PROTOKÓŁ NR XXII/08

PROTOKÓŁ Z XXII SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO
która odbyła się 27 marca 2008 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 22
Ad. 1
XXII Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 10.00.
Prowadzący poinformował, że obsługę prawną Sesji poprowadzi mecenas Zbigniew
Wilczyński. Stwierdził prawomocność obrad, ponieważ na sali obecnych było 15 radnych (lista
obecności w załączeniu – załącznik nr 1).
Przewodniczący poinformował o wprowadzeniu zmiany w porządku obrad
(załącznik nr 2), polegającą na wprowadzeniu w pkt. 8 jako ppkt b projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Powiatu Pabianickiego. Tym samym kolejność podpunktów ulegnie odpowiednio
zmianom.
Wprowadzenie zmiany uzasadniła Skarbnik Powiatu.
Proponowana zmiana została przyjęta w wyniku głosowania: za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Następnie Przewodniczący Rady przystąpił
do realizacji porządku obrad (załącznik nr 3).
Ad. 2
Dotyczy punktu: przyjęcie protokołu Nr XXI/08
z XXI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego z 28 lutego 2008 roku. W związku z brakiem uwag
Przewodniczący zaproponował głosowanie ww. protokołu.
W wyniku głosowania: za – 17 radnych, przeciw – 0 radnych, 1 radny wstrzymał się
od głosu. Protokół Nr XXI/08 z XXI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego został przyjęty.
Ad. 3
Dotyczy punktu: powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący zaproponował, aby w dniu dzisiejszym Komisja Uchwał i Wniosków
pracowała w następującym składzie:
- p. Adam Krasiński– nie wyraził zgodę;
- p. Zbigniew Mencwal – nieobecny;
- p. Marek Ostojski – nie wyraził zgody;
- p. Paweł Piechota – wyraził zgodę
- p. Zbigniew Skowroński – wyraził zgodę
Ad. 4
Dotyczy punktu: „Informacja Starosty Pabianickiego o działalności Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami”.
Powyższą Informację przedstawił Starosta Powiatu Pabianickiego – p. Krzysztof Habura
(załącznik nr 4).
P. P. Piechota zwrócił się z zapytaniami:
– czy w wyniku następnego przetargu ulicy Wspólnej i ulicy Szkolnej ceny zostały obniżone,
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czy utrzymane na tej samej wysokości?
– jakie szczegółowe zmiany nastąpiły w zakresie obowiązków członków Zarządu?
– czy byłaby możliwość przekazania dokumentu z audytu w Starostwie Powiatowym z roku 2007
do Komisji Rewizyjnej celem zapoznania?
P. Z. Skowroński – w odniesieniu do wypowiedzi Starosty zasugerował, aby napisać
sprostowanie w trybie prawa prasowego.
P. W. Flajszer – poinformował, że na Radzie Społecznej Szpitala podziękowano Radzie
Powiatu Pabianickiego za przekazanie sprzętu na rzecz szpitala.
Starosta w odpowiedzi na pytania p. P. Piechoty powiedział, że przetargi nie odbyły się,
ponieważ nie było oferenta. Jeśli chodzi o nieruchomość w Ksawerowie to Zarząd podjął decyzję
o obniżeniu kwoty o 10% - cena wywoławcza będzie około 52 100 000 zł. Odnośnie ulicy Wspólnej
– cena wywoławcza będzie większa o 50 000 zł. Dodał, że dokumenty z audytu zostaną przekazane
do Komisji Rewizyjnej.
Sekretarz – zarządzenie Starosty ma charakter porządkujący, jako że pewne sprawy
dotyczące zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych. Aby nie odwoływać się do
dwóch zarządzeń wprowadzono zmiany jednym tekstem zarządzenia. Dodał, że większych zmian w
tym zakresie nie ma.
Ad. 5
Dotyczy punktu: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich
Sesji.
Przewodniczący poinformował, że część odpowiedzi została udzielona na poprzedniej Sesji
ustnie,pozostałe w formie pisemnej.
Ad. 6
Dotyczy punktu: interpelacje i zapytania radnych.
Brak.
Ad. 7 Dotyczy punktu:Przyjęcie rocznego sprawozdania Powiatowego Komendanta Policji ze
swej działalności za 2007 rok;
Sprawozdanie omówił p. o. Komendanta Policji – Paweł Zarychta (załącznik nr 5).
Komisja Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu przyjęła sprawozdanie do
wiadomości.
P. W. Flajszer zwrócił się z zapytaniami:
– czy niedobory kandydatów do pracy w Policji wynikają z półrocznego czasu szkolenia czy z
powodu niskich płac?
– czy jest więcej nowych radiowozów, jakie jest zapotrzebowanie na sprzęt i wyposażenie
Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach?
P. Z. Skowroński zwrócił uwagę, że w Pabianickiej Policji nastąpiły pozytywne zmiany,
sprzętu jest coraz więcej. Większe są wskaźniki wykrywalności przestępstw. Dodał, że WORD
uczestniczy finansowo w akcji zakupu masztów pod fotoradary, czy pod samochody. Poprosił
Komendanta o zwrócenie uwagi na patologie wśród młodych ludzi. Wyraził zdanie, że Policja jest
niewidoczna na ulicach, szczególnie jeśli chodzi o wypadki samochodowe, kiedy to czas
oczekiwania na przyjazd Policji dochodzi nawet do 3 godzin. Należy podjąć działania w tym
kierunku.
P. P. Fisiak zwrócił uwagę, że na stronie 1 sprawozdania brak jest zapisu o posterunku
policji w Lutomiersku, na stronie 8 w tabeli - sekcja ruchu drogowego, w rubryce dotyczącej
nietrzeźwych, powinien być wzrost, a nie spadek.
P. A. Kluch poprosił , aby patrole prewencji zwracały uwagę na samochody o obcych
rejestracjach, ponieważ na wsiach dają się zaobserwować coraz częstsze kradzieże dokonywane
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przez Cyganów.
P. P. Piechota zwrócił się z prośbą o nakreślenie jednego najważniejszego problemu
przestępczości na terenie Powiatu Pabianickiego oraz sposoby zmierzające do jego rozwiązania.
P. A. Krasiński- na stronie 9 omawianego sprawozdania,wartość zatrzymanych nietrzeźwych
kierujących jest inna niż na stronie poprzedniej, czy to są te same zdarzenia?
P. G. Janczak zwrócił uwagę, aby kontrolować ulicę Zamkową, gdzie jest wzmożony ruch
i częste wypadki. Trzeba zapewnić bezpieczeństwo pieszym, ponieważ duża liczba pojazdów
porusza się po torach tramwajowych, dodatkowo wielu kierowców rozmawia przez telefony
komórkowe. Poprosił, aby Komendant złożył na ręce Przewodniczącego Rady wykaz potrzeb
Komendy, aby ustalić formę pomocy.
P. W. Flajszer – zapytał co można zrobić ze „sprayowcami”, jaka jest wykrywalność
zdarzeń niszczenia mienia?. Czy policjanci są szkoleni i informowani o sposobie udzielania
pomocy chorym na cukrzycę?
P. A. Krasiński zapytał, czy w Powiecie Pabianickim prowadzona jest statystyka odnośnie
dużej ilości zdarzeń drogowych? Czy można by było podjąć działania zmniejszające ilość tych
zdarzeń np. poprzez zmianę organizacji ruchu? Czy są podejmowane jakieś działania, aby praca
dzielnicowych była bardziej zauważalna oraz czy jest w planach zwiększenie liczby dzielnicowych?
P. Paweł Zarychta w odpowiedzi na pytania odnośnie:
– wakatów, odpowiedział,że szkolenia policjantów odbywają się w Sieradzu, Słupsku,
Legionowie przez 9 miesięcy, obecnie 11 osób jest przyjętych do służby, ale przebywa na
szkoleniu do września. 11 wolnych wakatów spowodowane jest odejściami policjantów na
emerytury. Nie ma chętnych, wiadome jest jakie są zarobki, płace są naliczane odgórnie.
– radiowozów- stan radiowozów jest bardzo zły, przebiegi są bardzo duże. W Pabianicach jest
jeden nowy radiowóz wyposażony w sprzęt do obsługi i oświetlenia wypadków drogowych.
O inne pojazdy trzeba się starać występując do urzędów gmin, miast o wspomożenie finansowe.
Nowe samochody są zakupywane w połowie przez samorządy i Komendę Główną.
Poinformował, że Urząd Miasta Pabianic zakupi jeden radiowóz – przekaże 37 000 zł.,tak samo
deklaruje urząd gminy w Ksawerowie, urząd miasta w Konstantynowie łódzkim – 20 000 zł.,
urząd gminy w Lutomiersku na sesji uchwalił 17 000 zł., urząd gminy w Dobroniu – 40 000 zł.,
który zamierza zakupić wspólnie z policją samochód terenowy. Dodał, że czekamy na
deklaracje urzędu gminy w Pabianicach. Zatem jest szansa zakupu 4 radiowozów. Ponadto
Urząd Wojewódzki zagwarantował 4 nowe radiowozy, jeśli Policja pozyska 4 radiowozy z
samorządu.
– Określenie największego problemu-dużym problemem jest niszczenie mienia. Jedynym
rozwiązaniem jest wprowadzenie monitoringu z obrotowymi kamerami pod 24 godzinnym
dozorem dyżurnego policjanta. Dla przykładu, w Sieradzu po założeniu monitoringu nastąpił
spadek niszczenia mienia o 40%. Kamery są niezbędne.
– odnośnie kradzieży przez Cyganów, należy zaapelować do ludzi starszych poprzez media i
kościół o zachowanie ostrożności przed wpuszczaniem do domu nieznajomych. Dodał, że
Policja nie jest w stanie chronić każdego domostwa. Zasugerował, aby spisać podejrzane
rejestracje, zapamiętać markę samochodu i powiadomić policję.
– wypadki drogowe- analizy są wykonywane, poważnych i śmiertelnych wypadków drogowych
jest wiele na terenie powiatu. Natężenie ruchu drogowego w porach nocnych od poniedziałku
do czwartku jest małe w stosunku do piątku i soboty, kiedy to są wysyłane patrole.
– ulicy Zamkowej powiedział, że aby zapewnić bezpieczeństwo radiowóz musiałby stać cały
dzień. Krótkotrwałe przejazdy ulicą nie odnoszą żadnych rezultatów.
– oczekiwania na policję po wypadkach wynoszą maksymalnie 1 godzinę.
P. P. Zarychta powiedział, że problemem są radiowozy ze względu na dużą
awaryjność,dodał że ze sprzętem komputerowym sobie poradzimy. Podziękował Starostwu za
sprzęt medialny, który jest potrzebny do przeprowadzania szkoleń. Dodał,że powołany jest zespół
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do spraw kibiców, problem jest monitorowany, w 2007 i 2008 roku nie było żadnych zakłóceń.
Rozpoznanie jest dobre. W odniesieniu do informowania o sposobach pomocy chorym na cukrzycę
powiedział, że policjanci nie byli przeszkoleni w tym zakresie.
Przewodniczący powiedział, że największym zagrożeniem jest sprawa patologii młodzieży.
P. P. Zarychta – policjanci z zespołu do spraw nieletnich mają najlepsze wyniki w
województwie łódzkim.
Przewodniczący zapytał, czy są głosy sprzeciwu co do przyjęcia sprawozdania. W związku z
ich brakiem sprawozdanie zostało przyjęte.
a) przyjęcie informacji Prokuratorów Rejonowych o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w
Powiecie Pabianickim;
P. Krzysztof Ankudowicz – prokurator rejonowy Prokuratury Rejonowej w Pabianicach.
omówił ww. informację.
Komisja Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu przyjęła informację
prokuratorów do wiadomości.
P. J. Wiaderek zaproponował zwrócić się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z zapytaniem o unormowanie sprawy podziału administracyjnego w stosunku do prokuratury w
powiecie łaskim i pabianickim, aby był zgodny z podziałem administracyjnym Powiatu
Pabianickiego.
Przewodniczący przychylił się do propozycji p. J. Wiaderka co do sformułowania projektu
stanowiska Rady na ten temat.
Przewodniczący zarządził przerwę w obradach sesji do godziny 12.15.
Ad. 8
Dotyczy punktu: przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok (571 027 zł);
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska i
Rolnictwa, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu ww. projektu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt ww. uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 8):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXII / 158 / 08 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok
(571 027 zł) została podjęta.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła p. Elżbieta Piekielniak - Skarbnik Powiatu
Pabianickiego.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej Ochrony
Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt ww.
uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 9):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXII / 159 / 08 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok
została podjęta.
c) zatwierdzenia sprawozdania powiatowego rzecznika praw konsumentów
. Elżbieta Jabłońska – rzecznik praw konsumentów omówiła sparwozdanie
Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu ww. projektu.
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P. Z. Skowroński zwrócił się z zapytaniem, czy pojawiły się jakieś nowe sygnały na terenie
Powiatu odnośnie naciągania konsumentów, np. bankowe?
P. E. Jabłońska – co do spraw bankowych nie było takich zgłoszeń. Odnośnie spraw, które
nasilały się w roku ubiegłym to dominowały kwestie dotyczące zawyżonych rachunków
telefonicznych.
P. P. Piechota – czy zgłaszają się mieszkańcy Powiatu ze sprawami związanymi z oszustwami
komputerowych, czy są podejmowane jakieś czynności ?
P. E. Jabłońska w odpowiedzi powiedziała, że sprawa dotycząca oszustwa komputerowego
w 2007 roku była zgłoszona raz. Na wniosek konsumenta zostało złożone doniesienie do prokuratury
rejonowej, bowiem problem polegał na tym, że konsument zamówił towar, zapłacił za niego, ale go
nie otrzymał. Sprawa została umorzona ze względu na małą szkodliwość czynu. Najczęściej
pojawiały się sprawy związane z nieuwzględnieniem reklamacji.
P. J. Wiaderek zapytał, czy odbywają się dyżury w miastach i gminach na terenie Powiatu
Pabianickiego? Jeśli tak, to jakie jest zainteresowanie?
P. E. Jabłońska powiedziała, że pełni dyżury dwa razy w miesiącu w Konstantynowie
Łódzkim, tam jest zainteresowanie ze strony mieszkańców, w pozostałych gminach ludzie się nie
zgłaszają.
Wobec braku dalszych pytań do sprawozdania,Przewodniczący poddał pod głosowanie
imienne projekt ww. uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 10 ):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXII/ 160 / 08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania powiatowego rzecznika
praw konsumentów została podjęta.
d) przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego na lata 2007 – 2013;
Plan omówił p. Karol Klimek – Sekretarz Powiatu Pabianickiego.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
i Oświaty i Wychowania poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu ww. projektu.
P. P. Piechota zwrócił się z zapytaniami i uwagami:
- czym różni się proponowany dokument od strategii, którą będziemy tym dokumentem
anulować?
– tworzenie dokumentu wymaga konsultacji społecznej, które odbywały się tylko poprzez
zamieszczenie ankiety na stronie internetowej nie cieszącej się zainteresowaniem ze strony
mieszkańców. Tworzenie planu rozwoju powiatu wiąże się z długofalowymi konsultacjami nie
tylko w formie elektronicznej, ale również poprzez konsultacje z różnego rodzaju grupami
społecznymi oraz radnymi.
– proporcje finansowe, jakie zostały w tym dokumencie zaproponowane, dotyczące inwestycji
drogowych. Biorąc pod uwagę poszczególne gminy oraz miasta Konstantynów i
Pabianice,stolica Powiatu wypada niekorzystnie. Kwota proponowana na miasto Pabianice
wynosi – 10 652 000 zł., na Konstantynów prawie 13 mln zł. natomiast na gminę Ksawerów –
13,5 mln zł. W związku z tym kwoty są nieproporcjonalne do wielkości i ważności inwestycji.
– brak
jest informacji dotyczącej utworzenia zespołu monitorującego bezpośrednio
odpowiedzialnego za realizację i wdrażanie poszczególnych elementów tego dokumentu.
Sekretarz w odpowiedzi powiedział, że jeśli chodzi o inwestycje drogowe to wszystkie
sprawy były konsultowane z ościennymi gminami na zasadzie bezpośredniego kontaktu czy na
zasadzie ustaleń na spotkaniach. Odnośnie wielkości środków na poszczególne gminy to odbyło się
nieformalne spotkanie na temat zakresu trzech wniosków o aplikację do środków UE dotyczących
inwestycji drogowych. Za zgodą Rady zostały przyjęte wnioski: jeden z nich to realizacja
przebudowy drogi Wodzierady – Lutomiersk – Pabianice - Aleksandrów Łódzki. Kolejna sprawa to
wspólna inwestycja drogowa z gminą Ksawerów – a mianowicie przebudowa ulicy Wolskiej,
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Wschodniej, Nowotki. Trzecie zadanie w ramach aplikacji o ośrodki z UE to była sprawa drogi
łączącej ulicę Rypułtowicką w kierunku Konstantynowa, gdzie liderem ma być miasto Łódź.
Odbyło się szereg spotkań, m.in. Z prezydentem Łodzi przedstawiliśmy argumenty za realizacją
tego zadania, czekamy na informacje z Urzędu Miasta Łodzi. To były determinanty, które
kształtowały wielkość środków na inwestycje drogowe. Kolejnym elementem jest sprawa
charakteru dróg, na które będzie można się ubiegać o środki. Będą to drogi, które łączą
najważniejsze drogi krajowe i autostrady ze stolicą powiatu. Następnym priorytetem będą drogi
związane z inwestycjami, które wiążą się z Euro 2012. Według wstępnej informacji Regionalny
Program Operacyjny miał przewidywać ogłoszenie konkursów na inwestycje drogowe w lipcu,
dzisiaj wiadomo, że będzie to w październiku albo listopadzie. Jeśli chodzi o infrastrukturę
społeczną, czyli sprawy związane z oświatą i pomocą społeczną to powiat ma szereg jednostek
organizacyjnych, których stan nie odpowiada standardom ( mamy czas do 2010 r., aby te standardy
zrealizować) oraz szereg obiektów, które wymagają pilnych działań zmierzających do
termomodernizacji, np. Zespół Szkół Nr 2. Trzeba zainwestować w ten obiekt ponad 2 mln. zł., stąd
w zadaniach z zakresu infrastruktury społecznej zostały uwzględnione te zadania dotyczące głównie
obiektów użyteczności publicznej, których właścicielem jest Powiat Pabianicki. Udział w pracach
związanych z programem rewitalizacji miasta Pabianic był swojego rodzaju konsultacją.
P. Małgorzata Kazimierska – budowa planu może wydawać się podobna do poprzedniego,
ponieważ konstrukcje planów są określone wytycznymi z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Odnosząc się do konsultacji społecznych powiedziała, że ankieta zamieszczona na stronie
internetowej jest to powszechnie stosowana forma w województwie łódzkim. Zasugerowała, aby
zgłaszać propozycje przeprowadzenia konsultacji w inny sposób..
P. I. Grenda – zwróciła uwagę na koszty ponoszone przez powiat, gdzie plan dla gminy
Konstantynów wynosi 3 mln. zł. dla miasta Pabianice – 12 mln. zł. Powiat to dwa miasta i gminy
nie tylko samo miasto Pabianice. Dodała, że jeśli nie otrzymamy środków z zewnątrz to ani gmina
Ksawerów, Konstantynów ani Lutomiersk nie będą miały wykonanych dróg, natomiast w mieście
Pabianice ze względu na to, że nie będziemy się ubiegali o środki unijne na pewno te prace będą
wykonane.
P. Z. Skowroński zasugerował, aby takie tematy były omawiane na Komisjach.
P. P. Piechota ad vocem powiedział, że nie uczestniczył w żadnej z Komisji, która omawiała
projekt, ponieważ nie jest ich członkiem. Zasugerował, że ten dokument nie powinien nazywać się
plan rozwoju lokalnego tylko Wieloletni Plan Inwestycyjny, ponieważ brakuje w nim celów, nie ma
określenia jaki będzie rozwój powiatu. Ograniczyliśmy się tylko do zadań inwestycyjnych.
P. J. Wiaderek poparł uwagi p. P. Piechoty. Zapisy brakujących środków wymienionych
kwotowo, według jego uznania nie powinny się znajdować w planie. Środki te powinny być
zabezpieczone w budżecie przed przyjęciem planu.
Sekretarz w odpowiedzi powiedział, że Rada uchwaliła budżet na 2008 rok. W budżecie
zawarte są środki na realizację zadania przebudowa ulicy Myśliwskiej, ponadto jest zapis kwoty na
poziomie 350 000 zł. plus zagwarantowane środki z umowy z firmą KROKUS. W związku z tym
tylko takie kwoty mogliśmy wpisać do planu. Wczoraj został ogłoszony przetarg na ulicę
Myśliwską, otwarcie ofert jest planowane na 18 kwietnia, rozstrzygnięcie przetargu pokaże jakie
środki nam brakują. Wartość inwestycji w momencie kiedy była ona planowana kształtowała się na
poziomie 1 200 000 zł. Obecnie po zmianach zakresu rzeczowego robót, według wstępnego
kosztorysu inwestorskiego, kwota ta jest dużo większa. Być może inwestycję trzeba będzie
przełożyć na lata 2008 – 2009, ponieważ determinantą wszystkich działań w zakresie
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, czy planu rozwoju lokalnego będą środki, którymi powiat
dysponuje, zarówno pozyskane z zewnątrz jak i środki, które muszą być udziałem własnym.
Kolejnym problemem jest dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- będzie ono na poziomie
85 %.W związku z tym pytanie jak te liczby będą się miały do możliwości finansowych powiatu?
wobec tego część zadań będzie ulegało zmianie. Plan rozwoju lokalnego jest otwarty.
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Starosta – plan jest otwarty, zapisane kwoty zależą od tego, czy wnioski, które będą
składane, zostaną pozytywnie zaopiniowane i przyjęte. Jeśli nie,to te kwoty ulegną zmianie.
W planie zasygnalizowane są pewne kierunki działania. Cele nie są zapisanych literalnie, ale jeśli
mowa o remoncie drogi to widoczny jest cel poprawy jakości podróżowania i bezpieczeństwa. Są
one widoczne poprzez realizację planowanych zamierzeń.
W związku z brakiem pytań do ww. projektu, Przewodniczący poddał pod głosowanie
imienne projekt ww. uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 11 ):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXII / 161 / 08 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Pabianickiego na lata 2007 – 2013 została podjęta.
Starosta podziękował pracownikom Starostwa, Zarządowi Powiatu za trud i pracę włożoną w
przygotowanie planu. Przewodniczący przyłączył się do podziękowań.
e) przystąpienia Powiatu Pabianickiego do „Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na
rzecz budowy dróg ekspresowych S – 8 ( przez Sieradz – Łódź ) i S14”;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Sekretarz Powiatu Pabianickiego.
Starosta w uzupełnieniu powiedział, że przyjęcie uchwały spowoduje, że Powiat Pabianicki
będzie miał prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu. Do tej pory 11 samorządów podjęło już takie
uchwały o przystąpieniu do stowarzyszenia. Wprowadzenie zmian w statucie spowoduje zmianę
uchwały, a w konsekwencji możliwość wybierania Zarządu Stowarzyszenia przebiegałoby bez
udziału Powiatu Pabianickiego.
Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej, Budżetu i Finansów, Infrastruktury
Technicznej Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym
zaopiniowaniu ww. projektu.
Wobec braku pytań do przedstawionego projektu Przewodniczący poddał pod głosowanie
imienne projekt ww. uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 12 ):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XXII / 162 / 08 w sprawie przystąpienia Powiatu Pabianickiego do
„Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S – 8
( przez Sieradz – Łódź ) i S14” została podjęta.
f) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
w roku 2007 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2008;
Sprawozdanie omówił p. Jarosław Grabowski – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Pabianicach.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Budżetu i
Finansów, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu ww. projektu.
W związku z brakiem pytań do ww. projektu Przewodniczący poddał pod głosowanie
imienne projekt ww. uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 13 ):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XXII / 163 / 08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2007 wraz z wykazem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej na rok 2008 została podjęta.
g) określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2008 roku, otrzymanych
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła p. Irena Grenda – Wicestarosta Powiatu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju
Powiatu, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu ww. projektu.
W związku z brakiem pytań do ww. projektu Przewodniczący poddał pod głosowanie
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imienne projekt ww. uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 14 ):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XXII / 164 / 08 w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich
realizację w 2008 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych została podjęta.
h) określenia zasad korzystania i wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej w Zespole
Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach;
Projekt uchwały omówił p. T. Rosiak. Poinformował o wprowadzeniu autopoprawki w
załączniku; w pkt 2 zapis otrzymał brzmienie: „natomiast nauczyciele i inni pracownicy szkoły
ponoszą koszty posiłku 6,50 zł.”
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju
Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu ww. projektu.
Wobec braku pytań do ww. projektu Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne
projekt uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 15 ):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XXII / 165 / 08 w sprawie określenia zasad korzystania i wysokości opłat za
posiłki w stołówce szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach wraz z autopoprawką
została podjęta.
i) określenia zasad korzystania i wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej w I Liceum
Ogólnokształcącym w Pabianicach;
Projekt uchwały przedstawił p. T. Rosiak. Poinformował o wprowadzeniu autopoprawki w
załączniku w pkt 2 w zapisie „natomiast nauczyciele i inni pracownicy szkoły ponoszą koszty
posiłku 6,00 zł.”
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju
Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu ww. projektu.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu. W wyniku głosowania (załącznik nr 16 ):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XXII / 166 / 08 w sprawie określenia zasad korzystania i wysokości opłat za
posiłki w stołówce szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach wraz z autopoprawką
została podjęta.
j) upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką
prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania
dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2008;
Projekt uchwały omówiła p. Irena Grenda.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju
Powiatu, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu ww. projektu.
Wobec braku pytań do ww. projektu Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne
projekt uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 17 ):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XXII / 167 / 08 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do
zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i
przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2008 została podjęta.
k) upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką
prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność
Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2008;
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Wicestarosta Powiatu Pabianickiego –
p. Irena Grenda.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju
Powiatu, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu ww. projektu. .
Wobec braku pytań do przedstawionego projektu Przewodniczący poddał pod głosowanie
imienne projekt ww. uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 18 ):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XXII / 168 / 08 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do
zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania
dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2008 została podjęta.
l) uchylenia uchwały Rady Powiatu Pabianickiego NR XXI/153/08 z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom ponadgimnazjalnym
niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym
funkcjonującym na terenie Powiatu Pabianickiego;
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił p. Tadeusz Rosiak.
Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt ww.
uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 19):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXII / 169 / 08 w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Pabianickiego NR
XXI/153/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom
ponadgimnazjalnym niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym
funkcjonującym na terenie Powiatu Pabianickiego została podjęta.
ł) zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2008 roku;
Projekt uchwały omówił p. Tadeusz Rosiak..
Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Oświaty i Wychowania poinformowali
o pozytywnym zaopiniowaniu ww. projektu.
Wobec braku pytań do ww. projektu Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne
projekt uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 20 ):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XXII / 170 / 08 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2008 roku została podjęta.
m) ustalenia Regulaminu wynagradzania wychowawców zatrudnionych w Domu Dziecka im.
Al. Kamińskiego w Porszewicach w 2008 roku;
Projekt uchwały omówiła Wicestarosta Powiatu Pabianickiego.Poinformowała o
wprowadzeniu autopoprawki na stronie 8 w § 23 „ powyższy tekst regulaminu uzgodniono w dniu
19 marca 2008 roku z nauczycielskimi związkami zawodowymi”.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu,
Statutowo - Regulaminowej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu ww. projektu.
P. J. Wiaderek zapytał, czy regulamin dotyczy wszystkich wychowawców czy
wychowawców – nauczycieli?
P. I. Grenda w odpowiedzi powiedziała, że karta nauczyciela mówi o nauczycielach, w
związku z tym ci pracownicy są zatrudnieni jako nauczyciele.
P. J. Wiaderek zapytał, czy w tytule nie powinno być zapisane wynagradzania
wychowawców – nauczycieli? Dodał, że tytuł nie zgadza się z § 1.
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P. I. Grenda zgodziła się z uwagami p. J. Wiaderka, prosiła o wprowadzenie autopoprawki w
tytule.
P. P. Piechota zwrócił się z prośbą do wydziałów przygotowujących te projekty, aby zważać
na zapisy, konsultować z Urzędem Wojewódzkim takie sprawy, aby nie pojawiały się niepotrzebne
dyskusje.
Wobec braku pytań do ww. projektu Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne
projekt uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 21 ):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XXII / 171 / 08 w sprawie
ustalenia Regulaminu wynagradzania
wychowawców nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka im. Al. Kamińskiego w Porszewicach w
2008 roku wraz z autopoprawką została podjęta.
n) przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego dotyczącego realizacji
współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2007;
Projekt uchwały omówiła p. Magdalena Werstak – Członek Zarządu powiatu Pabianickiego
W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt ww.
uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 22):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXII / 172 / 08 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu
Pabianickiego dotyczącego realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2007
została podjęta.
Ad. 9
Dotyczy punktu: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Brak.
Ad. 10
Dotyczy punktu: wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
Starosta poinformował, że 29 marca o godzinie 13.00 minister Grabarczyk będzie
uczestniczył w Targach Budowlanych, o godzinie 14. 00 natomiast odbędzie się z nim spotkanie na
zamku.
Przewodniczący – do 30 kwietnia należy złożyć oświadczenia majątkowe w dwóch
egzemplarzach. Następnie odczytał harmonogram czynności przygotowawczych do Sesji
poświęconej rozpatrywaniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2007 rok
( załącznik nr 23 ). Ponadto powiedział, że wpłynęło pismo z klubu PiS odnośnie projektów ustaw
dotyczących służby zdrowia ( załącznik nr 24 ).
Ad. 11
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady XXII Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 14.10.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Florian Wlaźlak
Protokołowała:
Anna Gilewicz
Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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