PROTOKÓŁ NR LXXVI/06

PROTOKÓŁ Z LXXVI SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO
która odbyła się 10 sierpnia 2006 r. o godzinie 13.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 18
Ad. 1
LXXVI Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Zbigniew Mencwal o godzinie 13.00. Powitał Radnych Powiatu oraz gości
przybyłych na Sesję.
Prowadzący stwierdził prawomocność obrad, gdyż na sali było 18 radnych (lista obecności
w załączeniu – załącznik nr 1), poinformował, iż obsługę prawną sesji poprowadzi mecenas
Bogdana Grabarz.
P. Przewodniczący Zbigniew Mencwal dodał, iż sesja została zwołana na wniosek Zarządu
(załącznik nr 2)
P. Przewodniczący zaproponował autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad
(załącznik nr 3) LXXVI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego w punkcie 3 ppkt c) w brzmieniu:
przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego
na 2006 rok.
P. Przewodniczący zwrócił sie z pytaniem do Zarządu, czy wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany
do porządku obrad. Starosta wyraził zgodę.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w zmianę w porządku obrad sesji.
Wynik głosowania był następujący:
za - 17 radnych,
przeciw - 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu,
Zaproponowana zmiana została przyjęta( załącznik nr 4 )
Ad. 2
Dotyczy punktu: powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
P. Przewodniczący zaproponował, aby w dniu dzisiejszym
i Wniosków pracowała w następującym składzie:
p. Waldemar Flajszer – wyraził zgodę;
p. Barbara Górniak – nie wyraziła zgody;
p. Jarosław Habura – wyraził zgodę;

Komisja

Uchwał

Ad. 3
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie przystąpienia
do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącej zmiany granic Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Sekretarz Powiatu Pabianickiego
- p. Karol Klimek.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformowali o
pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej
stwierdził, że
komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Dodał, że komisja
zaproponowała i przegłosowała zmianę do § 3 ust 2 ppkt b) w brzmieniu: "poprzez zaznaczenie

odpowiedzi "TAK", "NIE" albo "NIE MAM ZDANIA" na formularzu konsultacyjnym stanowiącym
załącznik Nr 4 do uchwały, dostarczonym przez wolontariuszy".
P. Przewodniczący otworzył dyskusję.
P. Robert Kraska poinformował, iż sprawa dotyczy bezpośrednio Gminy Pabianice, z której
pochodzi. Bardzo nie taktownym było przyjęcie uchwały przez Radę Miejska w Łodzi, która nawet
nie podjęła rozmów z Wójtem i Radą Gminy Pabianice na temat przejęcia gruntów . Jest to
typowe wywłaszczenie gruntów przez Miasto Łódź dodał.
P. Przewodniczący poinformował, iż w sprawie konsultacji odbyło się kilka spotkań z
Wójtami i Przewodniczącymi Rad Gmin Powiatu Pabianickiego. Radni mieli możliwość
wypowiedzenia się na łamach prasy i na antenie telewizyjnej na temat uchwały Rady Miejskiej w
Łodzi i proponowanych zmian granic Powiatu Pabianickiego. P. Przewodniczący dodał, iż miał
możność wystąpienia w Łódzkich Wiadomościach Dnia reprezentując Powiat Pabianicki oraz
Gminę Pabianice, ponieważ Wójt Gminy Pabianice uznał, że nie będzie się wypowiadał podczas
prowadzonych konsultacji społecznych. W wystąpieniu telewizyjnym przy udziale przedstawiciela
Prezydenta Jerzego Kropiwnickiego p. Przewodniczący przedstawił argumenty, że Powiat
Pabianicki jest postawiony wobec faktu dokonanego. Przed tak ważnymi decyzjami powinno się
przeprowadzić negocjacje, uzgodnienia. P. Przewodniczący jest przekonany, iż radni łódzcy nie
mieli okazji zapoznać sie z opinią Powiatu Pabianickiego i Gminy Pabianice w tej sprawie. Radni
łódzcy podjęli uchwałę jednomyślnie kierując się prawdopodobnie argumentami i wykładnią, którą
przedstawił Wiceprezydent Łodzi p. Włodzimierz Tomaszewski.
P. Jarosław Habura powiedział, iż w dniu dzisiejszym są do podjęcia dwie uchwały, które
ma nadzieję zostaną przegłosowane jednogłośnie. Uchwała dotycząca zmiany granic Powiatu
Pabianickiego jak i uchwała w sprawie zmiany przebiegu drogi ekspresowej S-8 są to tematy, które
wszyscy razem będziemy się starali popierać. Dodał, iż od paru lat Łódź ma tzw. "mocarstwowe
zapędy", co niekorzystnie odbija się na rozwoju miast ościennych. Dzięki Łodzi, zamiast
wybudowanej oczyszczalni ścieków mamy rurę, która odprowadza ścieki do Grupowej
Oczyszczalni Ścieków i wiele innych problemów związanych z tą inwestycją. W 2005 r Łódź robiła
poważne zakusy na naszą miejską komunikację by zlikwidować nasz zakład, który obsługuje
częściowo gminę Dobroń, gminę Pabianice, gminę Ksawerów. Również wystąpiła z propozycją
zamknięcia pabianickiej ciepłowni a zaproponowała doprowadzanie ciepła z łódzkiej ciepłowni
EK 4 . Jak widać tryb w jaki została podjęta uchwała o przyłączeniu części gminy Pabianice do
Łodzi świadczy jednoznacznie, że nie jesteśmy partnerem dla miasta Łodzi, natomiast jesteśmy
cząstką samorządową, którą Łódź chciałaby zawładnąć. Nasz sprzeciw powinien być wyraźny,
jasny i co najważniejsze głośny. Zaapelował, aby doprowadzono do spotkania z parlamentarzystami
Powiatu Pabianickiego, ponieważ ta decyzja zapadnie na forum rządowym i należy wykorzystać
wszystkie możliwe formy nacisku drogą formalną i nie formalną.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego
Komisji Statutowo-Regulaminowej dotyczącego zmiany w § 3 pkt 2 ppkt. b projektu uchwały
"dostarczonym przez wolontariuszy". W wyniku głosowania:
za - 17 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt nie wstrzymał sie od głosu,
wniosek został przyjęty.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku głosowania
(załącznik nr 5):
za - 17 radnych, przeciw - 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr LXXVI/346/06 w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami dotyczącej zmiany granic Powiatu Pabianickiego została podjęta.
b)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie stanowiska
Rady Powiatu Pabianickiego dotyczącego zmiany lokalizacji drogi ekspresowej S-8.
Projekt uchwały przedstawiła wraz z uzasadnieniem Wicestarosta Powiatu Pabianickiego
p. Grażyna Maślanka – Olczyk
Przewodniczący Komisji: Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

oraz Budżetu i Finansów poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poinformował o fakcie zawiązywania się stowarzyszenia związanego
z lokalizacją drogi S-8. P. Przewodniczący odczytał wystąpienie udostępnione przez
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pabianic p. Krzysztofa Habury. "Jedną z najważniejszych
inwestycji infrastrukturalnych mających zapewnić szybszy rozwój naszego regionu jest budowa
dróg ekspresowych S-8 i S-14. Po ich wybudowaniu Łódź i woj. łódzkie ma szansę stać się
ważnym centrum logistycznym dla całego kraju.
Niestety dotychczasowe działania władz państwowych i Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad nie napawają optymizmem. Przez wiele lat nie podjęto jednoznacznej
decyzji w sprawie lokalizacji S-8, a gdy rozwiązano ten problem pojawiły sie następne. W roku
2005 z inicjatywy posła Cezarego Grabarczyka zabezpieczono w budżecie Państwa fundusze na
opracowanie dokumentacji, lecz nie zostały one wykorzystane na naszym terenie. Podobna sytuacja
może wystąpić także w tym roku. Pojawiły się sygnały, iż 10 mln. w budżecie tegorocznym to suma
zbyt duża na możliwości GDDKiA. Często podejmowane decyzje w sprawie lokalizacji S-8 godzą
w żywotne interesy gmin - sytuacja taka występuje na terenie gm. Wieruszów.
Uważamy, iż budowa dróg ekspresowych S-8 i S-14 powinna być prowadzona równolegle
co gwarantuje optymalne rozwiązania transportowe i ekonomiczne.
W związku z powyższym zwracamy się z propozycją założenia Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów na Rzecz Budowy Dróg Ekspresowych S-8 i S-14.
W załączeniu przesyłamy Statut Stowarzyszenia z prośbą o nadesłanie ewentualnych uwag
w terminie dwóch tygodni od otrzymania niniejszego pisma i poinformowanie nas czy Wasza
jednostka samorządu terytorialnego jest zainteresowana przystąpieniem do Stowarzyszenia".
P. Józef Wiaderek poinformował, iż informacja dotycząca zawiązującego się stowarzyszenia
dotarła do Zarządu Powiatu Pabianickiego i jako Zarząd wysłaliśmy pismo z chęcią przystąpienia
do niego. Popieramy jego idee. Przewodniczący tego stowarzyszenia Pan Poseł Cezary Grabarczyk
przekaże odpowiedź po rozeznaniu się ile gmin i powiatów zainteresowanych jest przystąpieniem
do stowarzyszenia. Na temat przebiegu trasy S-8 ukazały się liczne artykuły prasowe. Według
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg
ekspresowych w załączniku umieszczonym w "Rzeczpospolitej Polskiej" jako układ docelowy jest
wymieniona droga S-8 oraz droga S-14. Droga S-8 nie pokrywa się z Narodową Strategią
Spójności na lata 2007-2013. W projekcie zaakceptowanym przez Radę Ministrów 1 sierpnia 2006
r. przebieg tej drogi nie pokrywa się z Rozporządzeniem Rady Ministrów. Niepokojącą sprawą jest
brak trasy S-14 w priorytetach inwestycyjnych.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Krzysztof Habura wystąpił jako przedstawiciel
posła Andrzeja Biernata i Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Henryka Ratajskiego informując
Radę Poseł Andrzej Biernat z dużym uznaniem i aprobatą odnosi się do tego projektu uchwały,
ponieważ budowa drogi S-8 dla naszego regionu jest bardzo ważna. Pan Poseł razem z Posłem
Cezarym Grabarczykiem i Senatorem Andrzejem Owczarkiem współpracował przy koncepcji
stworzenia Stowarzyszenia Miast i Powiatów na Rzecz Budowy Dróg Ekspresowych S-8 i S-14. .
Będzie Nie wybudowanie dróg bardzo negatywnie wpłynie na rozwój naszego miasta. Nie
wybudowanie drogi ekspresowej S-8 stawia pod znakiem zapytania zasadność budowy obwodnicy
północnej S-14. Pan Krzysztof Habura zasugerował wstąpienie Powiatu Pabianickiego do
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów na Rzecz Budowy Dróg Ekspresowych S-8 i S-14. Gmina
Pabianice przygotowała stosowny projekt uchwały dotyczący wstąpienia do w/w stowarzyszenia,
który będzie podejmowany na najbliższej Sesji. Nie możemy być bierni, należy swoją aktywność
wykazać dla dobra naszego regionu.
P. Józef Wiaderek poinformował, iż natężenie ruchu na obecnej drodze S-14 w kierunku
Sieradza wynosi około 20 tys pojazdów na dobę, natomiast przez Bełchatów gdzie proponowany
jest nowy wariant tej drogi natężenie ruchu wynosi około 9 tys pojazdów na dobę.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 6):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr LXXVI/347/06 w sprawie stanowiska Rady Powiatu Pabianickiego dotyczącego
zmiany lokalizacji drogi ekspresowej S-8 została podjęta.

c)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Pabianickiego na 2006 rok.
Projekt uchwały przedstawiła wraz z uzasadnieniem Naczelnik Wydziału Finansowego
p. Barbara Janeczek.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej i Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 7):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr LXXVI/348/06 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 rok
została podjęta.
P. Przewodniczący przypomniał, iż do 27 sierpnia 2006 r należy złożyć oświadczenia majątkowe
radnego. Zaprosił również na uroczyste obchody święta Wojska Polskiego, które odbędą sie w dniu
15 sierpnia 2006 r. o godz. 10.. w kościele św. Mateusza w Pabianicach, a następnie pod pomnikiem
Legionisty.
Ad. 4
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Zbigniew Mencwal zamknął obrady LXXVI Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 1410
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Zbigniew Mencwal
Protokołował:
Tomasz Włodarczyk
Załączniki do wglądu w Biurze Rady.

