi mecenas
Zbigniew Wilczyński.
P. Przewodniczący zaproponował autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu
do porządku obrad (załącznik nr 2) LXXV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego w punkcie
8 ppkt. c) w brzmieniu: przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian
budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 r.
Skarbnik Powiatu Pabianickiego – p. Elżbieta Piekielniak uzasadniła wprowadzenie
do pkt 8 ppkt c.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w zmianę porządku obrad sesji.
W wyniku głosowania:
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymujących się – 0 radnych,
proponowana zmiana została przyjęta.
Rada przyjęła porządek obrad (załącznik nr 3) LXXV Sesji Rady Powiatu
Pabianickiego z przegłosowaną zmianą.
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu :
nr LXXIII/06 z LXXIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego z 27 czerwca 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 LXXIII/06 z LXXIII 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. Halina Bakus – wyraziła zgodę;
- p. Marta Cicha
– wyraziła zgodę.
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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 4).
Ad. 5
Dotyczy pkt.: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich
sesji.
P. Przewodniczący poinformował, iż odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone
na LXXIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego zostały udzielone na tejże sesji oraz na piśmie.
Ad. 6
Dotyczy punktu: interpelacje i zapytania radnych.
P. Irena Grenda zapytała:
- czy jest wyznaczony termin koszenia trawników na ul. 1-go Maja w Konstantynowie
Łódzkim? Ponadto poprosiła o przybliżenie tematu dot. powierzenia p. Sławomirowi
Wajdnerowi stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Pabianicach.
P. Waldemar Flajszer zwrócił się z kilkoma pytaniami:
– jaki był przebieg matur w tym roku szkolnym i jak wypadł Powiat Pabianicki na tle innych
powiatów oraz województwa?
– ile jest nowo przyjętych uczniów do szkół ponadgimnazjalnych; ile zostało utworzonych
klas oraz jak to wygląda w porównaniu do roku poprzedniego?
– jakie skutki ma wizyta Starosty w Nicei?; czy istnieje możliwość, aby nawiązać współpracę
ze stroną francuską w zakresie wyjazdów edukacyjnych dzieci?
P. Wiesław Kania poprosił o informację na temat lokalizacji przepustów na terenie gmin
Dłutów i Dobroń.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – p. Zbigniew Mencwal zapytał, czy znana jest
reakcja uczniów na amnestie ministra Romana Giertycha dot. matur?
Ad. 7
Dotyczy pkt.: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca obrotu
nieruchomościami powiatowymi za pierwsze półrocze 2006 r.
Informacje taką przedstawiła Wicestarosta Powiatu Pabianickiego p. Grażyna MaślankaOlczyk (załącznik nr 5).
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Infrastruktury Technicznej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, poinformowali o pozytywnym ustosunkowaniu się do w/w
informacji.
Radni bez głosów sprzeciwu przyjęli w/w informację.
Ad. 8
a)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian
budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 rok (kwota 5 472 zł)
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.
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P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 6):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXV/331/06 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 rok
została podjęta.
b)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian
budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 rok (kwota 598 110 zł)
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 7):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXV/332/06 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 rok
została podjęta.
c)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian
budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 rok (kwota 273 842 zł)
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, 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,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXV/333/06 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 rok
została podjęta.
d)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały przedstawił wraz z uzasadnieniem dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie – p. Jarosław Grabowski.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju
Powiatu, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Piotr Adamski stwierdził, iż w związku ze zmianą przepisów o pomocy społecznej
zaistniał problem nadmiernej ilości dzieci w Domu Dziecka. Zaproponował, aby powołać
fundację, której fundatorem byłby Powiat Pabianicki, gdyż przepisy w/w ustawy nie odnoszą
się do fundacji.
P. Barbara Górniak zapytała czy robiona jest analiza z zakresu pauperyzacji na terenie
Powiatu Pabianickiego?
P. Przewodniczący zapytał ile rodzin patologicznych jest na teranie Pabianic a ile na
terenie powiatu pabianickiego? Oraz jaką rolę w strategii mają stowarzyszenia tj Polski
Czerwony Krzyż, stowarzyszenia na rzecz osób upośledzonych itp.?
P. Irena Grenda poprosiła o przybliżenie tematu narkomanii; z czego wynika mała ilość
rodzin objętych pomocą? oraz nie zgodziła się ze stwierdzeniem, iż na terenie powiatu
pabianickiego nie występuje problem żebractwa.
P. Jarosław Grabowski odpowiadając na pytania poinformował, iż w/w strategia nie jest
wyczerpująca. Natomiast jeśli chodzi o dane dot. np. żebractwa w powiecie, uzyskane są one
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na podstawie informacji z poszczególnych gmin. Dodał, iż strategia ta obejmuje zadania
powiatu i jeśli chodzi o problem narkomanii to w ustawie o pomocy społecznej nie ma
przepisu związanego z tym problemem, ale wszyscy, którzy zgłaszają się o pomoc w miarę
możliwości uzyskują ją. W odpowiedzi na pytanie p. P. Adamskiego dot. Domu Dziecka
w Porszewicach, dyrektor stwierdził, iż nadal nie ma odpowiedniego rozwiązania
dot. nadmiernej ilości dzieci w placówkach opiekuńczych. Dodał, iż fundacja może okazać
się dobrym rozwiązaniem, ale należy się temu dokładniej przyjrzeć.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 9):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXV/334/06 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na terenie Powiatu Pabianickiego została podjęta.
P. Przewodniczący ogłosił 5- minutową przerwę.
P. Przewodniczący zaproponował, aby w pkt 8 ppkt. od e) do j) zostały omówione łącznie.
Radni wyrazili zgodę.
Sekretarz Powiatu – p. Karol Klimek omówił projekty uchwał dotyczące:
- nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Pabianicach;
- nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Pabianicach;
- nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim;
- nadania statutu Domowi Dziecka w Porszewicach;.
- nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach;
- nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Pabianicach.
Przewodniczący Komisji: Statutowo - Regulaminowej, Spraw Obywatelskich Promocji
oraz Rozwoju Powiatu, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu wszystkich w/w
projektów uchwał.
e)
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie nadania
statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Pabianicach; . W wyniku głosowania (załącznik nr 10):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXV/335/06 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Pabianicach
została podjęta.
f)
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie nadania
statutu Domowi Pomocy Społecznej w Pabianicach. W wyniku głosowania (załącznik nr 11):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXV/336/06 w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Pabianicach
została podjęta.
g)
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie nadania
statutu Domowi Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim. W wyniku głosowania
(załącznik nr 12):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXV/337/06 w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej
w Konstantynowie Łódzkim została podjęta.
h)
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie nadania
statutu Domowi Dziecka w Porszewicach. W wyniku głosowania (załącznik nr 13):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXV/338/06 w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Porszewicach została
podjęta.
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i)
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie nadania
statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach. W wyniku głosowania
(załącznik nr 14):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXV/339/06 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie w Pabianicach została podjęta.
j)
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie nadania
statutu Starostwu Powiatowemu w Pabianicach.. W wyniku głosowania (załącznik nr 15):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 1 radny,
Uchwała Nr LXXV/340/06 w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Pabianicach.
została podjęta.
P. Przewodniczący zaproponował, aby w pkt 8 ppkt. od k) do n) również zostały
omówione łącznie.
Radni wyrazili zgodę.
Wicestarosta Powiatu Pabianickiego – p. Grażyna Maślanka- Olczyk omówiła projekty uchwał
dotyczące:
- składania wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006;
- przystąpienia do porozumienia powiatów zawieranego w celu współpracy przy
opracowywaniu, złożeniu i realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka II" w ramach działania
2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne";
- przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie
szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2006/2007" w ramach projektu „Nowa
szansa dla
Żaka II" Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa;
- przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów uczniom szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Pabianickiego w ramach działania 2.2. Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
ze środków budżetu państwa;
Przewodniczący Komisji: Statutowo – Regulaminowej, Budżetu i Finansów, Rewizyjnej,
Oświaty i Wychowania, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu wszystkich w/w
projektów uchwał.
k)
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie składania
wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. W wyniku głosowania (załącznik nr 16):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXV/341/06 w sprawie składania wniosków o dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006
została podjęta.
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l)
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do porozumienia powiatów zawieranego w celu współpracy przy
opracowywaniu, złożeniu i realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka II" w ramach działania
2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne. W wyniku głosowania (załącznik nr 17):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXV/342/06 w sprawie przystąpienia do porozumienia powiatów zawieranego
w celu współpracy przy opracowywaniu, złożeniu i realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka
II" w ramach działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne została podjęta.
m)
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie przyjęcia
„Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans
edukacyjnych studentów w roku akademickim 2006/2007" w ramach projektu „Nowa szansa
dla Żaka II" Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" finansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. W wyniku głosowania
(załącznik nr 18):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXV/343/06 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim
2006/2007" w ramach projektu „Nowa szansa dla
Żaka
II"
Działania
2.2.
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne" finansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i budżetu państwa została podjęta.
n)
Przewodniczący Komisji Statutowo- Regulaminowej – p. Edward Rogalewicz
poinformowała, iż na posiedzeniu Komisji została przyjęta autopoprawka do projektu uchwały
polegająca na zastąpieniu zapisu w § 7 ust. 7 ,,do dnia” na ,,do miesiąca”.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Pabianickiego w ramach działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004
- 2006 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.
W wyniku głosowania (załącznik nr 19):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXV/344/06 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania
stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pabianickiego w ramach działania
2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa została podjęta.
o)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie stawek opłat
za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Projekt uchwały przedstawił wraz z uzasadnieniem Członek Zarządu Powiatu
Pabianickiego – p. Józef Wiaderek.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Infrastruktury Technicznej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu
uchwały.
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P. Piotr Adamski stwierdził, iż nie ma podstaw do podwyższania stawek za zajmowanie
pasa drogowego. Dodał, iż reklamy zawierające informację o gminie, powiecie czy
województwie powinny być bezpłatne.
P. Edward Rogalewicz zapytał o częstotliwość opłat za reklamy.
P. Józef Wiaderek odpowiedział, iż w ubiegłym roku do budżetu powiatu wpłynęła
kwota 30 000 zł z tytułu zajmowania pasa drogowego. Dodał, iż po ostatniej kontroli NIK-u,
wszelkie reklamy podlegają opłacie. Odpowiadając na pytanie p. E. Rogalewicza członek
Zarządu poinformowała, iż opłata za reklamy naliczana jest za każdy dzień.
P. Piotr Adamski zgłosił wniosek o odesłanie w/w projektu uchwały do komisji w celu
jego dopracowania.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w wniosek p. P. Adamskiego. W wyniku
głosowania:
za – 5 radnych,
przeciw – 11radnych,
wstrzymało się – 3 radnych,
wniosek został oddalony.
P. Piotr Adamski poprosił o kserokopie protokołu NIK-u
P. Przewodniczący poinformował, że w/w protokół zostanie udostępniony
p. P. Adamskiemu.
W związku z brakiem dalszych pytań p. Przewodniczący poddał pod głosowanie
imienne projekt w/w uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 20):
za – 11 radnych,
przeciw – 4 radnych,
wstrzymało się – 4 radnych,
Uchwała Nr LXXV/335/06 w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg
powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego została podjęta.
Ad. 9
Dotyczy punktu: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Członek Zarządu – p. Halina Fisiak w odpowiedzi na pytanie p. Ireny Grendy odnośnie
powierzenia p. Sławomirowi Wajdnerowi stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia
Praktycznego poinformowała, iż niespodziewanie dyrektor CKP p. Tomczak zgłosił chęć
przejścia na emeryturę, Zarząd wyraził zgodę i ogłosił konkurs na to stanowisko. 18 lipca 2006
r odbył sie konkurs, niestety nikt się nie zgłosił. Chęć kierowania ta placówką wyraził
p. Sławomir Wajdner w związku z pozytywna opinią Rady Pedagogicznej oraz Kuratora
Oświaty Zarząd powierzył mu stanowisko dyrektora CKP na okres 3 lat P. Halina Fisiak
w odpowiedzi na pytania p. Waldemara Flajszera poinformowała, iż jeśli chodzi o wyniki
matur w 2006 r na dzień dzisiejszy wiadomo, że nie zdało łącznie 63 uczniów to jest ok 8,5%.
W odpowiedzi na pytanie dot. naboru do szkół ponadgimnazjalnych p. H. Fisiak stwierdziła,
iż zakwalifikowanych zostało 1101 uczniów, na dzień 17 lipca 2006 r. pozostało jeszcze
95 miejsc wolnych, podobnie jest w łódzkich szkołach. Dodała, iż klasy są 24 – osobowe.
Natomiast uczniów w porównaniu do roku 2005 r jest mniej o 403 osoby. W odpowiedzi
na pytanie p. Przewodniczącego dot. amnestii członek Zarządu poinformowała, iż pojawiają
się sygnały, że uczniowie nie chcą skorzystać z tego pomysłu.
Członek Zarządu - p. Józef Wiaderek w odpowiedzi na pytanie radnej Ireny Grendy
poinformował, iż koszenie trawników na terenie całego powiatu zaplanowane jest na przełomie
sierpnia i września. Natomiast w odpowiedzi na pytanie radnego Wiesława Kani
dot. przepustów stwierdził, iż w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone wizje lokalne.
Dodał, iż w pierwszej kolejności będą remontowane przepusty, które zagrażają życiu.
Starosta - p. Grzegorz Janczak na temat skutków swojej wizyty w Nicei poinformował,
iż wizyta ta odbyła się z inicjatywy strony francuskiej dla lepszej współpracy. Natomiast jeśli
chodzi o wyjazd młodzieży do Francji, planowane są we wrześniu. Dodał, iż podczas wizyty
omawiano sprawy gospodarcze, ochrony środowiska dot. funkcjonowania i zarządzania
oczyszczalniami ścieków. Ponad to strona francuska wyraziła zainteresowanie polskim
budownictwem komunalnym, a także folklorem.
7

Ad. 10
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
W tym punkcie głos zabrał p. Przewodniczący, który przypomniał radnym o obowiązku
złożenia oświadczenia majątkowego do 27 sierpnia 2006 r. Następnie zaprosił radnych
na uroczystości związane z obchodami 62 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które
odbędą się 1 sierpnia 2006 r o godz. 1545 oraz na święto Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia
2006 r.
Ad. 11
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Zbigniew Mencwal zamknął obrady LXXV Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 1240.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Zbigniew Mencwal
Protokołowała:
Michalina Kupska
Załączniki do wglądu w Biurze Rady.
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