PROTOKÓŁ NR LIV/10

PROTOKÓŁ Z LIV SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO
która odbyła się 18 lutego 2010 roku o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.

Stan radnych – 23
Obecnych – 21
Ad. 1
LIV Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 10.00.
Prowadzący poinformował, że obsługę prawną Sesji poprowadzi radca prawny Agnieszka
Piwek. Stwierdził prawomocność obrad, ponieważ na sali obecnych było 18 radnych (lista
obecności w załączeniu – załącznik nr 1). Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad
(załącznik nr 2).
Ad. 2
Dotyczy punktu: przyjęcie protokołu Nr LIII/10 z LIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego
z 14 stycznia 2010 roku.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący zaproponował głosowanie ww. protokołu.
W wyniku głosowania: za – 18 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się
od głosu. Protokół Nr LIII/10 z LIII 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. P. Fisiak – wyraził zgodę;
- p. J. Habura – wyraził zgodę.
Ad. 4
Dotyczy punktu: „Informacja Starosty Pabianickiego o działalności Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami”.
Powyższą informację przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura (załącznik
nr 3).
Ad. 5
Dotyczy punktu: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich
Sesji.
Przewodniczący poinformował, że wszystkie odpowiedzi zostały udzielone na Sesji.
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Ad. 6
Dotyczy punktu: interpelacje i zapytania radnych.
Radny A. Kluch zapytał, czy istnieje możliwość poszerzenia drogi w miejscowości Ldzań?
Interpelacja pisemna w tej sprawie została złożona w dniu 5 grudnia 2008 roku przez radnych:
Andrzeja Klucha, Andrzeja Kurzawskiego, Marka Ostojskiego, Grzegorza Janczaka. Odpowiedź
wskazywała, iż inwestycja będzie zrealizowana w miarę posiadanych środków finansowych.
P. W. Flajszer zwrócił się z interpelacjami:
–
gdzie istnieją największe zagrożenia co do wykorzystania środków finansowych
przeznaczonych na akcję zima?
–
czy powiat pabianicki ma w planach przygotowanie dokumentacji na położenie nakładki na
drodze Wodzierady – Dziektarzew?
P. M. Ciechański – czy w ramach akcji zima powiat monitoruje dachy obiektów
powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem szkół powiatowych?
P. P. Piechota zwrócił się z zapytaniem do Zarządu Powiatu dotyczącym tematu
podnoszonego przez ogólnopolskie media w sprawie składowania dwutlenku węgla. Wedle
doniesień prasowych wskazuje się dwie miejscowości z terenu powiatu pabianickiego oraz terminy
realizacji inwestycji. Czy powyższy problem był sygnalizowany i konsultowany z innymi
instytucjami?
P. M. Ostojski – czy powiat monitoruje firmy, które zajmują się odśnieżaniem dróg, czy
realizują przydzielone im zadania?
Ad. 7
Dotyczy punktu: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca obrotu
nieruchomościami powiatowymi za drugie półrocze 2009 roku.
Powyższą informację przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura (załącznik
nr 4).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa oraz Rewizyjnej poinformowali o zapoznaniu się członków komisji z ww.
informacją.
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja została przyjęta.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd -3 w ramach Priorytetu VI” Rynek pracy otwarty dla
wszystkich” Poddziałanie 6.1.2.”wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie „ Program Operacyjny
KL 2007-2013.
Projekt uchwały przedstawiła p. Magdalena Werstak – Członek Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 5):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr LIV /373/10 w sprawie zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd -3 w ramach
Priorytetu VI” Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Poddziałanie 6.1.2.”wsparcie powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w regionie „ Program Operacyjny KL 2007-2013 została podjęta.
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b) Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2010-2014.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 6):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr LIV /374/10 w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu
Pabianickiego na lata 2010-2014 została podjęta.
c) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła Skarbnik Powiatu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Oświaty i Wychowania, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju
Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. P. Piechota zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zimowego utrzymania dróg, na które
przedmiotowy projekt uchwały zwiększa budżet na ten cel. Czy to będzie ostateczna korekta budżetu
w tym zakresie, czy wywóz śniegu jest brany pod uwagę?
P. R. Rządziński odpowiedział, że na zimowe utrzymanie dróg powiat tworzy rezerwę, która
dotyczy gmin, z którymi powiat zawarł porozumienia, jak i zadań wykonywanych przez Starostwo
Powiatowe w Pabianicach. Dla gmin tworzy się rezerwę w wysokości 40 000 zł., dla zadań własnych
30 000 zł. Czy środki zostaną przesunięte zależeć będzie od przebiegu akcji zimowej. Zauważalne są
zagrożenia w gminach, ponieważ niektóre z nich wykorzystały prawie całość środków
przeznaczonych na ten cel. W sytuacji, kiedy środków zabraknie rezerwa zostanie wykorzystana.
Wywożenie śniegu nie jest przewidziane zarówno w porozumieniach jak i przetargach.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne
projekt uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 7):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr LIV /375/10 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok wraz
z autopoprawką została podjęta.
d) wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Łasku dotyczącego ograniczenia
działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łasku Oddziału Opieki Długoterminowej.
Projekt uchwały przedstawiła p. Magdalena Werstak – Członek Zarządu Powiatu.
Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 8):
za – 10 radnych,
przeciw – 2 radnych,
6 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała Nr LIV /376/10 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu
w Łasku dotyczącego ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Oddziału Opieki Długoterminowej została
podjęta.
e) wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Łasku dotyczącego ograniczenia
działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łasku Poradni Chorób Naczyń.
Projekt uchwały omówiła p. Magdalena Werstak.
Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
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poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. Z. Mencwal zapytał, dlaczego uchwały w sprawach ograniczenia działalności mają
charakter formalny?
Przewodniczący Rady – Rada może podjąć uchwałę zarówno przeciwną jak i popierającą.
Opinia Rady Powiatu nie jest wiążąca w stosunku do decyzji.
P. M. Werstak – uchwała ma charakter formalny, ponieważ oddział nie funkcjonuje od kilku
lat, a w statucie widnieje zapis o jego istnieniu, stąd formalnością jest jego wykreślenie. Zgodnie
z przepisami ustawy wykreślenie zapisów statutowych wymaga uprzedniej opinii organów, na
terenie których jego mieszkańcy korzystają z opieki zakładu.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zaproponował głosowanie imienne ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 9):
za – 11 radnych,
przeciw – 3 radnych,
7 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała Nr LIV /377/10 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu
w Łasku dotyczącego ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni Chorób Naczyń została podjęta.
f) wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Łasku dotyczącego ograniczenia
działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łasku Poradni Ginekologiczno- Położniczej w Łasku- Kolumnie.
Projekt uchwały przedstawiła p. Magdalena Werstak.
Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. Z. Mencwal – jakie oddziały istnieją w szpitalu w Łasku?
P. M. Werstak – odpowiedzi udzieli na następnej sesji.
P. Z. Mencwal - wycofał zapytanie.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie
imienne projekt uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 10):
za – 11 radnych,
przeciw – 3 radnych,
7 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała Nr LIV /378/10 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu
w Łasku dotyczącego ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni Ginekologiczno- Położniczej w ŁaskuKolumnie została podjęta.
g) wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Łasku dotyczącego ograniczenia
działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łasku Ośrodka Medycyny Paliatywnej (Poradnia Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowe).
Projekt uchwały omówiła p. Magdalena Werstak.
Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 11):
za – 11 radnych,
przeciw – 3 radnych,
7 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała Nr LIV /379/10 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu
w Łasku dotyczącego ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Ośrodka Medycyny Paliatywnej (Poradnia
Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowe) została podjęta.
h) sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady – p. Florian Wlaźlak.
Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej, Budżetu i Finansów, Oświaty
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i Wychowania, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww. projektu
uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 12):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr LIV /380/10 w sprawie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu
Pabianickiego została podjęta.
Ad. 9
Dotyczy punktu: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Członek Zarządu Powiatu – p. Robert Rządziński w odniesieniu do interpelacji radnych
Andrzeja Klucha i Waldemara Flajszera dotyczących poszerzenia dróg i wykonania dokumentacji
na drogę Wodzierady - Lutomiersk powiedział, że w uchwale budżetowej powyższe zadania nie
zostały uwzględnione. W momencie, gdy Zarząd będzie dysponował odpowiednimi środkami
finansowymi, będzie można wprowadzić do budżetu te zadania. W obu przypadkach nie ma
możliwości ubiegania się o środki z UE, wyznacznikiem są ewentualne środki zaangażowane przez
gminę. Jeśli inicjatywa, ze strony pana wójta, się pojawi się to wówczas Zarząd rozważy ten temat.
Stan dróg pod kątem zimowego utrzymania jest na bieżąco monitorowany, na chwilę obecną jest
dobry. Odnośnie monitorowania obiektów powiatowych dotyczących zalegania śniegu,
p. R. Rządziński powiedział, że zostały wystosowane pisma do placówek powiatowych z prośbą
o prowadzenie bieżącej kontroli obciążenia śniegiem dachów na budynkach powiatowych. Na
chwilę obecną powiat kieruje środki do placówek w Konstantynowie Łódzkim, w pozostałych
przypadkach nie było zgłoszeń.
Sekretarz Powiatu – p. Jakub Kaczorowski w odpowiedzi na zapytanie radnego P. Piechoty
powiedział, że projekt dotyczący składowania CO2 prowadzi elektrownia Bełchatów. Na chwilę
obecną odbyło się jedno spotkanie wstępne z przedstawicielami jednostek wchodzących w skład
powiatu pabianickiego wraz z mieszkańcami. W całym projekcie istnieją trzy wersje odnośnie
rejonów składowania. Pierwszym jest Pabianice – Lutomiersk (obszar 330 km 2), drugim – gmina
Krzyżanów – okolice Kutna, trzecim (najbardziej prawdopodobny) Koluszki Ujazd. Po spotkaniu
firma Geofizyka Toruń będzie przeprowadzała badania geofizyczne na terenie wskazanych rejonów.
Będą to badania sejsmologiczne, które stwierdzają, jaka jest struktura geofizyczna, na poziomie
8200 m. „Zbiornik” (miejsce składowania, posiadające geologicznie odpowiednie warunki) będzie
umiejscowiony na tej głębokości.
P. R. Rządziński w odpowiedzi na zapytanie radnego Marka Ostojskiego powiedział, że do
monitorowania odśnieżania prowadzonego przez powiat pabianicki powołany został czteroosobowy
zespół ds. odśnieżania z Naczelnikiem Wydziału Dróg i Mostów na czele. Wydawana jest
dyspozycja odśnieżenia wykonawcy, który informuje o wykonaniu zadania, następnie sprawdza się
sposób jego wykonania.
Ad. 10
Dotyczy punktu: wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
Starosta Pabianicki wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu, złożyli Sekretarzowi Powiatu –
panu Jakubowi Kaczorowskiemu, serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę,
w związku z jego rezygnacją z pracy.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w świetle art. 25 c ust 1 ustawy o samorządzie
powiatowym radni zobowiązani są do złożenia oświadczenia majątkowego. Oświadczenie dotyczy
ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Powyższe
oświadczenie wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT)
za rok poprzedni i jego korektą według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego, radni składają
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w dwóch egzemplarzach Przewodniczącemu Rady w terminie do 30 kwietnia br.
Ponadto poinformował, iż z inicjatywy kpt. Debicha (szefa koła Żołnierzy Armii Krajowej,
oddział Pabianice), Sybiraków i Więźniów okresu Stalinowskiego pojawił się pomysł ufundowania
i wymurowania tablicy pamiątkowej z okazji 70 rocznicy mordu katyńskiego. Wraz ze Starostą
otrzymali zaproszenie do uczestnictwa w grupie roboczej. Dodał, że będzie powiadamiał radnych
o podjętych działaniach i decyzjach.
Ad. 11
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady LIV Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 11.10.

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
Anna Gilewicz

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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