Pabianice, dnia 13 listopada 2008 r.
Komisja Spraw Obywatelskich,
Promocji oraz Rozwoju Powiatu
PROTOKÓŁ NR 4/30/08
z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich,
Promocji oraz Rozwoju Powiatu, które odbyło się
w dniu 13 listopada 2008 r. o godz.. 15.00
Ad. 1
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji P. Marta Cicha, która powitała członków
komisji oraz przybyłych gości (lista obecności w załączeniu - załącznik nr 1).
Ad. 2
Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia (załącznik nr 2) i zaproponowała
głosowanie. W wyniku głosowania: 6 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu,
porządek został przyjęty.
Ad. 3
Zaopiniowanie informacji o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej Powiatu
Pabianickiego.
Informację przedstawił Komendant Straży Pożarnej P. J. Minias.
P. Z. Skowroński zapytał w jakim kierunku zmierzają przepisy przeciwpożarowe i czy będzie
projekt ustawy?
P. J. Minias odpowiedział, że w ostatnim czasie nastąpiła zmiana w ustawie przeciwpożarowej
w zakresie ekwiwalentu dla strażaków pracujących w OSP. Zmiana nastąpiła również w stosunku
do strażaków ochotników, muszą mieć odpowiednie przeszkolenie i aktualne badania lekarskie.
Osoby takie muszą być również ubezpieczone. Gmina powinna zapewnić przeprowadzenie takich
badań.
P. Z. Skowroński zwrócił uwagę na powinność wprowadzenia przeglądów np. strychów osób
fizycznych na których są gromadzone i przechowywane rzeczy. Dodał iż posłowie, Radni powinni
głosować za wprowadzeniem tego typu akcji i upoważnieniem nadzoru budowlanego i straży do ich
przeprowadzania.
P. J. Minias odpowiedział, że do końca lat 90 pod hasłem „ Akcja posesja” sprawdzane były
posesje, podwórka, domy przez zespół osób składających się ze: strażaka, policjanta i osób z gminy
lub miasta. Każda z nich spisywała uchybienia a właściciel musiał je usunąć. Przepisy niestety
zostały zmienione i bez nakazu prokuratorskiego policja i straż nie mogą przeprowadzić kontroli.
Dodał również, że kontrola może dotyczyć korytarzy i piwnic w budynkach i blokach należących
do ROM i PSM. W domach prywatnych taka kontrola bez nakazu nie może być przeprowadzona.
Dodał iż coraz częściej wpływają skargi w formach donosu, wtedy straż musi się do tego
ustosunkować.
P. Z. Skowroński zapytał o sprawców podpaleń min. traw czy są oni ustaleni i ponoszą za to
konsekwencje, ponieważ każdy wyjazd straży do podpalenia to koszt, który ponosi Gmina.
P. J. Minias sprawcy są ustalani bardzo rzadko. Zostali zidentyfikowani przez policję
podpalacze obiektu na ul. Rypułtowickiej i w stosunku do nich zostało wytoczone postępowanie
karne. Wiele zadań jest realizowanych mimo problemów finansowych straży jako jednostki
budżetowej. Podziękował Starostwu za współpracę. Dodał, iż przy pomocy Komendy Głównej i
Powiatu zakupiono dwa samochody ratowniczo – gaśnicze. Używane samochody zasilą jednostki
OSP.
P. Z. Skowroński zapytał o osoby zbierające pieniądze na organizowanie koncertów powołujące

się na Komendę Główną. Gdzie trafiają zebrane pieniądze.
P. J. Minias Pabianicka Komenda nie ma z tym nic wspólnego. Jest Zarząd oddziału
Pabianickiego OSP, który takie zadania realizuje. Jako Państwowa Straż Pożarna występujemy raz
w roku do samorządu o pomoc w finansowaniu sprzętu specjalistycznego.
Ad. 4
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok ( kwota 9 061 zł.);
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego – P. E. Piekielniak.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała głosowanie. W wyniku
głosowania: 5 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok ( kwota 23 910 zł.);
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego – P. E. Piekielniak.
Wobec braku pytań Przewodnicząca zaproponowała głosowanie, w wyniku którego:
5 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
c) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2008 rok ( kwota 183 720 zł);
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego – P. E. Piekielniak.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji przystąpiła do głosowania, w wyniku
którego: 5 za, 0 przeciw nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt został pozytywnie zaopiniowany.
d) wyrażenia zgody na udział Powiatu Pabianickiego w projekcie „Nie tylko podręcznik i tablica –
wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół
różnych szczebli”;
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu p. R. Rządziński.
Wobec braku pytań Przewodnicząca zaproponowała głosowanie. W wyniku głosowania:
5 za, 0 przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie.
e) wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach dotyczącej ograniczenia
działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach w
zakresie Oddziału Opieki Długoterminowej;
Projekt uchwały omówiła Wicestarosta p. I. Grenda.
P. M. Cicha zapytała, czy oddział który powstanie zastąpi inny?
P. I. Grenda odpowiedziała, że powstanie na miejscu oddziału internistycznego.
P. M. Ciechański czy jest to tylko zwykła zamiana?
P. J. Barasiński Narodowy Fundusz Zdrowia zaprzestał kontraktowania świadczeń
zdrowotnych na oddziale opieki długoterminowej i miasto w ramach redukcji kosztów
utrzymywania tego typu struktury te zadania chce zrealizować w ramach zakładu opiekuńczego
leczniczego jednostki szpitala . W ten sposób miasto poświadcza, że świadczenia będą realizowane
w takim stopniu jak dotychczas tylko w innej strukturze organizacyjnej aby od 1stycznia były
realizowane. Opinia Rady Powiatu nie jest wiążąca. Chodzi o zmniejszenie kosztów utrzymywania.
P. M. Ciechański - czy jakość opieki nie ulegnie pogorszeniu w wyniku oszczędności
P. I. Grenda odpowiedziała, że nie.
P. M. Cicha zapytała, czy działalność oddziału długoterminowego jest finansowa?
P. I. Grenda odpowiedziała, że jest utrzymywana przez szpital. Dodała również, że ubiegają
się o środki na sprzęt rehabilitacyjny.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji przystąpiła do głosowania,
w wyniku którego: 5 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany.

f) Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009;
Projekt uchwały przedstawiła P. K. Kardas.
P. W. Stawicki - w związku z różnicami w zapisie w uzasadnieniu „Program określa zakres i
formy współpracy. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację określa Rada
Powiatu w uchwale budżetowej.” natomiast w regulaminie był zapis „ W roku 2009 Powiat nie
będzie realizował współpracy w formie zlecania organizacjom zadań publicznych. Zadania te, w tym
zakresie kultury, sportu i turystyki będą jednak realizowane przy współudziale organizacji
pozarządowych, np. w formie współorganizowania imprez.”. Nie ma tutaj mowy o wsparciu
finansowym.
P. K. Kardas odpowiedziała, że pomoc nie musi być konkretnie finansowa.
P. Z. Skowroński dodał, że takich organizacji jest dużo i należy je weryfikować czy one nadal
funkcjonują.
P. I. Grenda dodała, że jest to na bieżąco sprawdzane i weryfikowane. Pomoc może polegać na
zakupie nagrody rzeczowej.
W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodnicząca zaproponowała głosowanie. W wyniku
głosowania: 7 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
g) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2008 r.
otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
Projekt uchwały przedstawiła Wicestarosta P. I. Grenda.
W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodnicząca zaproponowała głosowanie. W wyniku
głosowania: 7 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Ad. 5
Dotyczy punktu:
Przyjęcie protokołu Nr 4/28/08 z dnia 7 października 2008 r.
W związku z brakiem uwag do ww. protokołu Przewodnicząca zaproponowała głosowanie.
W wyniku głosowania: 7 za, 0 przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu, protokół został
przyjęty.
Przyjęcie protokołu Nr 4/29/08 z dnia 9 października 2008 r.
Wobec braku uwag do ww. protokołu Przewodnicząca przystąpiła do głosowania w wyniku
którego: 7 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, protokół został przyjęty.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Brak.
Ad. 7
W związku z brakiem kolejnych spraw P. Marta Cicha podziękowała za przybycie Członkom
Komisji i zamknęła posiedzenie.
Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich,
Promocji oraz Rozwoju Powiatu:
/-/ Marta Cicha
Protokołowała: Magdalena Tosik
Załączniki do wglądu w Biurze Rady

