PROTOKÓŁ NR LXXI/06

PROTOKÓŁ Z LXXI SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO
która odbyła się 20 kwietnia 2006 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 22
Ad. 1
LXXI 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 22 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) LXXI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego w punkcie
8 ppkt. h) w brzmieniu: przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian
budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 r oraz ppkt. i) w brzmieniu: przyjęcie uchwały Rady
Powiatu Pabianickiego w sprawie Stanowiska Rady Powiatu Pabianickiego dotyczącego
działalności gospodarczej prowadzonej na terenie cmentarza komunalnego i chodnika drogi
wojewódzkiej.
Skarbnik Powiatu Pabianickiego – p. Elżbieta Piekielniak uzasadniła wprowadzenie
do pkt 8 ppkt h.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju Powiatu
p. Robert Kraska uzasadnił wprowadzenie do pkt 8 ppkt i.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w zmiany 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) LXXI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego
z przegłosowaną zmianą.
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołów :
a)
nr LXVIII/06 z LXVIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego z 2 marca 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 LXVIII/06 z LXVIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego został przyjęty.
b)
nr LXIX/06 z LXIX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego z 15 marca 2006 roku.
Ze względu na to, że nie było żadnych uwag p. Przewodniczący poddał pod głosowanie
w/w protokół. W wyniku głosowania:
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za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymujących się – 0 radnych,
Protokół LXIX/06 z LXIX 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. Justyna Kudaj – wyraziła zgodę;
p. Robert Kraska – 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 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 LXIX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego zostały udzielone na tejże sesji.
Ad. 6
Dotyczy punktu: interpelacje i zapytania radnych.
P. Waldemar Flajszer zwrócił się:
1) do członka Zarządu p. Józefa Wiaderka:
– w jakim procencie dziury na drogach powiatowych zostały załatane oraz czy
są zaplanowane dalsze prace w tym zakresie?
2) do członka Zarządu p. Haliny Fisiak:
– czy są dane dotyczące ilości uczniów w powiatowych szkołach
ponadgimnazjalnych oraz czy na podstawie tych danych możemy oszacować
zmniejszającą się ilość dzieci w następnych latach?
– czy zostały zaplanowane w budżecie środki finansowe na odprawy dla
nauczycieli odchodzących na emeryturę; oraz ile nauczycieli zamierza odejść
na emeryturę w 2007 r.?
– czy dyrektor Domu Dziecka w Porszewicach podjął kroki w temacie utworzenia
regulaminu dla nauczycieli zatrudnianych w tejże jednostce?
3) do Starosty Pabianickiego p. Grzegorza Janczaka:
– jak wygląda polityka kadrowa Starostwa Pabianickiego w latach 2005-2006
(ilu pracowników zostało zwolnionych i z jakich przyczyn; ile osób odeszło
na emeryturę oraz czy zostali przyjęci nowi pracownicy?)
P. Włodzimierz Alwasiak odnosząc się do informacji przedstawionej przez Starostę
Pabianickiego o działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, zapytał na jakim
etapie jest sprawa sądowa o zasiedzenie działki dot. ul. Rypułtowickiej. Zaproponował bardziej
radykalne postępowanie w tej sprawie.
P. Wiesław Kania zapytał Członka Zarządu Powiatu Pabianickiego – p. Józefa
Wiaderka, na jakim etapie jest sprzątanie pozimowe dróg i i jaki jest koszt tych prac oraz, jak
wygląda rozliczenie finansowe zimowego utrzymywania dróg z gminami z którymi powiat
podpisał porozumienia?
P. Piotr Adamski skierował następujące pytania:
– czy prawda jest, że jeden z dyrektorów placówek oświatowych (Zespołu Szkół Nr 1)
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–
–
–

zatrudnia swoją córkę na stanowisku głównego księgowego i czy jest to zgodne
z Kodeksem Postępowania Administracyjnego?
co z wnioskiem dotyczącym zadania inwestycyjnego na ul. Rypułtowickiej?
ile jest Uczniowskich Klubów Sportowych w szkołach powiatowych i jak one są
finansowane?
czy Zarząd przeprowadził lub zamierza przeprowadzić inwentaryzację zniszczeń na drogach
powiatowych?

Ad. 7
Dotyczy punktu: Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu.
W/w informacje przedstawiła inspektor p. Małgorzata Sumińska.
P. Przewodniczący zapytał jaką bazę posiada Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Pabianicach?; czy na podstawie przedstawionej informacji można
domniemywać , iż w powiecie pabianickim nie ma zagrożenia ptasią grypą?; oraz czy na terenie
powiatu były przypadki zachorowań na BSE (choroba ,,wściekłych krów”)?
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego p. Włodzimierz Alwasiak zwrócił się
z pytaniem dot. przesuwania w czasie terminów wykonania zaleceń Sanepidu, czy nie jest
to zbyt liberalne, gdyż dotyczy instytucji takich jak np. oddział psychiatryczny w ZOZ
w Pabianicach.
P. Edward Rogalewicz: czy instytucje sprawdzające jakość żywności sprowadzanej
z zagranicy w ramach tzw. darów dla najuboższych, zgłaszały nieprawidłowości?
P. Krzysztof Hanke zwrócił się z pytaniem dot. dalszych procedur po wykryciu
w szpitalu żółtaczki zakaźnej, czy taki oddział zostaje natychmiast zamknięty?
Inspektor p. Małgorzata Sumińska odpowiadając na w/w pytania, poinformowała, iż na
dzień dzisiejszy po restrukturyzacji na terenie województwa łódzkiego znajduje się 26 stacji
powiatowych w tym 5 posiadających bazę laboratoryjną. Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Pabianicach znajduje się na ul. Kilińskiego 10/12 w budynku PABIAN –
MED-u. Pomieszczenia te spełniają wszystkie wymagane standardy. Odnośnie ptasiej grypy
p. inspektor stwierdziła, iż w powiecie pabianickim nie ma zagrożenia tą chorobą, miały
miejsce pojedyncze zgłoszenia, ale były one bezpodstawne. Jeśli chodzi o chorobę BSE na
terenie powiatu nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania, natomiast na terenie Polski
miał miejsce jeden zgon wywołany tą chorobą. P. M. Sumińska w nawiązaniu do pytania dot.
przesuwania terminu, poinformowała, iż wystawienie decyzji o zamknięciu obiektu może być
tylko wtedy, gdy istnieje zagrożenie życia ludzkiego i jest przygotowany cały szereg
dokumentów. Dodała, iż jeśli chodzi o ZOZ w Pabianicach to w tej sprawie toczy się
postępowanie administracyjne. Dodatkowo wiąże się to z brakiem środków finansowych na
jego remont. Odnośnie pytania p. E. Rogalewicza p. inspektor wyjaśniła, iż nie było żadnych
zgłoszeń, dot. przebadania żywności pochodzącej z zagranicy. W odpowiedzi na pytanie p. K.
Hanke o wirusowym zapaleniu wątroby typu B i C, p. M. Sumińska odpowiedziała, iż był
przypadek gdzie w Zakładzie Opieki Zdrowotnej zostało zarażonych tą choroba ok. 100
pacjentów. Dodała, iż w tej sprawie toczą się postępowania sądowe.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – p. Zbigniew Mencwal podziękował
p. inspektor Małgorzacie Sumińskiej za przedstawienie w/w informacji.
P. Przewodniczący ogłosił 5- minutową przerwę.
Ad. 8
a)
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.
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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 5):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXI/309/06 w sprawie przeznaczenia części nadwyżki budżetu Powiatu
Pabianickiego za 2005 rok oraz zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 r. została
podjęta.
b)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian
budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 rok.
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.
Kierownik Warsztatów w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Widzewie - p. Marek Gryzka wyjaśnił, iż na zakup ciągnika rolniczego za kwotę ok 93 000 zł
został złożony wniosek o dofinansowanie do ARiMR. Dodał, iż jest to ciągnik
o specjalistycznych parametrach, tak aby młodzież mogła uczyć się na nowoczesnym sprzęcie.
P. Wiesław Kania stwierdził, iż lista wniosków o dofinansowanie na rok 2004/2006
została już zamknięta.
P. M. Gryzka poinformował, iż są duże szanse na uzyskanie dofinansowania na ten
sprzęt.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 6):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXI/310/06 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 w związku z realizacją projektu ,,Nowa szansa dla
Żaka”.
Projekt uchwały przedstawiła wraz z uzasadnieniem Skarbnik Powiatu Pabianickiego
– p. Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Spraw Obywatelskich
Promocji oraz Rozwoju Powiatu, 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 7):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXI/311/06 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 rok
w związku z realizacją projektu ,,Nowa szansa dla Żaka” została podjęta.
d)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany
Uchwały i Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2006 roku.
4

Projekt uchwały przedstawiła wraz z uzasadnieniem Członek Zarządu Powiatu
Pabianickiego – p. Halina Fisiak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Oświaty i Wychowania,
Statutowo - Regulaminowej 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 LXXI/312/06 w sprawie zmiany Uchwały i Regulaminu wynagradzania
nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2006 roku
została podjęta.
e)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie ustalenia
składników wynagrodzenia powiatowego rzecznika konsumentów.
Projekt uchwały przedstawił wraz z uzasadnieniem Sekretarz Powiatu Pabianickiego
– p. Karol Klimek.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, poinformowali
o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Piotr Adamski stwierdził, iż radni ocenili wysoko prace p. rzecznik przy prezentowaniu
przez nią sprawozdania za 2005 r. Dodał, iż osoba ta bardzo dobrze reprezentuje konsumentów
i powiat. Nie ma do pomocy dodatkowego pracownika pomimo coraz to większej ilości spraw.
Ponadto p. Elżbieta Jabłońska prezentuje sprawy konsumentów na łamach lokalnej prasy oraz
niejednokrotnie wychodzi poza zakres swoich obowiązków. Następnie zgłosił wniosek, aby
całkowite wynagrodzenie p. rzecznik wynosiło 3 300 zł brutto.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju Powiatu p. Robert Kraska, stwierdził, iż wszyscy oceniają bardzo wysoko prace p. rzecznik, ale należy
wziąć pod uwagę podwyżki wszystkich pracowników Starostwa. Dodał, iż uważa, wysokość
podwyżki dla p. E. Jabłońskiej za adekwatną.
P. Przewodniczący stwierdził, iż Rada Powiatu nie powinna i nie może ustalać
wysokości płacy na konkretnych stanowiskach.
P. Starosta w imieniu Zarządu poinformował, iż wysokość podwyżki dla p. E.
Jabłońskiej związana była m.in. z faktem, iż Członkowie Zarządu oraz p. Skarbnik i p.
Sekretarz zrezygnowali z własnych podwyżek. Dodał, iż zgadza się z opinią p. R. Kraski.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek p. Piotra Adamskiego. aby całkowite
wynagrodzenie p. rzecznik wynosiło 3 300 zł brutto.
W wyniku głosowania:
za – 8 radnych,
przeciw – 11 radnych,
wstrzymało się – 1 radny,
wniosek został oddalony.
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 LXXI/313/06 w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia powiatowego
rzecznika konsumentów została podjęta.
f)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie określenia
zadań i wysokości środków na ich realizację, otrzymanych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały przedstawił wraz z uzasadnieniem Członek Zarządu Powiatu
Pabianickiego – p. Józef Wiaderek.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Spraw Obywatelskich
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Promocji oraz Rozwoju Powiatu, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu
uchwały.
P. Piotr Adamski zwrócił uwagę, iż na uzasadnieniu do projektu uchwały brakuje podpisu
i pieczątki merytorycznie odpowiedzialnego Członka Zarządu.
Sekretarz Powiatu – p. Karol Klimek poinformował, iż wynikło to z jego nieuwagi.
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,
Uchwała Nr LXXI/314/06 w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację,
otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta.
g)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie przyjęcia
sprawozdania zarządu powiatu dotyczącego realizacji współpracy z organizacjami
pozarządowymi w roku 2005.
Projekt uchwały przedstawiła wraz z uzasadnieniem Wicestarosta Powiatu Pabianickiego
– p. Grażyna Maślanka- Olczyk.
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. Piotr Adamski zwrócił uwagę, iż sprawozdanie jest napisane rzetelnie. Dodał,
iż pozytywnym aspektem jest organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
Natomiast poprosił o przybliżenie tematu dot. stwarzania warunków dla nowych inwestorów
oraz stwierdził, że brakuje współpracy z organizacjami pozarządowymi pod względem
finansowym.
Wicestarosta – p. Grażyna Maślanka Olczyk poinformowała, iż jeśli chodzi o nowych
inwestorów, powiat może pośredniczyć w pozyskiwaniu dla nich pracowników dzięki
Powiatowemu Urzędowi Pracy w Pabianicach i z korzyściami dla obu stron. Dodała, iż na
spotkaniu w dniu 24 marca 2006 r. padła propozycja, aby połączyć zadania gminy i powiatu
dotyczące inwestorów i zatrudnienia i zorganizować spotkanie z udziałem Prezydenta Miasta.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 11):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXI/315/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu powiatu dotyczącego
realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2005 została podjęta.
h)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian
budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 rok.
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 12):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXI/316/06 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 rok
została podjęta.
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i)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie Stanowiska
Rady Powiatu Pabianickiego dotyczącego działalności gospodarczej prowadzonej na terenie
cmentarza komunalnego i chodnika drogi wojewódzkiej.
Projekt uchwały omówił wraz z uzasadnieniem Przewodniczący Komisji Spraw
Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju Powiatu - p. Robert Kraska. Dodał, iż w tej formie w/w
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 13):
za – 16 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXXI/317/06 w sprawie Stanowiska Rady Powiatu Pabianickiego dotyczącego
działalności gospodarczej prowadzonej na terenie cmentarza komunalnego i chodnika drogi
wojewódzkiej została podjęta.
Ad. 9
Dotyczy punktu: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Sekretarz Powiatu p. Karol Klimek udzielając odpowiedzi na pytanie p. W. Flajszera,
dot. polityki kadrowej, poinformował iż stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym na dzień
31 stycznia 2005 r. wyniósł 121 osób na 116,75 etatów. Natomiast na dzień 31 marca 2006 r.
wynosi 125 osób na 121,75 etatów. Wzrost nastąpił o 5 etatów. Cztery z nich dotyczą
pracowników, którzy zajmują się interwencjami i pracami na drogach. Zatrudnieni byli oni
w ramach tzw. robót publicznych Z uwagi na fakt, iż ta forma zatrudnienia wygasła z dniem
31 grudnia 2005r. (z wyjątkiem osób, których umowy przewidywały wygaśnięcie w I połowie
2006 roku) zostali oni zatrudnieni w Wydziale Dróg i Mostów. Dodał, że jeden etat był
przewidziany w Wydziale Finansowym. Zgodnie ze zmianą ustawy o pracownikach
samorządowych na każdy etat powinna zostać przeprowadzona procedura naboru. W ramach
akcji ,,Przejrzysta Polska”, wykonane zostały zadania, które wspomagają działalność
w zakresie przeprowadzania konkursów. W 2005 roku zostało przeprowadzonych 6 konkursów,
które związane były z przejściem na emeryturę 4 osób. Natomiast 2 osoby zrezygnowały
z zatrudnienia, jedna z Wydziału Architektury i Budownictwa w związku z negatywna oceną
w miesiącu marcu, natomiast druga to pracownik Wydziały Infrastruktury Społecznej i Spraw
Obywatelskich, która dostała propozycje zatrudnienia w nowej instytucji na stanowisku
kierowniczym. W 2006 r. zostało ogłoszonych 7 konkursów, w tym 5 już sie odbyło a 2 są
w trakcie. Dodatkowo zostały dokonane przesunięcia miedzy wydziałami. W bieżącym roku
6 osób przechodzi na emeryturę. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze informacji co z
2 pracownikami gospodarczymi, którzy przebywają na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.
Podsumowując p. Sekretarz stwierdził, iż polityka kadrowa jest tak organizowana,
aby pracownicy mięli możliwość uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Dodał, iż na
szkolenia pracowników w roku 2006 przeznaczone jest ok. 30 000 zł.
Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego – p. Halina Fisiak poinformowała,
iż odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnego W. Flajszera zostaną udzielone na następnej
sesji. Natomiast odnosząc się do pytania p. P. Adamskiego dot. rzekomego zatrudniania przez
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 swojej córki na stanowisku głównej księgowej, stwierdziła,
iż osoba ta zajmuje stanowisko administracyjne, a od kilkunastu lat główną księgową w tejże
szkole jest p. Barbara Wiracka. Dodała, iż KPA nie został naruszony, gdyż dyrektor nie jest
bezpośrednim zwierzchnikiem swojej córki.
Starosta Pabianicki – p. Grzegorz Janczak poinformował, iż na pozostałe interpelacje
i zapytania odpowiedzi zostaną udzielone na następnej sesji.
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Ad. 10
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – p. Zbigniew
Mencwal, który przypomniał iż 27 kwietnia 2006 r. odbędzie sie sesja absolutoryjna. Natomiast
do 30 kwietnia 2006 r. należy złożyć oświadczenia majątkowe do Biura Rady Powiatu. Dodał,
iż niezłożenie oświadczenia w terminie powoduje utratę diety do czasu dostarczenia
dokumentu. Ponadto zaprosił radnych na koncert, który odbędzie się 20 kwietnia 2006 r.
w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach o godz. 2000. Następnie przedstawił program
uroczystości majowych:

1 maja 2006 r. wiec na Starym Rynku i festyn w Parku Wolności;

3 maja 2006 r. uroczystość miejsko – powiatowa; Święto Konstytucji RP;
Sekretarz Powiatu – p. Karol Klimek przedstawił nowe zadania wynikające z drugiej
części akcji „Przejrzysta Polska” (załącznik nr 13). Następnie poprosił radnych o wyrażenie
swojej aprobaty w postaci podpisu na formularzu zgłoszeniowym. Dodał, że taki podpis złożyła
większość pracowników Starostwa Powiatowego.
P. Przewodniczący podsumowując poinformował, iż zbliża się koniec II kadencji Rady
Powiatu Pabianickiego i będzie to podstawą do oceny całokształtu pracy radnych sprawujących
społeczny mandat. Dodał, iż najlepsi zostaną uhonorowani. Poprosił radnych o zaakceptowanie
przystąpienia Starostwa Pabianickiego do drugiej części akcji „Przejrzysta Polska”.
P. Sekretarz poinformował, iż w związku z nieobecnością telewizji kablowej na sesjach
Rady Powiatu Pabianickiego została podjęta próba transmisji sesji w ramach internetu, która
wypadła pomyślnie. Zostały zakupione dwie kamery internetowe oraz mikrofon za kwotę
ok 1200 zł. Dodał, iż sesje będą nagrywane i w każdej chwili będzie można je odtworzyć.
Poprosił o wyrażenie aprobaty przez radnych, dla tego pomysłu.
Ad. 11
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Zbigniew Mencwal zamknął obrady LXXI Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 1330.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Zbigniew Mencwal
Protokołowała:
Michalina Kupska
Załączniki do wglądu w Biurze Rady.
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