PROTOKÓŁ NR XXXIX/13

PROTOKÓŁ Z XXXIX SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 31 stycznia 2013 r. o godzinie 10:00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 23

Ad. 1
XXXIX Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 10.00. Powitał Radnych Powiatu oraz gości
przybyłych na Sesję. Prowadzący stwierdził prawomocność obrad, gdyż na sali było 21 radnych
(lista obecności w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji
poprowadzi mecenas Jarosław Szczepaniak. Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad
(załącznik nr 2).
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/12 z XXXVIII Sesji Rady Powiatu
Pabianickiego z 20 grudnia 2012 roku.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący zaproponował głosowanie ww. protokołu.
W wyniku głosowania: za – 21 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Protokół Nr XXXVIII/12 z XXXVIII 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. Paweł Kania – wyraził zgodę;
- p. Bogdan Piotrowski – wyraził zgodę.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Pabianickiego w okresie między
sesjami.
Powyższą informację przedstawił Starosta – p. Krzysztof Habura (załącznik nr 3).
Wiceprzewodniczący Rady – Waldemar Flajszer odnośnie Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku zapytał, jakie główne przesłanki płyną na rok 2013 w związku z podsumowaniem 2012
roku? Czy istnieją zagrożenia, niebezpieczeństwa z tym związane?
Jaką rolę ma pełnić PODNiDM w nowym systemie oświaty?
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura, w odpowiedzi na pierwsze pytanie wyjaśnił, że
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zajmuje się bezpieczeństwem i porządkiem na terenie
powiatu. W jej skład wchodzą przedstawiciele inspekcji, służb i straży. Na spotkaniach analizie
poddawany jest stan i poziom bezpieczeństwa w powiecie. Stałe punkty komisji poświęcone są
bezpieczeństwu młodzieży, t. j. bezpieczeństwu w okresie wakacyjnym, w ruchu drogowym oraz
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sprawy dotyczące ochrony młodzieży przed stosowaniem wszelkiego rodzaju używek, m.in.
narkotyków, dopalaczy, itp. Z przeprowadzonej analizy wynika, że działania powiatowych służb,
inspekcji i straży są zgodne z działaniami, jakie powinny być podjęte.
Odnośnie drugiego pytania – PODNiDM zajmował się dotychczas działaniami
metodycznymi. W myśl nowego rozporządzenia PODNiDM będzie miał za zadanie wspieranie
szkół w ich codziennej działalności. Ponadto z działalności PODNiDM - u korzystają wszyscy
nauczyciele szkół na terenie powiatu i dlatego wskazana jest pomoc wójtów w partycypowaniu
w kosztach, które ponosi PODNiDM. W spotkaniu poświęconemu PODNiDM uczestniczył
prof. Marian Lelonek – rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Pabianicach,
który zaproponował wydanie publikacji skierowane do rodziców, a zachęcające do tego, aby
posyłali dzieci 6-letnie do szkół podstawowych. Publikacja byłaby wydana w marcu.
Radny Włodzimierz Stanek zapytał, co przyczyniło się do zmiany stanowiska prof. Marina
Lelonka, który zawsze był zagorzałym przeciwnikiem posyłania 6 – letnich dzieci do szkoły?
Starosta Pabianicki – pytanie powinno zostać skierowane do prof. Mariana Lelonka,
natomiast na konferencji, która miała miejsce w niedalekiej przeszłości prof. Marian Lelonek
bardzo wyraźnie zaznaczył, że należałoby posyłać 6 – letnie dzieci do szkół, gdyż ich percepcja
oraz możliwości przyswajania wiedzy w wieku 6 lat są bardzo wysokie.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich
sesji.
Przewodniczący poinformował, iż odpowiedzi zostały udzielone na poprzedniej Sesji.
Ponadto Radny Robert Kraska w okresie pomiędzy sesjami otrzymał odpowiedź w formie
pisemnej.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Interpelacje i zapytania radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Flajszer zwrócił się z interpelacjami i zapytaniami
dotyczącymi:
- akcji zima, jak wyglądała akcja zima na drogach powiatowych, w grudniu 2012 roku oraz
w styczniu 2013 roku? Jak oceniany jest przebieg tej akcji, czy wystarczy środków do końca akcji,
czy są one zabezpieczone? Jakie firmy prowadzą tą akcję i czy wszystkie drogi w miesiącu grudniu
i styczniu były przejezdne?
- bezrobocia, jak przedstawia się bezrobocie na dzień 31 stycznia 2013 roku w powiecie
pabianickim? Jakie są główne kierunki działania Zarządu w walce z bezrobociem?
- mostu w Talarze, jak wygląda sprawa ubezpieczenia mostu w Talarze, czy procedury
sądowe i procesowe zostały już wszczęte? Czy został przygotowany i złożony pozew odnośnie
firmy ubezpieczeniowej?
- funkcjonowania powiatowej hali sportowej: jak przedstawia się ocena działania hali,
koszty utrzymania hali, media, prąd?
- harmonogramu remontów na drogach powiatu, czy jest przygotowany taki harmonogram?
Które drogi będą znajdowały się w I kolejności remontu i na kiedy ten remont będzie
przygotowywany? Jakie będą szacunkowe koszty? Czy będą przeprowadzane doraźne remonty na
drogach powiatowych z uwagi na odwilż?
- remontów w szkołach, jakie główne prace remontowe lub inwestycyjne są przewidywane
w szkołach powiatu i jaki będzie ich szacunkowy koszt? Jakie są główne zalecenia sanepidu czy
straży pożarnej?
- harmonogramu imprez, jak przedstawia się harmonogram głównych imprez i działań
promocyjnych powiatu pabianickiego w I półroczu 2013 roku z uwzględnieniem planowanych dni
powiatu?
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- finansowania przez Powiat Pabianicki działań WOŚP – u, czy powiat współfinansował te
działania? Jakie były koszty występu zespołu ,,WEEKEND”?
- szkoleń dla radnych powiatu, prośba do Przewodniczącego Rady o zorganizowanie szkoleń
dla radnych powiatowych.
- ferii zimowych, czy został stworzony grafik działania MDK-u lub placówek powiatowych
w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi? Jak powiat jest przygotowany do tego zadania?
- dotacji dla stowarzyszeń sportowych, kiedy nastąpi termin ogłoszenia naboru o przyznanie
dotacji dla stowarzyszeń sportowych? Kiedy zostanie zakończona procedura, czy zostaną podpisane
umowy na przyznanie środków?
- profilów w szkołach, czy zostaną uruchomione profile usportowione w szkołach
powiatowych z uwagi na halę sportową? Różnica między klasą sportową a profilami
usportowionymi?
Radny Bogdan Piotrowski zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi:
- bezrobocia, w imieniu klubu SLD wyraził zdanie, że powinno zostać zorganizowane
spotkanie w sprawie bezrobocia panującego na terenie powiatu pabianickiego. Wystosował prośbę
o zorganizowanie takiego spotkania.
- Powiatowej Rady Zatrudnienia, p. Marek Gryglewski, który jest kierownikiem
Ochotniczego Hufca Pracy w Pabianicach posiadał rekomendację oddziału wojewódzkiego.
Czy osoba taka musi spełniać pewne kryteria, aby znajdować się w Powiatowej Radzie
Zatrudnienia?
Radny Marcin Wolski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym:
- konkursu na dyrektora PODNiDM, do kiedy trwa konkurs i ile ofert wpłynęło na to
stanowisko?
Radny Włodzimierz Stanek zwrócił się z interpelacjami i zapytaniami dotyczącymi:
- zimowego utrzymania dróg, jak wygląda ocena działalności Zakładu Dróg i Zieleni
Miejskiej, który zapewniał zimowe utrzymanie dróg?
- dofinansowania klubów sportowych w 2012 roku, co jest przyczyną niedofinansowywania
pewnych dyscyplin sportu, szczególnie tych odbywających się w miesiącach styczeń – marzec?
- zmiany przepisów na prawo jazdy, z czym wiążą się nowe zadania dla powiatu,
m.in. tworzenie nowych profilów na kierowcę, nowe stawki obowiązujące za wydanie prawa jazdy.
Czy powiat jest do tego przygotowany, ile profilów zostało założonych?
- danych statystycznych wypadków i kolizji na skrzyżowaniu ulic Myśliwskiej - 20 Stycznia
w Pabianicach w okresie lipiec – grudzień w 2012 roku oraz w okresie lipiec – grudzień 2011 rok.
Radny zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na piśmie na ww. pytanie dotyczące danych
statystycznych.
- imprez powiatowych, czy byłaby możliwość przejęcia przez Powiat od Miasta Pabianice
organizacji miejskiego sylwestra?
Radny Łukasz Stencel zwrócił się z zapytaniem dotyczącym:
- hali sportowej, jakie działania zostaną podjęte w okresie ferii zimowych skierowane do
dzieci i młodzieży z terenu powiatu?
- mistrzostw Powiatu Pabianickiego w narciarstwie na Górze Kamieńsk, czy w 2013 roku
zostanie zorganizowany wyjazd?
Radny Robert Rządziński zwrócił się z zapytaniem dotyczącym:
- topniejącego śniegu i lodu, czy zostały rozesłane przez powiat przypomnienia o zasadach
bezpieczeństwa do dyrektorów, właścicieli budynków w celu usunięcia śniegu i sopli lodu
z budynków?
Radna Bożena Bednarska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym:
- bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach pabianickich, czy odbyły się rozmowy na
szczeblu Prezydent Miasta a Starosta Pabianicki w celu opracowania strategii zabezpieczenia szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przed niepożądanymi osobami z zewnątrz
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wchodzącymi na teren szkoły? Czy jest opracowana forma zabezpieczenia szkół przed podobnymi
czynnikami?
Ad.7
Dotyczy punktu: Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz
zagrożenia pożarowe na terenie powiatu – rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej (załącznik nr 4).
Informację przedstawił p. Andrzej Bohdanowicz – Komendant Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pabianicach.
Komisja Spraw Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju Powiatu, przyjęła informację do
wiadomości.
Radny Bogdan Piotrowski zapytał, czy istnieje możliwość, aby zakup nowej drabiny
strażackiej został dofinansowany z zewnętrznego źródła?
Komendant Powiatowy – drabina, która została przekazana dla straży powiatowej była
drabiną 21 – letnią i w niedługim czasie od przekazania uległa uszkodzeniu. Koszt naprawy
drabiny został oszacowany na około 300 tys. zł. Naprawa zostanie w części sfinansowana
z pozyskanych środków unijnych. Komendant wystosował prośbę do Starosty Pabianickiego
o wsparcie finansowe dla komendy.
Radny Robert Rządziński – ile jednostek OSP znajduje się w systemie ratowniczo gaśniczym? Ile z nich jest z Lutomierska? Czy system przyznaje uprawnienia OSP na czas
nieokreślony, czy jest to kontrolowane? Jakiego rodzaju zdarzenia pożarne występują
w gminie Lutomiersk i jak można im zapobiegać?
Komendant Powiatowy – 133 zdarzenia wystąpiły w okolicach Lutomierska, z uwagi na
występujący rolniczy charakter terenu w większości były to zdarzenia pożaru pół, łąk.
W odpowiedzi na pierwsze pytanie, zostanie skierowana szczegółowa odpowiedź przy kolejnym
sprawozdaniu komendanta.
Radny Robert Rządziński – jak wygląda ocena współpracy państwowej straży pożarnej
w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego?
Komendant Powiatowy – współpraca z krajowym systemem ratowniczo – gaśniczym jest
jak najbardziej prawidłowa.
Radny Krzysztof Pacholak w uzupełnieniu wypowiedzi Komendanta powiedział, że
w gminie Lutomiersk w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym są trzy jednostki OSP:
Szydłów, Kazimierz i Lutomiersk.
Starosta Pabianicki wyraził słowa podziękowania za współpracę z Komendantem
Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.
Rada Powiatu Pabianickiego bez głosu sprzeciwu przyjęła informację do wiadomości.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca obrotu
nieruchomościami powiatowymi za drugie półrocze 2012 r. (załącznik nr 5).
Informację przedstawiła Wicestarosta Powiatu – p. Irena Grenda.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej poinformowali o przyjęciu do wiadomości
informacji Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca obrotu nieruchomościami powiatowymi za
drugie półrocze 2012 r.
Radny Marcin Wolski zapytał, czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostały
uzyskane dodatkowo oraz na jaki cel zostaną one przeznaczone?
Skarbnik Powiatu - p. E. Piekielniak, jest to obrót, który dokonywał się w 2012 roku, było
to ponad 1mln 700 tys. zł odszkodowanie, które zostało włączone do budżetu w 2012 roku.
Radny Robert Rządziński odnośnie nieudanej sprzedaży działki w Pabianicach przy
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ul. Kazimierza i Piotra Skargi mimo obniżki do 2 mln zł ponowił apel, aby Zarząd Powiatu
przemyślał sprawę zagospodarowania, zaadaptowania ww. działki dla wydziału Dróg i Mostów.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego
dotycząca obrotu nieruchomościami powiatowymi za drugie półrocze 2012 r. została przyjęta do
wiadomości.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały omówiła p. E. Piekielniak – Skarbnik Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Spraw Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju Powiatu oraz Oświaty
i Wychowania poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji do projektu uchwały, Przewodniczący przystąpił do
głosowania imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 6 ): za – 23
radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/ 257 / 13 została podjęta.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Spraw Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju Powiatu oraz Oświaty
i Wychowania poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W wyniku braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 7): za – 21 radnych, przeciw – 0
radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/ 258 / 13 została podjęta.
c) zamiaru stopniowej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75.
Projekt uchwały omówił Starosta Pabianicki.
Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, poinformował, że komisja nie zajęła
jednoznacznego stanowiska. Wynik głosowania komisji przedstawia się następująco:
3 radnych - za, 3 radnych – przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Radny Robert Jakubowski zapytał, czy Dyrektor liceum otrzymała zaproszenie na sesję oraz
czy podjęcie uchwały w ramach Zarządu odbyło się jednogłośnie?
Przewodniczący Rady – w imieniu Burmistrza Miasta na sesję został zaproszony Sekretarz
Miasta Konstantynowa Łódzkiego.
Starosta Pabianicki w odpowiedzi na drugie pytanie powiedział, że nie było głosów
sprzeciwu.
Radny Robert Kraska – w 2011 roku w tej placówce odbyła się kontrola Komisji
Rewizyjnej, z której wynika, że likwidacja liceum pod względem ekonomicznym jest jak
najbardziej uzasadniona. Czy zostały wyczerpane już wszystkie możliwości, aby szkoła przetrwała?
Radny Bogdan Piotrowski – co jest skutkiem likwidacji? W klubie SLD nie będzie
obowiązywać dyscyplina klubowa w sprawie głosowania nad projektem. Radny zaznaczył, że
będzie głosował za przyjęciem ww. uchwały.
Radny Robert Jakubowski – w świetle ustawy o samorządzie powiatowym jawność
działania organu samorządu polega na wolnym wstępie obywateli na sesję. W sytuacji, gdyby
dyrektor placówki nie otrzymała zaproszenia na sesję to waga poruszanej sprawy narzucałaby
obowiązek obecności na posiedzeniu sesji. Ponadto zaznaczył, że placówka ta jest to szkoła
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z tradycjami z wykwalifikowaną kadrą nauczycieli. Radny zadeklarował, że będzie głosował
przeciw przyjęciu ww. uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – p. Waldemar Flajszer zaznaczył, że likwidacja
placówki podyktowana jest względami ekonomicznymi. Radny powiedział, że największe zarzuty
ma wobec władz Konstantynowa Łódzkiego. Jest to nieprawidłowe działanie ww. władz. Ponadto
żadna propozycja radnych oraz Zarządu Powiatu nie została podjęta. Klub PiS będzie głosował
przeciw przyjęciu tej uchwały.
Radny Włodzimierz Stanek – wygaszenie szkoły zwiększy koszty utrzymania jednego
ucznia. Czy nauczyciele to osoby, które pracują w innych placówkach? Czy zostało to policzone,
jakie są to kwoty?
Radna Elżbieta Kopias powiedziała, że w pabianickim szpitalu rodzą dzieci kobiety
z Konstantynowa Łódzkiego i tym samym zasugerowała, że miastu nie grozi spadek przyrostu
naturalnego.
Radny Jarosław Habura – w momencie wygaszania liceum koszty utrzymania placówki
wzrosną, jest to wkalkulowane, jest to perspektywa wieloletnia. Środki pozostaną w budżecie
powiatu, następnie zostaną wykorzystane w kolejnych latach i przekazane dla innych szkół.
Ta uchwała ma na celu zmobilizowanie samorządów w Konstantynowie Łódzkim do podjęcia
rozmów ze Starostą i znalezienia takiej formuły finansowania szkoły, aby ona była zadowalająca
dla Powiatu i dla mieszkańców Konstantynowa. Poparcie ww. uchwały nie oznacza, że
w Konstantynowie Łódzkim nie będzie liceum, ale będzie to sygnał dla władz Konstantynowa do
wypracowania wspólnego stanowiska wraz z Powiatem, aby liceum w Konstantynowie pozostało
być może w innej formule.
Przewodniczący Rady usprawiedliwiając nieobecność Burmistrza Konstantynowa
Łódzkiego na posiedzeniu sesji wyjaśnił, że w Urzędzie Miasta Konstantynowa Łódzkiego
równolegle w tym samym czasie co sesja powiatu odbywa się sesja Rady Miejskiej Konstantynowa
Łódzkiego, na której burmistrz musiał być obecny.
Wicestarosta Powiatu wyjaśniła, że stan zdrowia dyrektor liceum nie pozwolił na przybycie
na posiedzenie sesji. We wrześniu w roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono ewaluację, w tej
chwili ewaluacja ta polega na badaniu pewnych obszarów, skala ocen jest od A do F i wynik na 17
obszarów przedstawia się następująco: jeden jest na C a pozostałe na B, a najwyższy jest A.
Sekretarz Miasta Konstantynowa Łódzkiego – p. Andrzej Błaszczyk, rozmowy pomiędzy
gminą Konstantynów Łódzki a Starostwem prowadzone są od wielu lat. Powiat jest odpowiedzialny
za szkolnictwo powiatowe, w sytuacji, gdyby Powiat nie poradził sobie z tą sytuacją gmina
wówczas przejmuje zadanie do realizacji. Wspólnie z powiatem zostaną podjęte działania mające
na celu analizę możliwości ochrony pracy dla nauczycieli, zarówno szkoły gminne jak i szkoły
powiatowe. Być może w te działania włączą się także inne szkoły.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały wraz z autopoprawką polegającą na zmianie treści § 5 ww.
projektu uchwały. Prawidłowy zapis będzie brzmiał ,, uchwała wchodzi z dniem podjęcia”.
W wyniku głosowania (załącznik nr 8): za – 14 radnych, przeciw – 6 radnych, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/ 259 / 13 wraz z autopoprawką została podjęta.
d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnych szkołom niepublicznym
o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
Z projektem uchwały zapoznała Wicestarosta Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania oraz Statutowo –
Regulaminowej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W wyniku braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
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ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 9): za – 17 radnych, przeciw – 0
radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/260/13 w sprawie została podjęta.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego zarządził 10 minut przerwy.
Obrady zostały wznowione o godzinie 12.40
e) przyjęcia ,, Kierunków działań promocyjnych Powiatu Pabianickiego na lata 2013 – 2014.
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.
Radny Robert Jakubowski – należałoby rozważyć możliwość rewizji dokumentu pod kątem
kwantyfikowania jego efektów rozumianych nie jako konkretne liczby, ale zapisy w uchwale: np.
odnośnie sportu, że zostanie zorganizowany mecz piłki nożnej, jest to cel szczegółowy.
Członek Zarządu – p. M. Werstak w odpowiedzi powiedziała, że jeżeli będzie taka
możliwość rozważy ww. propozycję w 2015 roku.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji do projektu uchwały, Przewodniczący przystąpił
do głosowania imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 10):
za – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/261/13 została podjęta.
f) przyjęcia sprawozdania Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2012.
Projekt uchwały przedstawił Starosta Pabianicki.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji do projektu uchwały, Przewodniczący przystąpił do
głosowania imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 11):
za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/262/12 została podjęta.
g) rozpatrzenia skargi (p. Tadeusz Pryca).
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Robert Kraska.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały, uznając skargę za bezzasadną.
Radny Robert Jakubowski zapytał, czy rada powiatu jest właściwym organem do
rozpatrzenia ww. skargi z uwagi na zawartość merytoryczną skargi?
Mecenas Jarosław Szczepaniak – rada powiatu jest organem właściwym do rozpatrzenia tej
skargi, gdyż skarga dotyczy działalności Starosty Pabianickiego. Rada jest władna do rozpoznania
skargi.
Radna Bożena Bednarska – czy pismo Pana Tadeusza Pryca należy traktować jako skargę?
Mecenas Jarosław Szczepaniak – potwierdził, gdyż przepisy Kodeksu Postępowania
Administracyjnego nie przewidują innej możliwości, należy podjąć stanowisko w tej sprawie.
Wicestarosta Powiatu – Spółka Wodna w Rydzynach posiada statut zgodny
z obowiązującymi przepisami, realizuje ona swoje zadania w oparciu o ten statut. Co roku spółka
przedstawia sprawozdanie ze swojej rocznej działalności. Powiat nie finansuje działalności tej
spółki, utrzymuje się ona ze środków pozyskanych od Wojewody lub od gminy. Wójt gminy nie ma
zarzutów do działalności spółki.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji do projektu uchwały, Przewodniczący przystąpił
do głosowania imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 12):
7

za – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/263/13 została podjęta.
h) podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Nr XXIV/157/12 (p. Adam Janecki).
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Radny Robert Jakubowski – czy wpłynęła opinia biegłego w zakresie tej sprawy?
Członek Zarządu Powiatu – p. Adam Krasiński, aktualnie sprawa się toczy i ma swój dalszy
ciąg.
Radny Robert Jakubowski – nie można traktować opinii biegłego jako nowe okoliczności
w sprawie.
Członek Zarządu Powiatu – p. Adam Krasiński, biegły został powołany nie do tej sprawy,
było to powiązane ale nie konkretnie do tej sprawy przedstawionej w skardze.
Przewodniczący Rady – czy podczas obrad komisji rewizyjnej była znana opinia biegłego?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – nie była ona znana, komisja zajęła się oceną, czy
skarga złożona w grudniu 2012 roku zawierała nowe okoliczności niż te przedstawione w skardze
z marca 2013 roku. Skarga nie wniosła nowych okoliczności w sprawie.
Skarżący – p. Adam Janecki, zwrócił uwagę na zbyt późne informowanie o posiedzeniach
komisji i sesji. Największym problemem jest woda spływająca z pól na posesje mieszkańców ulicy
Rypułtowickiej.
Pani Anna Pawlak - mieszkanka ul. Rypułtowickiej powiedziała, że od wielu lat mieszkańcy
ul. Rypułtowickiej borykają się z problemem wynikającym w skutek wadliwej modernizacji ulicy
Rypułtowickiej. Sprawa toczy się od wielu lat, dopiero decyzją wojewody łódzkiego w 1998 roku
sprawa nabrała rozmachu i problemy zostały rozwiązane i zażegnane. Było to wówczas odnowienie
rowu dzielącego tereny Widzewa i pól Rypułtowic. Wtedy również zarzucano mieszkańcom ulicy,
że są to problemy z melioracją, jednak była to sprawa poważana i konieczna była odnowa rowu
graniczącego na posesjach pól widzewskich i Rypułtowic. Kolejna skarga mieszkańców jest
lekceważona. Na wniosek wojewody pomoc została udzielona w 1999 roku. Aktualnie sprawa toczy
się bardzo długo, gdyż zakopanie rowów spowodowało zakłócenie stosunków wodnych podczas
modernizacji ul. Rypułtowickiej. Podniesienie jezdni powoduje, że woda spływa z jezdni na posesje
mieszkańców ulicy. Rynienki, które zamontowano w celu odprowadzania wody z jezdni nie
przyjmują jej, gdyż zostały źle wykonane: są za płytkie, źle wyprofilowane, często są
zanieczyszczone. Woda przelewa się z rynienek i płynie na posesje. Ponadto istnieje opinia biegłego
w tej sprawie, która jest w posiadaniu starostwa. Po modernizacji ulicy powstaje lej zlewny co jest
przyczyną zalewania posesji.
Członek Zarządu Powiatu – p. Adam Krasiński, dokument ww. jest to dokument znajdujący
się w procedurze sądowej. Dokument ten jest materiałem w sprawie. Ponadto został powołany
kolejny rzeczoznawca, który sporządził inną analizę. Po złożeniu skargi w marcu 2012 roku Zarząd
zobowiązał się do dokonania następujących czynności: czyszczenie rynienek, usuwanie śniegu przy
wjazdach przy posesjach, ograniczenie tonażu i prędkości. Korytka odprowadzające wodę zostały
naprawione. W listopadzie 2012 roku odbył się odbiór gwarancyjny. Ważnym faktem wartym
podkreślenia jest, że mieszkańcy mają problem nie z wodą spływającą z ulicy, tylko z wodą
spływającą z pól.
Pani Anna Pawlak – opinia pierwsza to była opinia biegłego z zakresu budownictwa a nie
melioracji. Nie należałoby porównywać opinii biegłych z innych dziedzin. Naturalny spadek wody
jest ze wschodu na zachód. Po modernizacji ulicy droga została podniesiona i woda płynie do jezdni
łączy się z wodą spływającą z pól i tworzy się lej zlewny.
Pan Adam Janecki – odnośnie tonażu jest złe oznakowanie na obwodnicy. Kierowcy, którzy
nie znają terenu zjeżdżają wprost z obwodnicy na ulicę Rypułtowicką, na zakaz 10 ton.
Na obwodnicy nie ma zakazu zjazdu powyżej 10 ton.
Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów – p. Jolanta Nowicka, odnośnie złego oznakowania
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obwodnicy Wydział Dróg i Mostów, Powiat interweniował w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, po czym wpłynęła odpowiedź, iż jest to sprawa Zarządu
Dróg i Transportu, gdzie pismo zostało skierowane o uszczelnienie i do dnia dzisiejszego taka
odpowiedź nie wpłynęła.
Radny Robert Jakubowski zaproponował skarżącym możliwość wycofania skargi
i przedstawienie po zebraniu materiałów nowych okoliczności w sprawie, jeżeli takie by zaistniały.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie ma możliwości wycofania skargi na tym etapie
sprawy.
Mecenas Jarosław Szczepaniak – skarga jest przedmiotem postępowania i zamyka pewien
jego etap. Zamknięcie tego etapu nie kończy wątpliwości istniejących do skargi.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji do projektu uchwały, Przewodniczący przystąpił
do głosowania imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 13): za – 11
radnych, przeciw – 0 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/264/13 została podjęta.
i) sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego.
Z projektem uchwały radnych zapoznał Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Oświaty
i Wychowania,
Rewizyjnej, Statutowo - Regulaminowej poinformowali o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji do projektu uchwały, Przewodniczący przystąpił do
głosowania imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 14):
za – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr XXXIX/265/13 została podjęta.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Członek Zarządu – p. Adam Krasiński w odpowiedzi na interpelacje radnych Waldemara
Flajszera oraz Włodzimierza Stanka:
- dot. zimowego utrzymania dróg, są podpisane porozumienia z gminami: Dobroń, Dłutów,
Konstantynów Łódzki. oraz Miasto Pabianice. Kwoty dotyczące zimowego utrzymania dróg
w grudniu przedstawiają się następująco:
• miasto Pabianice – kwota porozumienia 150 tys zł., w grudniu wpłynęła faktura na
3497 zł
• Dobroń – kwota porozumienia 35 tys. zł, faktura na 7732 zł
• Dłutów - kwota porozumienia 45 tys. zł, faktura na 10311 zł
• Konstantynów Łódzki – kwota porozumienia 32 tys. zł, faktura na 13219 zł.
Odnośnie firm, które zajmują się odśnieżaniem dróg: firma odśnieżająca w gminie
Lutomiersk – listopad - 972zł, w grudniu - 15627 zł, kwota umowy – 160 574 zł, za styczeń kwota
wyniosła 41590 zł, łącznie kwota wyniosła – 58 190 zł.
Firma WŁODAN: gmina Pabianice i Ksawerów, listopad 2012 – 2003 zł, grudzień –
28 822zł., styczeń – 47 327zł. Łączna kwota – 78 152 zł, umowa z firmą WŁODAN opiewała na
kwotę 124 502 zł. Firmy wykonują swoje zadanie w sposób skuteczny i prawidłowy.
Odpowiadając na pytanie radnego W. Stanka dotyczące oceny działalności ZDIZM
w Pabianicach, ilość sprzętu i stan tego sprzętu nie jest niezadowalający. Ponadto pracownicy
Wydziału Dróg i Mostów własnym sprzętem odśnieżają drogi, skrzyżowania. Stan dróg
powiatowych w mieście Pabianice wygląda dobrze.
Członek Zarządu – p. Adam Krasiński
w odpowiedzi na interpelacje
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Waldemara Flajszera:
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- dot. mostu w Talarze, sprawa została przekazana nowej obsłudze prawnej starostwa,
większość dokumentów wpłynęła już do kancelarii. Po czym nastąpi złożenie pozwu do sądu.
- dot. harmonogramu remontów na drogach powiatu,bardziej szczegółowy harmonogram
może pojawić się w momencie, w którym zostanie wyłoniona firma zajmująca się wycinanie
poboczy, konserwacja rowów. Do wyłonienia takiej formy musi zostać przeprowadzona procedura
przetargowa. W harmonogramie stałymi punktami są te dotyczące przebudowy, remontu dróg lub
chodników. Wzorem lat ubiegłych po wyłonieniu firmy, na stronie internetowej pojawi się
harmonogram prac dotyczących dróg powiatowych. Ubytki powstałe na drogach po zalegającym
śniegu są uzupełniane masą asfaltową na zimno.
- funkcjonowania powiatowej hali sportowej, pomieszczenia hali są wykorzystywane przez
cały czas, koszty funkcjonowania hali dotyczące mediów nie są znane na tę chwilę, gdyż nie
wpłynęła jeszcze faktura za użytkowanie hali.
- remontów w szkołach, planowane jest malowanie klatki schodowej II piętra w II Liceum
Ogólnokształcącym w Pabianicach i zostanie to zrealizowane w okresie ferii zimowych, malowanie
korytarzy I piętra w okresie wakacyjnym, natomiast w I LO rozpoczęto malowanie klatki
schodowej.
W odpowiedzi na zapytanie radnego Roberta Rządzińskiego dotyczące topniejącego śniegu
i lodu, zarząd informował dyrektorów i kierowników budynków, aby przeprowadzili czynności
zabezpieczające, szczególnie usuwanie sopli lodu oraz innych zlodowaceń.
Członek Zarządu – p. Magdalena Werstak w odpowiedzi na zapytania radnych Waldemara
Flajszera oraz Łukasza Stencla:
- dot. harmonogramu imprez oraz działań w okresie ferii zimowych, 25 maja 2013 roku
odbędą się Dni Powiatu Pabianickiego, w I półroczu zaplanowanych jest dużo mniejszych imprez
współorganizowanych przez Powiat. W miesiącu lutym zostaną zorganizowane ferie zimowe po raz
pierwszy organizowane przez Powiat Pabianicki, odbędą się one w powiatowej hali sportowej.
Ferie będą skierowane dla dzieci do 12 r.ż., będzie dmuchany plac zabaw dla dzieci, wodzirej.
Ponadto w czerwcu zostanie zorganizowany przez powiat coroczny bieg uliczny, turniej piłki
nożnej podczas dni powiatu pabianickiego. Wspólnie ze strażą pożarną powiat organizuje konkurs
wiedzy pożarniczej, z policją ogólnopolski turniej o ruchu drogowym, rajdy. Powiat będzie
organizatorem uroczystości 11 Listopada.
W odpowiedzi na zapytanie radnego Łukasza Stencla dot. mistrzostw Powiatu
Pabianickiego w narciarstwie na Górze Kamieńsk, nie ma jeszcze sygnału z PTTK,
prawdopodobnie wyjazd zostanie zorganizowany.
W odpowiedzi na interpelacje i zapytania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Waldemara
Flajszera:
- dot.. finansowania przez Powiat Pabianicki działań WOŚP, środki na działanie WOŚP
uzyskane są z urzędu miejskiego, starostwa oraz od sponsorów. Kwota współfinansowanie działania
WOŚP przez powiat wyniosła 15 tys. zł.
- dotacji dla stowarzyszeń sportowych, termin składania wniosków to 8.02.2013r. Kluby
sportowe już składają wnioski o przyznanie dotacji, ogłoszenie wyników nastąpi 5.03.2013r.
Umowy będą obowiązywać od 30.03.2013r. do 30.11.2013r.
W odpowiedzi na zapytania radnego Włodzimierza Stanka:
- dot. dofinansowania klubów sportowych w 2012 roku, 30.01.2012r. - nastąpiło ogłoszenie,
17.02.2012r. - był termin składania wniosków i 12.03.2012r. Była uchwała w sprawie podziału
i wysokości podziału środków, od marca 2012 roku nastąpiło podpisywanie umów. Działalność
klubu w styczniu kluby sportowe muszą pokryć z własnych środków.
- organizacji miejskiego sylwestra, był taki pomysł, powiat bez problemu podjął by się
realizacji tego zadania, jednakże z uwagi na dużą liczbę imprez w bliskim przedziale czasowym
w okresie zimowym środki na te zadanie zostaną przeznaczone na organizację imprez w okresie
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letnim.
Wicestarosta Powiatu – p. Irena Grenda, w odpowiedzi na zapytanie radnej Bożeny
Bednarskiej dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach pabianickich, kontrola w szkołach
jest właściwa, uległa ona poprawie, nadzór został wzmożony.
W odpowiedzi na zapytania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Waldemara Flajszera:
- dot. ferii zimowych, w Konstantynowie Łódzkim będą organizowane ferie dla dzieci
specjalnej troski, jest szczegółowy program. Odnośnie propozycji MDK - u również jest
szczegółowy program ferii. Funkcjonowanie boiska Orlik uzależnione jest od stanu pogody.
- dot. zaleceń sanepidu, jest jedno zalecenie dla ZS Nr 5, dotyczy ono wymiany wykładzin
w ciągu ruchu pieszych. To zalecenie zostanie zrealizowane w czasie wakacji. Zalecenia strażackie
odnoszą się do ZS Nr 1 oraz do ZS Nr 2, termin realizacji to 31.08.2013r. Część zaleceń zostało już
zrealizowanych, pozostałe są w trakcie realizacji.
- dot. profilów w szkołach, w najbliższym czasie odbędą się spotkania z dyrektorami szkół
w tej sprawie. ZS Nr 2 zamierza otworzyć trzy nowe kierunki kształcenia, również ZS NR 1 ma
podobną propozycję.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – p. Henryk Ramlau w odpowiedzi na
zapytanie radnego Włodzimierza Stanka dot. zmiany przepisów na prawo jazdy powiedział, że od
19.01.2013 roku obowiązuje nowa ustawa o kierujących. Pracownicy wydziału zostali przeszkoleni
w zakresie nowych przepisów. Największy problem związany z nowymi przepisami dotyczy
ośrodków WORD, których w Polsce jest 35. Nie są jeszcze przygotowane do nowego systemu.
Od 19.01.2013r. wzrosła opłata za wydanie prawa jazdy z 85 zł na 100 zł.
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura odpowiadając na zapytania radnego Bogdana
Piotrowskiego dot. Powiatowej Rady Zatrudnienia zasugerował, aby informować radnego
o posiedzeniach Powiatowej Rady Zatrudnienia.
W odpowiedzi na zapytanie radnego Bogdana Piotrowskiego oraz Waldemara Flajszera dot. bezrobocia, spotkanie prawdopodobnie zostanie zorganizowane, ale będzie ono dotyczyć nie
tylko bezrobocia w powiecie ale także bezrobocia w całym województwie, gdzie są powiaty
o większym stopniu bezrobocia niż w powiecie pabianickim. Zostało w tej sprawie wystosowane
pismo do Urzędu Marszałkowskiego.
Sekretarz Powiatu – p. Jacek Barasiński w uzupełnieniu odpowiedzi na zapytanie Roberta
Rządzińskiego dot. zasad bezpieczeństwa, obiekty Starostwa Powiatowego w Pabianicach są
monitorowane pod względem bezpieczeństwa i porządku ze szczególnym uwzględnieniem
bieżących warunków atmosferycznych. W dniu 30 stycznia 2013 roku we wczesnych godzinach
porannych dokonano przeglądu m.in. budynku Starostwa Powiatowego, ul. Piłsudskiego 2. Kolejny
przegląd został dokonany w godzinach wczesno – popołudniowych.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
Wicestarosta Powiatu – p. Irena Grenda zwróciła uwagę na fakt nieobecności radnych na
obradach sesji, szczególnie opuszczanie przez nich sali obrad jeszcze przed zakończeniem
posiedzenia, w końcowych punktach.
Radny Rafał Kunka – jest stała, pewna grupa radnych, którzy nigdy nie pozostają do końca
obrad sesji. W celu rozwiązania tej sprawy zaproponował, aby sporządzić dwie listy obecności:
jedną otwierającą obrady a drugą po zakończeniu obrad sesji oraz odnotować w protokole
nieobecność radnego podczas udzielania odpowiedzi na interpelację lub zapytanie przez niego
zadane.
Radny Bogdan Piotrowski potwierdził, że sytuacja ta powtarza się notorycznie co sesja.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie ma kompetencji, aby ograniczyć radnym możliwości
zadawania pytań lub jej zakazać. Zdarzają się sytuacje, w których trzeba opuścić posiedzenie przed
zamknięciem obrad, ale gdy zjawisko takie powtarza się notorycznie jest to niedopuszczalne.
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Odnośnie pomysłu wprowadzenia listy podpisywanej na końcu obrad, Przewodniczący Rady
powiedział, iż nie jest to dobra propozycja. Ponadto Przewodniczący Rady zaproponował zwołanie
konwentu w tej sprawie. Termin konwentu został zaplanowany na dzień 4 lutego 2013 roku na
godz. 10.00.
Mecenas Jarosław Szczepaniak – zgodnie z § 83 Statutu Powiatu Pabianickiego radny ma
obowiązek przebywania na sesji aż do momentu jej zamknięcia. Quorum wymagane jest przy
podejmowaniu uchwał, gdyż istotą obrad rady jest podejmowanie uchwał.
Przewodniczący Rady odnośnie pisma, jakie wpłynęło od Stowarzyszenia Abstynentów
,,GRANICA” (załącznik nr 15) zaproponował, aby w tej sprawie została zwołana Komisja Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu i wypracowała stanowisko.
Członek Zarządu Powiatu – p. M. Werstak, sprawa dotyczy umorzenia podatku od
nieruchomości, którą powiat użycza nieodpłatnie. Pismo ma na celu wsparcie działalności
stowarzyszenia.
Starosta Pabianicki – zostanie rozważona możliwość skierowania do Prezydenta Miasta
pisma dotyczącego umorzenia podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady poinformował radnych o możliwości pełnienia dyżurów w Urzędzie
Gminy w Dłutowie, odczytał pismo od Wójta Gminy Dłutów (załącznik nr 16).
Ad. 12
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady XXXIX Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 14.45
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:

/-/ Florian Wlaźlak
Protokołowała:
Karolina Kosztowna
Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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