PROTOKÓŁ NR XL/13

PROTOKÓŁ Z XL SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 26 lutego 2013 r. o godzinie 9.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 23
Ad. 1
XL Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 9.00. Powitał Radnych Powiatu oraz gości
przybyłych na Sesję.
Prowadzący stwierdził prawomocność obrad, gdyż obecnych było 15 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 z XXXIX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
Wobec braku zastrzeżeń Przewodniczący przystąpił do głosowania ww. protokołu.
W wyniku głosowania: za – 15 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Protokół Nr XXXIX/13 z XXXIX 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. Krzysztof Pacholak– wyraził zgodę;
- p. Monika Pawlak - Szpotan – wyraziła zgodę.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Pabianickiego w okresie między
sesjami.
Powyższe sprawozdanie przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura (załącznik
nr 3). Ponadto odniósł się do sprawy zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego
w Konstantynowie Łódzkim – po przeprowadzonej rekrutacji i uwzględnieniu wyników naboru
elektronicznego Zarząd podejmie decyzję, co do zasadności likwidacji placówki. Ustawa obliguje,
aby Rada Powiatu podjęła uchwalę o zamiarze likwidacji do końca lutego, podjęcie uchwały
o likwidacji w maju jest uzasadnione faktem, iż dyrektor musi dać pracownikom 3 miesięczne
wypowiedzenia i wówczas powiat zobowiązany jest do wypłaty odpraw. Dodał, że burmistrz miasta
Konstantynowa Łódzkiego zadeklarował, że za symboliczną złotówkę wynajmie szkole halę
i basen, za którą do tej pory płacił powiat, ponadto pomoże powiatowi w wynajęciu wolnych
pomieszczeń w budynku LO, mówił że możliwym jest przeniesienie w ciągu 2, 3 lat budynku LO
do budynku mniejszego – w szkole podstawowej nr 2, burmistrz będzie spotykał się z uczniami
i rodzicami gimnazjum w celu przekonania ich, aby uczęszczali do liceum, podkreślił również fakt
że rozważa, po wybudowaniu sali sportowej przy tym liceum, utworzenie zespołu gimnazjum 1

liceum – to są działania i zamiary burmistrza, które gotów jest wprowadzić w życie.
P. M. Wolski zapytał, czy mamy gwarancje ze strony władz Konstantynowa Łódzkiego, że
obietnice zostaną spełnione?
P. W. Stanek – nieprawdą jest, że jeśli nauczyciele otrzymają wypowiedzenie w maju to nie
wypłaca im się odpraw. Zgodnie z „kartą nauczyciela” nauczyciel mianowany, dyplomowany przy
zastosowaniu art. 20 ustawy dostaje 6 miesięczną odprawę, nieistotnym jest kiedy otrzyma
wypowiedzenie, odprawa się należy. Ponadto wyraził zdanie, aby nie eksperymentować na
dzieciach, do tej pory w naborze elektronicznym uczeń mógł wybrać maksymalnie trzy szkoły, „co
zrobimy jak uczeń wybierze tylko jedną szkołę, np. LO w Konstantynowie Łódzkim, jak LO nie
spełni kryterium liczebności, gdzie przydzielimy uczniów?”
P. S. Jabłoński - podejście Zarządu do problemu jest racjonalne, wyraził nadzieję, że sprawa
będzie skutkowała działaniami na przyszłość. Jeśli Zarząd przyjmie, że nabór elektroniczny
zostanie uruchomiony warto spróbować wspólnym siłami rozwiązać problem.
P. R. Rządziński – powołanie komisji do spraw ochrony zdrowia - z jakiej ustawy to
wynika, jaki jest zakres komisji, ile osób będzie liczyć, w jaki sposób będą wyłaniani kandydaci?
Na jaką kwotę został rozstrzygnięty przetarg na remonty cząstkowe dróg powiatowych? Jaki zakres
prac przewiduje się wykonać – na jakiej długości?
P. W. Flajszer – obietnice władz miasta należałoby spisać do umów – z obietnic wynika
wiele. Zgodnie z wypowiedziami sekretarza miasta Konstantynowa Łódzkiego na posiedzeniach
komisji i sesji Rady Powiatu niemożliwym było przeniesienie szkoły do innego budynku,
niemożliwe było utworzenie zespołu gimnazjalno - licealnego, w dniu dzisiejszym jednak jest to
możliwe. Zwrócił się z zapytaniem dotyczącym szkolenia w zakresie bezpieczeństwa narodowego
– czy jesteśmy przygotowani na wypadek wojny?
P. R. Jakubowski poprosił o odniesienie się do zarzutu ze strony dyrekcji jak i rady
pedagogicznej LO, że w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły
padły fakty, które nie są zgodne ze stanem rzeczywistym, dlaczego takie argumenty zostały
przytoczone, czy rzeczywiście nie były prawdziwe? Ponadto zapytał jaki był miesięczny koszt
wynajęcia sali sportowej – jakie koszty z tego tytułu ponosiło Starostwo Powiatowe do tej pory?
P. R. Kunka poprosił, aby zapewnić dzieciom miejsca w innych placówkach w przypadku,
gdyby w wyniku naboru elektronicznego klasa w LO w Konstantynowie Łódzkim nie została
utworzona.
P. B. Piotrowski zapytał jakie są koszty związane z przeprowadzeniem remontów w szkole
i eksploatacją samego budynku? Czy zrobiono wszystko, kiedy była podejmowana uchwała RPP
nr XXV/171/12 z 26 kwietnia 2012 roku w sprawie rozwiązania Powiatowego Zespołu
Edukacyjnego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie
Łódzkim, w której zawarta jest informacja, że szkoła została przekształcona w LO – czy ta
informacja była wtedy dostatecznie znana?
P. R. Jakubowski tytułem uzupełnienia powiedział, że bardzo ważnym jest fakt, że szkoła
została wybudowana za pieniądze mieszkańców.
Starosta Pabianicki – p. K. Habura – koszty dotyczące budynku: stan techniczny budynku
wymaga szeregu bardzo istotnych działań, aby spełniał wymogi przepisów. Takie działania
powinno się podjąć, aby obniżyć koszty eksploatacji, budynek został wybudowany z pieniędzy
mieszkańców i likwidacja szkoły nie jest równoznaczna z tym, że ten budynek nie będzie służył
nadal mieszkańcom miasta. O fakcie, że likwidujemy PZE i przekształcamy je w LO
informowaliśmy.
Wicestarosta Pabianicki – p. I. Grenda w uzupełnieniu powiedziała, że PZE jest tworem,
który nie do każdego docierał, odbiór nazwy PZE był niewłaściwy.
Starosta Pabianicki - przystępując do naboru uczniowie na pewno wiedzieli o PZE i LO.
Wicestarosta nadmieniła, że uczniowie otrzymywali świadectwa ukończenia szkoły PZE
czy LO.
2

Starosta Pabianicki – w odniesieniu do naboru, rekrutacji, o której wspomniał radny Marcin
Wolski powiedział, że została wstrzymana na tydzień czasu a później uruchomiona przez pana
Tadeusza Rosiaka. „Nie demonizowałbym” faktu że mała ilość uczniów uwarunkowana była
wstrzymaniem naboru. Nie posiadamy gwarancji realizacji obietnic ze strony władz miasta, wyraził
obawę, że będą uzasadnione trudności z uzyskaniem gwarancji na piśmie. Wyraził przekonanie, że
burmistrz miasta jest człowiekiem, który dotrzymuje obietnic.
Wicestarosta – jeśli Rada podejmie uchwałę o likwidacji placówki do dnia 10 maja to
dyrektor szkoły będzie miał czas na przeprowadzenie wszystkich formalnych działań. Rok szkolny
kończy się z ostatnim dniem sierpnia, jeśli uchwała byłaby podjęta później to wówczas z tego
tytułu byłyby ponoszone dodatkowe koszty, przy założeniach, że procedury trwają około
3 miesięcy i nie byłoby pracy dla nauczycieli, to musielibyśmy płacić za miesiąc: wrzesień,
październik, listopad - stąd podjęcie uchwały w maju jest ważne.
Starosta - koszty związane z wynajmem sali to 30 zł na godzinę. Burmistrz zadeklarował
przysłowiową złotówkę – ma to być znacząca obniżka, koszty bieżące to około 200 000 zł, koszty
wynagrodzeń to około 900 000 zł.
Wicestarosta – na właściwą decyzję, gdzie uczeń może się przenieść w sytuacji braku
utworzenia klasy to trzy dni w czerwcu. Uczeń otrzymuje taką informację. Żaden uczeń nie
pozostanie bez szkoły. Ostateczna decyzja, co do wyboru szkoły, następuje z chwilą przyniesienia
świadectwa do szkoły.
Starosta – co do sformułowania wyrażonego przez radnego - „eksperymentowania na
uczniach” powiedział, że nabór zweryfikuje zasadność istnienia szkoły w Konstantynowie
Łódzkim, pokaże czy złożone petycje, pisma mają odzwierciedlenie co do wyboru tej szkoły.
Szkolenie w Warszawie w zakresie bezpieczeństwa narodowego - otworzył je szef biura
bezpieczeństwa narodowego, generał Koziej – szkolenie składało się z takich elementów jak: stały
dyżur, akcja kurierska, zadania samorządu na wypadek konfliktu wojennego, ćwiczenia, dodał że
na chwilę obecną jest bezpiecznie. Powołanie komisji ds. zdrowia wynika z ustawy o działalności
pożytku publicznym i wolontariacie, która dopuszcza możliwość przeznaczenia środków na
realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Według zatwierdzonego przez
Zarząd regulaminu w komisji uczestniczą osoby z organizacji pożytku publicznego (tych, które nie
aplikują o środki) oraz pracownicy Starostwa. Było 5 – u kandydatów do pracy w komisji, tylko
pan Włodzimierz Stawicki oraz pani Zofia Stoczyńska z osób zgłoszonych spełniali powyższy
wymóg, pozostałe dwie osoby to pracownice Starostwa.
Członek ZPP – p. A. Krasiński – przetarg na remonty cząstkowe był ogłoszony 28 stycznia
br., otwarcie ofert odbyło się w dniu 12 lutego br., zgłoszonych ofert – 5, były to firmy:
Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar, „Bud-Trans”, Zakład Remontowo Drogowy Barbara
Wiśniewska, „WADRI”, WŁODAN Andrzej Włodarczyk, najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład
Remontowo Drogowy, Barbara Wiśniewska z Łodzi na kwotę 56 335,97 zł (wartość szacunkowa
zamówienia to kwota w wysokości 100 000 zł), zakres robót: remont cząstkowy z doprowadzeniem
łaty do prostoliniowych kształtów geometrycznych z zastosowaniem mieszanki mineralno –
asfaltowej o średniej grubości 5 cm, z wycinką wykonaną frezarką ze skropieniem bitumem, ilość
wymaganych jednostek zawartych w kosztorysie ofertowym: 954,20 m2
P. M. Wolski w odniesieniu do wypowiedzi Starosty Pabianickiego, zapytał na jakiej
podstawie nabór do szkoły został wstrzymany?
Wicestarosta Powiatu – w związku z ukazaniem się wyroku sądu i jego postanowieniami
o obowiązku utworzenia szkoły nawet przy 5 osobowej klasie, nabór zostały wstrzymany. Po
dalszych wyjaśnieniach okazuje się, że takiej możliwości nie ma, nabór został uruchomiony.
P. W. Stanek – w odniesieniu do wypowiedzi Starosty Pabianickiego wyraził
niezrozumienie, co do faktu wstrzymania naboru decyzją administracyjną w zeszłym roku, który
nie miał dużego wpływu na utworzenie klas, w chwili obecnej zaś mowa o tym, że nabór
elektroniczny do LO w Konstantynowie Łódzkim zweryfikuje, czy uczniowie chcą chodzić do tej
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szkoły czy też nie. Albo nabór elektroniczny ma wpływ na ilość uczniów, albo nie. Argumentacja
nie jest przekonywująca.
Starosta Pabianicki - „powiedziałem, że nie jestem przekonany do tego że wstrzymanie
naboru w bardzo istotny sposób ograniczyło ilość uczniów przychodzących do tej szkoły, to
przekonanie oparłem na fakcie, że w poprzednich dwóch latach, kiedy nie było wstrzymanego
naboru – kolejnych przychodziło 37 i 28 – to leży u podstaw tego domniemania, że wstrzymanie
nie miało tak istotnego wpływu, dodając to, że ilość uczniów w trzecich klasach gimnazjum wcale
nie była większa w tym roku niż w latach poprzednich, z dużą dozą prawdopodobieństwa pewna
prawidłowość miałaby również swoje odzwierciedlenie w naborze tegorocznym, nawet jeśliby
nabór nie został wstrzymany, a nabór do LO oczywiście zweryfikuje, po podjętych, przez władze
Konstantynowa, bardzo istotnych działaniach”.
P. W. Flajszer wyjaśniając swą wcześniejszą wypowiedź powiedział, iż obecny na
posiedzeniu komisji przedstawiciel burmistrza w osobie sekretarza miasta Konstantynowa
Łódzkiego na wszystkie pytania radnych PiS – u odpowiadał negacją, co spowodowało szereg
zapytań na sesji Rady – wszystkie odpowiedzi były odwrotnością obietnic burmistrza, o których
w dniu dzisiejszym mówił Starosta.
P. R. Kraska wyraził obawę, co do mającego się odbyć naboru. Uczeń wiedząc o zamiarach
władz w sprawie likwidacji szkoły może obawiać się wyboru takiej szkoły.
P. A. Kurzawski – „nauka jest produktem, nie możemy dokładać kosztem innych uczniów,
trzeba to wyważyć.”
P. I. Grenda – wybór uczniów LO w Konstantynowie Łódzkim jako pierwszego w naborze
elektronicznym, będzie w jakimś stopniu wyznacznikiem jego zainteresowania szkołą, będzie to
jakaś odpowiedź na pytanie. Jeśli będzie traktował LO w inny sposób, to wybierze LO jako pozycję
drugą, czy trzecią.
Przewodniczący Rady – p. F. Wlaźlak wyraził zdanie, że każdy potencjalny kandydat do
szkoły zna jej sytuację.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej
sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iż wszystkie odpowiedzi zostały udzielone na
poprzedniej sesji bądź na piśmie.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Interpelacje i zapytania radnych.
P. Robert Kraska zwrócił się z interpelacjami:
- do Członka ZPP - Pana Adama Krasińskiego w sprawie środków finansowych na zimowe
utrzymanie dróg powiatowych, czy przeznaczona kwota jest wystarczająca?
- do Starosty Pabianickiego, czy angaż dyrektora PODNiDM uległ zwiększeniu?
P. Marcin Wolski poprosił o ponowne ustalenie programu dla radnych na najbliższym
konwencie. Ponadto zwrócił się z prośbą do Starosty Pabianickiego – jako Przewodniczącego
Komisji Bezpieczeństwa (pismo w tej sprawie radny złoży na piśmie) w sprawie skrzyżowania przy
placówce opiekuńczo – wychowawczej na ulicy Sejmowej – problem dotyczy miejsc parkingowych
- poprosił o przywrócenie miejsc parkingowych do stanu istniejącego poprzednio, kiedy istniała
bursa szkolna.
Radny Włodzimierz Stanek zwrócił się z interpelacjami dotyczącymi:
– powiatowej hali sportowej; wedle założeń funkcjonowania hali oraz zapisów z protokołów
posiedzeń komisji – hala ma tak funkcjonować w przyszłości, aby jak najbardziej
zminimalizować koszty jej utrzymania, aby mogła się w jakiejś części samofinansować,
mowa była o wynajmowaniu powierzchni wewnętrznej budynku firmom prywatnym oraz
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o wynajęciu powierzchni reklamowej na elewacji zewnętrznej od ulicy św. Jana. Hala
funkcjonuje już dwa miesiące a żadna reklama nie widnieje. Czy powiat rozreklamował
informacje, że można wynajmować powierzchnie na reklamy?
oznakowania na ulicy Piotra Skargi; zwrócił uwagę na kuriozalne oznakowanie przy szkole
podstawowej nr 8, z jednej strony widnieje znak ograniczający prędkość do 40km/h
z przeciwnej zaś do 30 km/h, czy wskazane oznakowanie opiniowała Komisja
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, czy była to samowola Zakładu Dróg i Zieleni
Miejskich?
rzecznika prasowego Starostwa Powiatowego; pani rzecznik już wróciła, rzecznikiem
prasowym miał być również pracownik wydziału Komunikacji i Transportu, czy jest dwóch
rzeczników?
naboru do szkół; w ofercie edukacyjnej przygotowanej przez Wydział Oświaty
i Wychowania Starostwa Powiatowego pojawiają się jedynie tradycyjne profile, bez
wprowadzenia żadnych nowości, ponadto informator uwzględnia, reklamuje szkoły
prywatne, a uczniowie powiatu pabianickiego dokonują wyboru szkół łódzkich.
mostu w Talarze; przez jaki okres czasu przewiduje się utrudnienia związane z jego
przebudową?
chodnika na ulicy 20-stycznia; sprawa, o którą radny zabiegał ponad półtora roku
i 1/3 radnych powiatu, inwestycja budowy chodnika nie została wpisana w budżet ze
względu na brak środków finansowych. Na posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich,
Promocji oraz Rozwoju Powiatu w dniu 27 listopada 2012 roku przed opiniowaniem
projektu budżetu powiatu pabianickiego na rok 2013 sprawa była po raz kolejny poruszana „Radny Bogdan Piotrowski wyraził zdanie, że zadanie powinno zostać umieszczone
w projekcie budżetu Powiatu na 2013 roku, gdyż jest to zadanie ważne. Radny Marek
Ciechański zapewnił, że w sytuacji, gdy pozostaną wolne środki z budżetu Powiatu zadanie
to zostanie uwzględnione. Wicestarosta Powiatu - w sytuacji, gdy Zarząd będzie
dysponował wolnymi środkami na pewno zadanie dotyczące ul. 20 - Stycznia zostanie
wzięte pod uwagę.” W dniu dzisiejszym odbędzie się głosowanie nad zmianami budżetu,
które zakładają wolne środki w wysokości 520 000 zł i przeznaczenie środków
finansowych w wysokości 302 000 zł na zadanie realizowane w Konstantynowie Łódzkim
zwiększając jego zakres rzeczowy – kwota ta zupełnie by wystarczyła na budowę chodnika.
Jak się mają zapewnienia władz powiatu pabianickiego do tego, co jest stanem faktycznym?

Radny Łukasz Stencel zapytał, ile wniosków wpłynęło na konkurs związany z edukacją,
promocją zdrowia, jakie było zainteresowanie ze strony stowarzyszeń? Ponadto poprosił
o wymalowanie oznakowania poziomego na wyremontowanym odcinku ulicy Grota Roweckiego.
P. Paweł Kania – jaki jest termin odbudowy dróg powiatowych związanej z budową trasy
S-8? – nadal panuje tam trudna sytuacja.
P. Robert Jakubowski – wobec faktu, iż LO w Konstantynowie Łódzkim było beneficjentem
projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie EFS należy zachować trwałość realizacji projektu. Rozważając
zaprzestanie działalności tej szkoły, zapytał w jakim okresie ta trwałość musi zostać zachowana?
Niezachowanie trwałości skutkowałoby bowiem koniecznością zwrotu całości udzielonego
dofinansowania.
P. Robert Rządziński – wobec wzrostu bezrobocia w skali kraju w miesiącu styczniu do
14,2% zapytał, jak wygląda sytuacja w powiecie pabianickim z podziałem na grupy wiekowe. Jakie
są perspektywy w ograniczaniu bezrobocia w powiecie pabianickim?
P. Waldemar Flajszer zwrócił się z interpelacjami i zapytaniami:
– poprosił o przygotowanie na następną sesję miesięcznych zestawień średniego
wynagrodzenia brutto pracowników umysłowych Starostwa Powiatowego z podziałem na
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inspektorów, podinspektorów, referentów, pracowników fizycznych (obsługi
i pomocniczych) oraz średnie wynagrodzenie brutto poszczególnych Członków Zarządu
Powiatu Pabianickiego, Starosty, Wicestarosty, Skarbnika, Sekretarza, Naczelników
Wydziałów według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.
na kiedy i gdzie planuje się dni powiatu pabianickiego, kto będzie gwiazdą imprezy?
jakie najpilniejsze remonty należałoby przeprowadzić w LO w Konstantynowie Łódzkim,
jaki byłby ich szacunkowy koszt?
jakie remonty zostały przeprowadzone w placówkach oświatowych podczas ferii zimowych,
jaki był ich koszt?
czy koszty utrzymania powiatowej hali sportowej względem ogrzewania, zużycia prądu
spełniają oczekiwania Zarządu, czy koszty eksploatacji są na miarę założeń?
ilu nauczycieli przystąpi do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela
mianowanego, dyplomowanego?
czy nastąpiły zmiany w zakresie naboru elektronicznego, jeśli tak, to jakie?
czy istnieje strategiczny plan zatrzymania uczniów powiatu pabianickiego przed ich
odejściem do łódzkich szkół?
czy w roku 2013 w szkołach powiatowych odbędą się próbne matury? Kiedy one nastąpią?
ilu uczniów posiada indywidualne nauczanie w szkołach powiatowych – jaki to koszt
w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego?
czy nastąpiły zmiany w zakresie dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół – jeśli tak, to
jakie?
ile dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej w Porszewicach bierze udział
w wypoczynkach letnich – jaki to koszt? Jak wygląda taki wypoczynek?
ile dzieci z powiatu pabianickiego na mocy ustawy o pomocy społecznej przebywało
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, ile umów zostało
podpisanych, jaki to był koszt?
ile było rodzin zastępczych, zawodowych w roku 2102, czy liczba ta uległa zwiększeniu na
skutek działań PCPR?
czy gminy podjęły decyzje w sprawie inwestycji drogowych, czy jest jakaś propozycja
współfinansowania z ich strony?

Radny Andrzej Kurzawski poprosił, aby Zarząd Powiatu Pabianickiego zwrócił się do
urzędu miasta o analizy, które prowadzą dyrektorzy do jakich szkół uczniowie uczęszczają –
pomogłoby to w rozstrzygnięciu problemu.
Radny Krzysztof Pacholak zwrócił się z interpelacjami:
– kiedy rozpocznie się łatanie dziur na drogach powiatowych?
– czy są prowadzone prace w zakresie wycinki zakrzaczeń przy drogach powiatowych, jeśli
tak to przy jakich drogach?
– czy któraś z gmin w ramach zawartych porozumień w zakresie zimowego utrzymania dróg
zwróciła się z prośbą o zwiększenie środków na ten cel?
– w imieniu mieszkańców Kazimierz zwrócił się z prośbą, aby Starostwo Powiatowe
dokonało usunięcia drzew znajdujących się w pasie drogowym Lutomiersk – Aleksandrów
Łódzki przy skrzyżowaniu z drogą Kazimierz ulica Północna.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego;
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu - pani Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
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Środowiska i Rolnictwa, Oświaty i Wychowania, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju
Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. R. Rządziński – czy planowana przebudowa mostu w Talarze zakłada konstrukcję
drewnianą, czy uwzględnia opinię konserwatora zabytków?
Członek ZPP – p. A. Krasiński – konstrukcja będzie żelbetowa z wykończeniami
drewnianymi, projekt był opiniowany przez konserwatora zabytków.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 4):
za – 16 radnych,
przeciw – 0 radnych,
5 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała Nr XL/266/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego została podjęta.
b) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok.
Projekt uchwały 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. R. Kraska zwrócił uwagę, aby wszystkie zadania nie były uwzględniane w jednej
uchwale. Odnośnie mostu w Talarze – w dniu dzisiejszym kwota ulega zwiększeniu o ponad
200 000 zł wobec zabezpieczenia środków w roku 2012, czy były prowadzone wyliczenia, czy
projekt podlegał opinii rzeczoznawcy?
P. W. Stanek – czy zasadnym i moralnym jest dokładanie kwoty w wysokości 300 000 zł na
zadanie przebudowy ulicy w Konstantynowie Łódzkim przy braku partycypacji w kosztach władz
miasta od trzech lat rozszerzając zakres robót o miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe i zatoczki,
a nie uwzględnia się propozycji budowy chodnika na ulicy 20 stycznia w Pabianicach?
P. S. Jabłoński wyraził zrozumienie, że pomoc ze strony gmin jest argumentem dla radnych,
jednak ta sama sytuacja mogłaby dotyczyć miasta Pabianic, gdzie Prezydent Miasta nie partycypuje
w realizacjach inwestycji powiatowych.
P. T. B. Bednarska – na jakim etapie jest uzyskiwanie środków finansowych z ubezpieczenia
w sprawie mostu w Talarze?
P. A. Kurzawski – środki przeznaczone na przebudowę drogi I Maja w Konstantynowie
Łódzkim podnoszą jej jakość.
P. W. Flajszer zwrócił uwagę, że w przypadku jednych gmin podkreślamy udział gmin
i chwalimy ten fakt, a w przypadku innych gmin podejście jest inne. Przychylił się do wypowiedzi
radnego Włodzimierza Stanka, że władze miasta Konstantynowa Łódzkiego absolutnie nie
partycypują w kosztach inwestycji. Przypomniał, że do tej pory inwestycje w których brały udział
gminy miały pierwszeństwo wykonania.
P. B. Piotrowski zaapelował, aby Zarząd Powiatu pamiętał o postulatach radnych w sprawie
chodnika na ulicy 20 stycznia, aby zadanie to zostało zrealizowane.
P. R. Rządziński zaapelował do Zarządu w sprawie ulicy Łaskiej w Lutomiersku, gdzie nie
ma chodnika ani „porządnej” jezdni.
P. R. Kraska – czy zadanie zawarte w dziale 750 rozdział 75020 – modernizacja
pomieszczeń grupy interwencyjnej Wydziału Dróg i Mostów z wydzieleniem natrysku i WC –
realizowane było przez pracowników fizycznych urzędu, którzy remontują drogi?
Członek ZPP – p. A. Krasiński potwierdził.
P. K. Pacholak – czy dokumentacja złożona przez firmy, które poniosły kary umowne
została złożona w ośrodkach geodezyjnych i odebrana?
Starosta Pabianicki – p. K. Habura ustosunkowując się do wypowiedzi radnych powiedział,
że Zarząd Powiatu bierze pod uwagę wypowiedzi wszystkich radnych. Potrzeb w powiecie jest
wiele (wielu radnych zgłasza takie potrzeby), ale nie jesteśmy w stanie ich wszystkich zaspokoić
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i niekoniecznie nie są to zadania ważniejsze niż ulica 20 stycznia w Pabianicach, środków
finansowych brakuje. Jest faktem, iż Zarząd często podkreśla, iż łatwiej jest realizować pewne
przedsięwzięcia, jeśli partycypują w nich poszczególne gminy, obniża to nasz udział w ich
realizacji, prawdą jest że władze Pabianic jak i Konstantynowa Łódzkiego nie dokładają się do
inwestycji drogowych, prawdą jest również że nie tylko drogi łączą powiat z gminami, są to np.
szkoły, DPS, inne placówki, na które powiat płaci, nie można rozpatrywać braku wsparcia gmin
przez pryzmat dróg. Kwoty zaplanowanych w budżecie wydatków były przygotowywane w oparciu
o pewne szacunki – budżet został przyjęty. Kosztorys inwestorski zakłada zwiększenie środków na
realizację zadania, kwotę zadania należy zwiększyć, aby móc ogłosić przetarg. Zaplanowana
przebudowa ulica 1 maja w Konstantynowie – wymaga gruntownego remontu. Zarząd podjął
decyzję, że droga będzie remontowana na odcinku od ulicy Łaskiej do Krótkiej.
Po rozstrzygniętych przetargach często te kwoty się obniżają. W przypadku wolnych środków
najpierw rozdysponowujemy je na to, co zawarte jest w planie, na bieżące potrzeby, a dopiero
później na nowe zadania - najpierw te uchwalone w budżecie.
P. A. Krasiński - sprawa w zakresie odszkodowania została skierowana do sądu.
Mecenas Jarosław Szczepaniak – oczekujemy na wyznaczenie biegłego przez sąd, ponieważ
został złożony pozew o zabezpieczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu budownictwa, który
wypowie się w tej sprawie jeszcze przed demontażem przeprawy tymczasowej. Koszty związane z
naprawą mostu zostaną ostatecznie określone przez biegłego sądowego. Po dokonanej ocenie
będziemy oczekiwać terminu rozprawy.
P. T. B. Bednarska zapytała na jaką kwotę wyceniono szkody?
P. J. Szczepaniak – na kwotę 237 000 zł. z groszami, kwota ta jednak może wzrosnąć bądź
zmaleć, w zależności od rozstrzygnięcia sprawy w drodze postępowania sądowego.
P. W. Stanek – w przedmiotowym projekcie uchwały zapisane jest, iż dokładamy 3000 000
zł - zmiana związana jest ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania, wobec czego zadanie nie
było uwzględnione w budżecie na rok 2013, tylko było wpisane w wersji mniejszej, zmiany
wprowadzono na wniosek Wydziału Dróg i Mostów z dnia 13 lutego 2013 roku.
P. K. Pacholak – czy firma, która wykonywała prace geodezyjne zakończyła ich realizację,
czy prace zostały odebrane?
Skarbnik Powiatu – p. E. Piekielniak – prace geodezyjne zostały zakończone w roku 2012,
do dziś jednak nie nastąpiło rozliczenie z wykonawcą, nie zostały przedstawione faktury,
dokończenie rozliczenia z wykonawcą planowane jest na rok bieżący.
Starosta Pabianicki – prace zostały odebrane, ale nie rozliczone.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 5):
za – 16 radnych,
przeciw – 0 radnych,
6 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała Nr XL/267/13 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok.
została podjęta.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Podjęcie Apelu Rady Powiatu Pabianickiego.
Projekt apelu przygotowanego przez Komisję Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu przedstawił Przewodniczący ww. Komisji – pan Łukasz Stencel.
P. R. Jakubowski zaproponował korektę zapisów kierując apel do Prezydenta Miasta – jaka
jest logika kierowania apelu do dyrektora o podjęcie działań, skoro takie podejmuje?
Przewodniczący Rady zapytał, czy prośba radnego jest wnioskiem formalnym?
P. R. Jakubowski potwierdził, zaproponował aby § 1 projektu apelu otrzymał brzmienie:
„W trosce o najuboższych mieszkańców Pabianic korzystających z pomocy Stowarzyszenia
Abstynentów ,,Granica” apelujemy do Prezydenta Miasta Pabianic o powtórne rozważenie
możliwości umorzenia przedmiotowego zobowiązania, zgodnie z żądaniem wniosku
8

stowarzyszenia, mając na względzie fakt, że nie należy czynić użytku ze swojego prawa, jeżeli
byłoby to sprzeczne ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem prawa lub zasadami współżycia
społecznego, apel niniejszy jest zasadny.”
P. Ł. Stencel wyjaśnił, iż decyzją Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju
Powiatu apel został skierowany do dwóch stron, wobec braku pism drugiej strony. Apel został
podjęty w trosce o mieszkańców Pabianic.
P. M. Wolski zasugerował rozszerzyć zapisy apelu o instytucje pożytku publicznego.
P. B. Piotrowski wyraził zdanie, że apel winien być skierowany do obu stron, ze względu na
pozostawanie w konflikcie, Rada nie ma wpływu na właściwe relacje.
P. W. Stanek zasugerował, aby pozostawić zapis w dotychczasowym brzmieniu,
sformułowań bowiem może być wiele.
P. H. Bakus – apel winien mieć formę prośby nie żądania.
P. W. Flajszer - „procedujemy nad czymś, co nie jest w kompetencjach radnych.”
Starosta Pabianicki – p. K. Habura poprał wniosek radnego Roberta Jakubowskiego, jednak
apel w przedstawionej radnym formie też jest właściwy.
Przewodniczący Rady – p. F. Wlaźlak zapytał, czy radny podtrzymuje zgłoszony wniosek?
P. R. Jakubowski wycofał wniosek.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
projektu apelu.
P. R. Kraska zapytał, czy głosowanie nad projektem apelu winno być imienne?
Mecenas Jarosław Szczepaniak – głosowanie apelu odbywa się w trybie przewidzianym dla
uchwał.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego projektu apelu. W wyniku głosowania (załącznik nr 6):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
2 radnych wstrzymało się od głosu
Apel Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie sytuacji Stowarzyszenia Abstynentów
„Granica” został podjęty.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego – p. A. Krasiński w odpowiedzi na interpelacje
i zapytania radnych:
– dot. środków na zimowe utrzymanie dróg (radny R. Kraska, radny K. Pacholak); – na
podstawie rozliczeń za miesiąc: listopad, grudzień, styczeń środki finansowe przedstawiają
się następująco:
miasto Pabianice podpisało porozumienie na kwotę 150 000 do dyspozycji pozostało
47 941,34
gmina Dobroń podpisała porozumienie na kwotę 35 000 do dyspozycji pozostało 11 449,98
gmina Dłutów podpisała porozumienie na kwotę 45 000 do dyspozycji pozostało 8 629,65
miasto Konstantynów Łódzki podpisał porozumienie na kwotę 32 000 do dyspozycji
pozostało 53,60
firma Trans Dro Bud – zawarta umowa na kwotę 165 574,40 pozostało do wykorzystania
102 384,00
firma Włodan obsługująca gminę Pabianice i Ksawerów – zawarta umowa na kwotę
124 502,40 pozostało do wykorzystania 46 350,36.
Na chwilę obecną informację o możliwości braku środków na zimowe utrzymanie dróg
przedstawiono z gminy Dłutów i miasta Konstantynowa Łódzkiego.
– dot. miejsc parkingowych (radny M. Wolski); Zarząd odniesie się do zgłoszonego problemu
po przedstawieniu przez radnego pisma w tej sprawie.
– dot. powiatowej hali sportowej - reklam (radny W. Stanek); z reklam zamieszczonych przez
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firmy wewnątrz hali, znajdujących się na płycie głównej, następują wpływy finansowe do
budżetu. Akcję finansowania, reklam prowadzi dyrektor LO poprzez osobę kierownika
obiektu – pana Włodzimierza Stawickiego. Na etapie projektowania zakładana była
możliwość zamieszczenia reklam na elewacji budynku. Nadmienił, że elewacja zewnętrzna
budynku wymaga zgody konserwatora zabytków - wszelkie zmiany elewacji wymagają jego
zgody. Projekt opiniowany przez konserwatora nie wyklucza zamieszczania reklam. Jeśli
taka potrzeba się pojawi należałoby skontaktować się z kierownikiem obiektu.
dot. oznakowania na ulicy Piotra Skargi (radny W. Stanek); wniosku o lokalizację,
przedstawionego przez radnego oznakowania, nie złożono do Komisji Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego.
dot. czasu trwania utrudnień na moście w Talarze; początkowo zakładano, że konstrukcja
mostu będzie drewniana, w trakcie przygotowywania dokumentacji i opiniowania przez
konserwatora zabytków okazało się, że jest potrzeba wykonania wielu prac w technologii
żelbetowej – jest zgoda konserwatora w tej sprawie. Zamknięcie ruchu pojazdów może być
okresem dosyć długim - w mniemaniu Członka Zarządu może być to okres około
5- 6 miesięcy. Nadmienił, że dokumentacja uwzględnia przeprawę dla pieszych.
dot. oznakowania na ulicy Grota Roweckiego (radny Ł. Stencel); czekamy na polepszenie
warunków pogodowych. Wyjaśnił, że oznakowanie będzie malowane farbą trwalszą. Prośba
o cierpliwość w tym temacie.
dot. remontów dróg w związku z budową S-8 (radny P. Kania); w tym zakresie powiat
posiada podpisane umowy i porozumienia z wykonawcami. „Firma, która uczęszczała na
drogach powiatowych w Mogilnie na wiosnę będzie odtwarzała nawierzchnię drogi (układać
nową nakładkę) – zgodnie z postanowieniami umowy. Firma, która uczęszczała na terenie
gminy Dobroń – umowa zakłada, że jeśli ilość zniszczeń przekroczy 50% to firma
zobowiązana jest do ułożenia nowej nakładki, jeśli zniszczenia będą mniejsze, to należy
wykonać remonty cząstkowe.” Umowy są spisane terminowo.
dot. trwałości projektu w ramach EFS (radny R. Jakubowski); projekt realizowano
w ramach PO KL, projekt zakończył się wiosną 2012 roku, trwałość projektu w tym
przypadku nie ma zastosowania, ponieważ dotyczył dodatkowych zajęć, podniesienia
poziomu kształcenia.
dot. remontów w placówkach oświatowych (radny W. Flajszer); malowanie klatki
schodowej przy wejściu od ulicy Śniadeckiego w I LO – kwota 8 500 zł oraz malowanie
korytarzy I i II piętra z klatkami schodowymi w II LO na łączną kwotę 65 000 zł.
dot. powiatowej hali sportowej – kosztów eksploatacji (radny W. Flajszer); hala posiada
własne źródło ciepła. Faktura za zużycie energii elektrycznej za ostatnie 1,5 miesiąca
opiewa na kwotę 35 000 zł. Po dokonaniu porównania kolejnych faktur i innych obiektów
o podobnej kubaturze będzie możliwa ocena, czy koszty są na miarę założeń. Wyraził
zdanie, że wysokość faktury nie jest wysoka. Szukamy dodatkowych oszczędności.
dot. porozumień z gminami (radny W. Flajszer); na chwilę obecną umowy obowiązujące
z gminami to te na „schetynówki”- gmina Lutomiersk, Pabianice. Trwają rozmowy
z wójtem gminy Dłutów i Dobroń.
dot. wycinki zakrzaczeń, remontów cząstkowych, napraw (radny K. Pacholak); remonty
odbywały na tyle, ile warunki pogodowe pozwoliły. Łatanie ubytków w ostatnim miesiącu
asfaltem lanym odbywało się w: Ksawerowie na ulicy Wschodniej, Szkolnej,
w Konstantynowie Łódzkim na ulicy Kolejowej, w Pabianicach – ulica Konstantynowska,
20 stycznia, Piłsudskiego, w Dłutowie – Mierzączka, Ślądkowice, Dobroń - Ldzań, Babiczki
– Babice, Dziektarzew. Wycinka zakrzaczeń - prace prowadzone były: przy drodze
Kazimierz – Zdziechów, Zdziechów – Szydłów, odśnieżanie: Konstantynów łódzki – ulica
Klonowa, Niesięcin, Pabianice – ul. Rypułtowicka. Dodatkowo prowadzone były prace
interwencyjne
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– dot. usunięcia drzew w pasie drogowym Lutomiersk – Aleksandrów Łódzki (radny
K. Pacholak); poprosił o kontakt w sprawie wskazania dokładnej lokalizacji.
Radny W. Stanek w odniesieniu do odpowiedzi udzielonej przez pana Adama Krasińskiego
w sprawie oznakowania na ulicy Piotra Skargi zaapelował, aby Komisja Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego wystosowała pismo do dyrektora Zakładu Dróg i Zieleni Miejskich o usunięcie
przedmiotowego oznakowania i zaprzestanie takich działań w przyszłości.
Wicestarosta Powiatu – p. Irena Grenda w uzupełnieniu do wypowiedzi Członka ZPP –
p. A. Krasińskiego w zakresie przeprowadzonych remontów w placówkach oświatowych
powiedziała, że wskazane przez Członka Zarządu prace to tylko te realizowane przez Wydział
Inwestycji i Funduszy. Poza wymienionymi dokonano: w II LO - wymiany oświetlenia,
pomalowano dwie pracownie, zamontowano sprzęt multimedialny, w LO w Konstantynowie
Łódzkim malowano WC na wszystkich kondygnacjach, w ZS nr 1 malowano sufit na trzecim
piętrze, w ZS nr 2 malowano klatkę schodową.
– dot. naboru do szkół (radny W. Stanek); w związku z rozporządzeniem kuratora w sprawie
naboru na rok szkolny 2013/2014 odbyło się pierwsze szkolenie. Ponadto zostały
przeprowadzone indywidualne rozmowy z dyrektorami szkół – mają zrobić dokładne
analizy. W dniu 5 marca wraz ze Starostą i dyrektorami placówek odbędzie się spotkanie, na
którym dyrektorzy przedstawią swoje propozycje. Dodała, iż aby uruchomić nowy kierunek
powiat musi uzyskać opinię Powiatowego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Po
odbytym spotkaniu zostanie przedstawiona propozycja naboru w liceach, jakie zostaną
utworzone klasy, nowe kierunki. Nadmieniła, iż wykaz szkół jest zawsze podawany, powiat
finansuje szkoły niepubliczne.
Nadmieniła, że w powiatowych placówkach oświatowych planuje się tzw. dni otwarte.
– dot. nauczania indywidualnego (radny W. Flajszer); w roku 2012 na na ten cel powiat
przeznaczył kwotę w wysokości 444 854,56 zł (w tym 267 600 zł w ZSS
nr 5, 20 366,61 zł w I LO, 20 100 zł w II LO, 54 819 w ZS nr 2, 22 803,95 w ZS nr 3,
59 165 w ZSS nr 4). Do 1 września sytuacja się nie zmieni. W odniesieniu do roku
bieżącego zostały wydane dwie decyzje.
– dot. awansu nauczycieli (radny W. Flajszer); do postępowania egzaminacyjnego na stopień
nauczyciela mianowanego w roku 2012 przystąpiło 9 – u nauczycieli, w roku 2013
prognozuje się, że przystąpi 10 – u.
– dot. próbnych matur (radny W. Flajszer); matura próbna odbyła się w I i II LO,
w ZS nr 1,2,3, matury odbywały się na przełomie października/listopada, w Konstantynowie
Łódzkim indywidualnie w zależności od przedmiotu.
Radny W. Stanek w odniesieniu do odpowiedzi udzielonej przez panią Wicestarostę
w sprawie naboru powiedział, że jest w posiadaniu dokumentu, który został rozesłany do
wszystkich gimnazjów w powiecie, podpisany z upoważnienia Starosty – Wydział Oświaty
i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach przekazuje w załączeniu do wykorzystania
informacje dotyczące oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu pabianickiego do
wykorzystania na rok szkolny 2013/2014 – młodzież będzie na tej podstawie dokonywała wyboru
szkoły. W dniu dzisiejszym zaś Zarząd udziela odpowiedzi, że oferta ta będzie uzgadniana na
spotkaniu w dniu 5 marca – nie wiadomo, czy ją stosować? Dodał, że czym innym są informacje,
jakie szkoły znajdują się w powiecie pabianickim, a czym innym jest oferta edukacyjna –
reklamujemy szkoły niepubliczne, takie działania są szkodliwe dla powiatu.
Wicestarosta Powiatu – nie była poinformowana.
Starosta Pabianicki – sprawa zostanie wyjaśniona z Naczelnikiem Wydziału Oświaty
i Wychowania. Wyraził zdanie, iż mieszkańcy wiedzą, jakie mamy szkoły średnie, dokonują
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wyboru z pełną świadomością, mają informacje o szkołach niepublicznych, na pewno dokonują
właściwego wyboru.
Radna. T. B. Bednarska wyraziła zdanie, ze w gimnazjum nr 3 również funkcjonuje szkoła
niepubliczna
P. W. Stanek – oni płacą za wynajem
P. A. Kurzawski wyraził zdanie, że jeśli szkoła znajduje się w systemie elektronicznym to
powiat jest zobowiązany wykazać, że taka szkoła istnieje.
Wicestarosta w odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnego Waldemara Flajszera:
– dot. wypoczynku letniego; na 4 tygodniowy wypoczynek letni w 2012 roku pojechało około
54 dzieci - koszt wyjazdu 150 000 zł. Część dzieci nie pojechało, bo przebywało w hufcach,
część pozostała w rodzinie za zgodą sądu, pozostałym wychowankom opiekę
zorganizowano w placówce.
– dot. rodzin zastępczych, zawodowych; rodzin zastępczych jest 150, w których przebywa
207 dzieci, rodzin zawodowych (dla dzieci specjalnej troski, to rodziny niespokrewnione)
- 6 (w I rodzinie – pięcioro dzieci , II – sześcioro, III - troje, IV- troje, V - troje, VI – jedno
dziecko).
Na pominięte zapytania odpowiedzi zostaną udzielone.
Sekretarz Powiatu – p. Jacek Barasiński w odpowiedzi na interpelację radnego Waldemara
Flajszera dotyczącą dni powiatu pabianickiego powiedział, że gwiazdą imprezy będzie Łukasz
Mróz „Mrozu”, prowadzone są jeszcze rozmowy ze Zbigniewem Wodeckim oraz zespołem Golden
Life.
Starosta Pabianicki – wynagrodzenie dyrektora PODNiDM nie zostało zwiększone.
W zakresie programu dla radnych – rzecznik prasowy zajmie się tą sprawą. Informacja o zmianie
rzecznika to tylko plotka.
Sekretarz Powiatu w odpowiedzi na zapytanie radnego Łukasza Stencla dotyczące ofert na
konkurs dotyczący zdrowia realizowanego w ramach ustawy o wolontariacie powiedział, iż
wpłynęło 6 wniosków (wedle danych wskazanych przez Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw
Obywatelskich), złożone przez: Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów Nowe Kansas
w Konstantynowie Łódzkim, Fundacja Krok po kroku w Pabianicach, Polski Czerwony Krzyż,
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego w Pabianicach, Stowarzyszenie
Wsparcia i Edukacji „AGRAFKA” w Pabianicach, Ochotniczy Sztab Ratownictwa w Pabianicach.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Pabianickiego w dniu 27 lutego nastąpi posiedzenie komisji,
która dokona przeglądu wniosków.
Starosta Pabianicki – odpowiedź na interpelację radnego Roberta Rządzińskiego w sprawie
bezrobocia oraz radnego Waldemara Flajszera w sprawie wynagrodzeń pracowników Starostwa
Powiatowego zostanie udzielona na piśmie.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
P. R. Kraska poprosił, aby w projektach dotyczących zmian budżetu nie kumulować tylu
zadań.
P. P. Kania - kiedy nastąpiło zdarzenie w Talarze?
P. A. Krasiński – w dniu 3 września 2011 roku.
P. P. Kania – kiedy przewidujemy zakończenie tej inwestycji?
P. A. Krasiński – w roku bieżącym.
P. P. Kania – kiedy rozpoczęto inwestycję budowy hali sportowej?
P. A. Krasiński - fizycznie budowę rozpoczęto w sierpniu 2011 roku.
P. P. Kania – kiedy zakończono?
P. A. Krasiński – w grudniu 2012 roku.
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P. P. Kania - wstyd, że tak potężną inwestycję można było zrealizować w tak krótkim czasie,
a przeprawę w takim długim okresie.
Starosta Pabianicki – nie ma powodu do wstydu, w sierpniu 2011 roku dokumentacja na
zadanie budowy hali była przygotowana, zatem sama budowa hali trwała około 14 miesięcy.
W przypadku mostu trzeba było wykonać dokumentację – jej wykonanie zajęło kilka miesięcy.
Można było przystąpić do budowy w ubiegłym roku, jednakże postanowiliśmy aplikować o środki
na realizację tego zadania w ramach środków zewnętrznych.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad XL Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady XL Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 12:10.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
Anna Czekalska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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