PROTOKÓŁ NR XLI/13

PROTOKÓŁ Z XLI SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 28 marca 2013 r. o godzinie 9.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 23
Ad. 1
XLI 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 20 radnych (lista
obecności w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji poprowadzi
mecenas Jarosław Szczepaniak.
Na podstawie § 84 ust. 3 Statutu Powiatu Pabianickiego na wniosek Starosty Pabianickiego
zaproponował zmianę do porządku obrad z dnia 20 marca 2013 roku (załącznik nr 2), polegającą
na:
• wprowadzeniu do porządku obrad punktu 7 w brzmieniu: „Przyjęcie uchwały uchylającej
uchwałę w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im.
ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim,
ul. Kilińskiego 75”;
• wykreśleniu w pkt 9 ppkt k) w brzmieniu: „zmieniająca uchwałę w sprawie stopniowej
likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa
1000- lecia w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75”;
- kolejność poszczególnych punktów i podpunktów uległa odpowiednio przesunięciom.
Jako uzasadnienie wprowadzenia zmian do porządku obrad Przewodniczący odczytał wniosek
Starosty Pabianickiego (załącznik nr 3).
Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura dodał, iż aspekt ekonomiczny obok słabego
naboru do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000lecia w Konstantynowie Łódzkim był jednym z najważniejszych argumentów, przemawiającym za
brakiem zasadności prowadzenia szkoły. Pomoc finansowa gminy w wysokości 250 000 zł
spowodowała, że argumenty przemawiające za likwidacją szkoły stały się bezprzedmiotowe, stąd
propozycja Zarządu Powiatu, aby uchylić uchwałę w sprawie stopniowej likwidacji Liceum
Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000- lecia
w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75 .
Przewodniczący przystąpił do głosowania porządku obrad wraz z proponowanymi
zmianami, który został jednogłośnie przyjęty w drodze głosowania: za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.
Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad wraz z przyjętymi zmianami (załącznik
nr 4).
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Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
Wobec braku zastrzeżeń Przewodniczący przystąpił do głosowania ww. protokołu.
W wyniku głosowania: za – 19 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Protokół Nr XL/13 z XL 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. Robert Rządziński – nieobecny;
- p. Włodzimierz Stanek – wyraził zgodę;
- p. Łukasz Stencel– nieobecny;
- p. Jadwiga Wadowska – Gryzel – nieobecna;
- p. Marcin Wolski – wyraził zgodę.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
Powyższą informację przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura (załącznik
nr 5).
P. R. Kraska zapytał, czy pomoc finansowa ze strony Burmistrza Miasta Konstantynowa
Łódzkiego w wysokości 250 000 zł. to pomoc jednorazowa czy coroczna?
P. W. Flajszer poprosił o bardziej szczegółowe informacje w zakresie objęcia patronatem
LO w Konstantynowie Łódzkim przez wyższe uczelnie. Czy będzie to współpraca naukowa,
finansowa, jakie profity uzyska szkoła w wyniku podpisanych porozumień z uczelniami?
P. B. Piotrowski wyraził zdanie, iż można było uniknąć działań zmierzających do likwidacji
szkoły, jeśli jako radni bylibyśmy właściwie doinformowani.
Starosta Pabianicki – fakt, że uchwała o zamiarze likwidacji szkoły została podjęta to bardzo
dobrze, ponieważ wywołała pozytywny oddźwięk, sprowokowała władze miasta Konstantynowa
Łódzkiego do udzielenia pomocy finansowej na rzecz szkoły, o którą Zarząd Powiatu Pabianickiego
bezskutecznie zabiegał. W odpowiedzi na zapytania radnego Waldemara Flajszera powiedział, że
w chwili obecnej zawarte porozumienia o objęcie patronatem LO w Konstantynowie są ramowe,
w ślad za nimi zostaną podpisane umowy szczegółowe, patronat umożliwi szkole korzystanie
z bazy dydaktycznej uczelni w zakresie przedmiotów wiodących oraz z bazy naukowej –
z nauczycieli akademickich. W odniesieniu do zapytania radnego Roberta Kraski – pomoc
finansowa ze strony władz miasta zostanie udzielona w roku 2014 z opcją przedłużenia na lata
następne.
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, dodał że w okresie między sesjami wpłynęła pisemna interpelacja
radnego Andrzeja Kurzawskiego dotycząca dróg powiatowych Dobroń – Ldzań oraz drogi
powiatowej prowadzącej przez Mogilno Duże, na którą radny otrzymał pisemną odpowiedź.
Wobec braku uwag do udzielonych odpowiedzi Przewodniczący przystąpił do realizacji
kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad. 6
Dotyczy punktu: Interpelacje i zapytania radnych.
P. Robert Kraska – w związku ze stanowiskiem Międzygminnego Społecznego Komitetu
Ochrony Środowiska biorącego udział w konsultacjach w sprawie studium wykonalności dla
budowy linii Dużych Prędkości: Warszawa – Łódź – Poznań - Wrocław, przedstawionym na Sesji
Rady Gminy, wskazuje się na trzy aspekty:
– aspekt społeczny, niewłaściwie przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami
terenów, brak informacji związanych z powstawaniem studium wykonalności, powoduje
budowę wciąż nowych obiektów na przewidywanej trasie przebiegu, planowane jest
wyburzenie nowo wybudowanych i aktualnie powstających domów, co spowoduje spadek
wartości nieruchomości;
– aspekt techniczny, niewspółmiernie wysoki koszt budowy infrastruktury kolejowej
w zaproponowanym wariancie etc.;
– aspekt środowiskowy.
Wobec powyższego poprosił o ustosunkowanie się do przedstawionej sprawy przez Starostę
Pabianickiego.

–

–

–

–

–

Radny Włodzimierz Stanek:
odniósł się do składanych pytań na poprzednich sesjach w zakresie rzecznika prasowego,
które wywołały burzliwą reakcję – wyjaśnił, iż nie było jego intencją doprowadzenie do
sytuacji stresowych, za co przeprosił. W protokole z posiedzenia Zarządu z naczelnikami
z dnia 4 lutego 2013 roku w pkt 21 jeden z Członków Zarządu „poinformował, że od dnia
dzisiejszego Pani Joanna Kupś będzie pełnić na czas nieobecności Pani A. Skalskiej –
Gombrych obowiązki rzecznika prasowego” - jeśli jakieś decyzje były podejmowane,
dlaczego mamy informacje, że nie było żadnych zmian rzecznika, skoro protokół stanowi co
innego? (nie oczekuje odpowiedzi).
w imieniu klubu PiS wyraził zaniepokojenie długotrwałą nieobecnością członka Zarządu –
pana Tadeusza Rosiaka odpowiedzialnego za oświatę, czy wróci do pracy, czy będą
podejmowane inne decyzje, tak ważny sektor, jakim jest oświata nie może pozostawać bez
nadzoru – pierwszym symptomem jego braku było zdziwienie Wicestarosty na poprzedniej
sesji wobec faktu, iż „oferta edukacyjna” została rozesłana do szkół gimnazjalnych,
a Zarząd miał nad nią procedować dopiero za dwa tygodnie.
interpelacja skierowana do Członka Zarządu – pana Adama Krasińskiego, problem
zgłoszony przez mieszkańców gminy Ksawerów, dotyczący skrzyżowania ulicy Nowotki
i Wschodniej (ronda), mieszkańcy są oburzeni śliską nawierzchnią na drogach dojazdowych
do ronda z których dwie, w mniemaniu mieszkańców, jest w zarządzie powiatu. W ostatnich
tygodniach marca odnotowano około 10 drobnych kolizji drogowych spowodowanych,
według mieszkańców, zbyt śliską nawierzchnią. Twierdzą, że nikt nie posypuje jej piaskiem,
grożą pozwami do sądu.
problem zgłoszony przez radną miejską z klubu SLD – panią Aleksandrę Stasiak, która
otrzymywała sygnały związane z ulicą Myśliwską, gdzie brakuje przejścia dla pieszych na
wysokości supermarketu Intermarche, czy istnieje taka możliwość?
problem dotyczący zdejmowania znaków kontrola radarowa prędkości, sytuacja
niezrozumiała, najpierw są wydawane pieniądze na montaż tabliczek, potem się je zdejmuje.
Tabliczki są instalowane, bo raport Komendanta Policji wskazuje, iż są to miejsca
niebezpieczne, po jakimś czasie stają się bezpieczne w wyniku funkcjonowania fotoradarów,
to błędne koło. Zaapelował, aby nie zdejmować tabliczek przy szkołach, są to miejsca, gdzie
bezpieczeństwo powinno być zapewnione w sposób szczególny.
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– dotyczy sprawy poruszanej na poprzedniej sesji – kuriozalne oznakowanie na ulicy Piotra
Skargi przy Szkole Podstawowej nr 8 – z jednej strony znak ograniczający prędkość do
30km/h, z drugiej zaś do 40 km/h. Znak postawiony nielegalnie. Dodał, że kto stawia znaki
na drogach nie będąc do tego uprawnionym podlega karze grzywny – to wykroczenie.
Wobec upływu miesiąca czasu ponownie poprosił o zajęcie się sprawą, sytuacja
niedopuszczalna, aby znaki były stawiane bez zgody Starosty, bez opinii Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

–

–

–
–

–

–

–

–

–
–

P. W. Flajszer zwrócił się z interpelacjami i zapytaniami:
do Członka Zarządu – pani Magdaleny Werstak, czy w Starostwie Powiatowym istnieje
system CEIDG – Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej? Dlaczego urzędnicy
proszą o przedstawienie zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej,
skoro w innych Starostwach na terenie kraju zaświadczenia na piśmie nie są wymagane przy
rejestracji samochodów, wobec dostępu do systemu?
do Członka Zarządu – pana Adama Krasińskiego, mieszkańcy wsi, znajdujących się przy
drodze Dobroń - Ldzań proszą o wyjaśnienie, czy droga, która jest zniszczona właściwie
w 50 %, jest uwzględniona do remontu? - nakładka jest w katastrofalnym stanie;
do Wicestarosty Powiatu – pani Ireny Grendy, ilu uczniów i ile klas planuje się
w poszczególnych szkołach powiatu pabianickiego?
do Wicestarosty Powiatu – 19 marca 2013 roku technikum w ZS nr 2 w Pabianicach zostało
laureatem konkursu „Technikum roku 2012” - w związku z czym zwrócił się z zapytaniami:
czy znana jest ilość konkurentów szkół, które brały udział w konkursie, za co dokładnie
została przyznana nagroda, czy można na stałe umieścić na stronie powiatowej laur tej
szkoły?
do Członka Zarządu – pana Adama Krasińskiego, czy w związku z planowaną linią Kolei
Dużych Prędkości przez teren powiatu pabianickiego, a konkretnie przez gminę Lutomiersk,
Zarząd ma wiedzę o jej przebiegu (trasie), czy były prowadzone konsultacje społeczne
z mieszkańcami gmin powiatu, przez które będzie ta linia przebiegała, czy do Starostwa
Powiatowego wpływały pisma w tej sprawie – linia ma przebiegać przez osiedla
mieszkaniowe gminy Lutomiersk, w gminie Wodzierady zawiązały się już komitety
protestacyjne;
do Członka Zarządu – pana Adama Krasińskiego, prośba o ocenę akcji zima w miesiącach
luty i marzec, czy wystarczy środków przeznaczonych na ten cel, czy będą potrzebne
przesunięcia w budżecie w związku z przedłużającą się aurą zimową?
do Członka Zarządu – pana Adama Krasińskiego, czy posiadamy, czy też tworzymy
harmonogram prac remontowych na drogach powiatowych po zimie, jakie odcinki będą
remontowane w pierwszej kolejności, jaka będzie ich kolejność, kiedy remonty zostaną
rozpoczęte, może są już wyłonione firmy do przetargów i jakie będą przeznaczone środki na
ten cel?
do Wicestarosty Powiatu – pani Ireny Grendy, prośba o ocenę tegorocznych targów
edukacyjnych organizowanych przez PODNiDM, ile było firm biorących udział w targach,
uczestników, „główne tezy, jakie płyną po tych targach”;
jakie działania promocyjne podjęły szkoły przed rozpoczęciem naboru, jakie jeszcze są
planowane?
dot. powiatu sąsiedniego, sytuacji na terenie gminy Rzgów, czy Starostwo Powiatowe
monitoruje sytuację w gminie Rzgów i w sąsiednim powiecie łódzkim wschodnim w
związku z planami budowy dróg grożących zablokowaniem skrzyżowania, które prowadzi
na drogę krajową? Po decyzjach gminy Rzgów wiadome jest, że planowany jest prawo
skręt, zatem mieszkańcy powiatu pabianickiego, jadąc w kierunku na Tomaszów
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Mazowiecki i na Warszawę mogliby się spotkać z koniecznością objazdu przez centrum
handlowe Ptak Outlet, czy były prowadzone jakiekolwiek konsultacje społeczne?
Blokowanie tej drogi może doprowadzić do upadłości ponad 200 podmiotów gospodarczych
znajdujących się na drodze w kierunku Rzgowa (ulica Pabianicka i Rzgowska).
– dot. mostu w Talarze, prośba o podanie ścisłego harmonogramu działań, kiedy nastąpi
demontaż tymczasowej przeprawy, kiedy zostanie ogłoszony przetarg, na kiedy planuje się
rozpoczęcie prac budowlanych, ile będzie kosztował demontaż i konserwacja mostu
tymczasowego, kiedy powiat zwróci go do Agencji Rezerw Materiałowych, czy
niemożliwym jest utrzymanie przeprawy do momentu zakończenia budowy mostu?
– czy w związku z wynikami egzaminu zawodowego w klasie lotniczej, które wykazały, iż
zdało jedynie dwóch absolwentów, są podjęte decyzje co do zmiany i naprawy tego stanu
rzeczy?
Radny Rafał Kunka zwrócił się z interpelacjami:
– czy wykonawca jest przygotowany do malowania oznakowania poziomego na ulicy Grota –
Roweckiego w Pabianicach?
– kiedy zostanie ogłoszony przetarg na remont ulicy Orla w Pabianicach, w jakim zakresie
będzie przeprowadzany?
Ad. 7
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zamiaru stopniowej
likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000lecia w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75.
Projekt uchwały przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura.
Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. W. Flajszer – w dniu 31 stycznia br., podczas przyjmowania uchwały zmierzającej do
likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Konstantynowie Łódzkim, klub PIS był przeciwny
likwidacji szkoły, w dniu dzisiejszym cieszy fakt, że szkoła ma szanse istnienia. „Szkoda, że
poprzednio spotykaliśmy się ze ścianą niemożności, np. zmniejszenia kosztów, przeniesienia do
innego budynku. Jakiekolwiek propozycje, rozwiązania były negowane przynajmniej głosem
Sekretarza Miasta Konstantynowa Łódzkiego.” Powiat dbał o tę szkołę, szkoła jest dobrze
wyposażona. Cieszy również fakt, że szkoła będzie objęta patronatami znaczących wyższych
uczelni.
P. S. Jabłoński – był przeciwny uchwale podejmowanej w styczniu, stanowisko to miało
swoje racjonalne podstawy, głosując przeciw można coś zablokować, to nie metoda, aby cokolwiek
budować. Podjęte działania dają szansę na trwałe rozwiązanie problemu, dają szansę na to, aby
uczniów było coraz więcej, aby byli coraz lepsi.
P. R. Jakubowski zwrócił uwagę, iż po raz kolejny przy tak ważnych sprawach dla szkoły
nie ma na sali dyrektora placówki. Powaga tematu implikowałaby potrzebę obecności dyrektora.
P. B. Piotrowski wyraził zdanie, że rozsądek zdecydował, a nie czynniki ekonomiczne.
P. J. Wadowska – Gryzel – „bardzo długo dyskutowaliśmy w tym temacie, ta uchwała to
swoista terapia szokowa, katharsis dla środowiska, które zadziałało bardzo dobrze, nie były to na
pewno tylko czynniki ekonomiczne.”
Starosta – podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji szkoły było przejawem odpowiedzialnego
stanowiska w sprawie, argumenty wtedy przedstawiane, przemawiały jak najbardziej za tym, aby
taką uchwałę podjąć. Pewne działania były podejmowane – nie przynosiły skutku z różnych
przyczyn, dopiero podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji spowodowało tok pewnych wydarzeń,
dzięki którym LO będzie funkcjonowało. Wyraził nadzieję, że LO będzie lepsze jakościowo, w
lepszym stanie. „ Nie wiadomo, co by się wydarzyło gdybyśmy tej uchwały nie podjęli.” To była
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dobra decyzja.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 6):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLI/268/13 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji
Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia
w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75 została podjęta.
Burmistrz Miasta Konstantynowa Łódzkiego – pan Henryk Brzyszcz podziękował za to, że
uchwała o zamiarze likwidacji szkoły została uchylona. „Faktem jest, że podjęcie tej uchwały
spowodowało burzę mózgów w naszym społeczeństwie, ożywiła się dyskusja na temat dalszego
funkcjonowania liceum, był to moment zwrotny w temacie funkcjonowania LO w Konstantynowie
Łódzkim. W międzyczasie odbyło się bardzo dużo spotkań w tej sprawie podyktowanych
z potrzeby serca lub innych przesłanek. Spotkanie z młodzieżą gimnazjalną, dyrektorem szkoły,
przedstawicielami urzędu w dniu 5 marca trwało wiele godzin, okazuje się, że ta praca nie poszła
na marne.” Podjęta w dniu dzisiejszym decyzja przez Radę Powiatu Pabianickiego o uchyleniu
uchwały otworzyła nową sytuację, nowe spojrzenie, nową pracę w nowych warunkach (objęcie
patronatów, klasy sportowe, nauka języków oraz szereg innych elementów plus ten finansowy).
Ad. 8
Dotyczy punktu: Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie pabianickim w 2012 r.:
a) Informacja Prokuratorów Rejonowych o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie
Pabianickim.
Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie pabianickim
w 2012 r. przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach – p. Paweł Zarychta
(załącznik nr 7).
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu,
poinformował o przyjęciu sprawozdania w drodze aklamacji.
P. R. Rządziński - na drodze powiatowej prowadzącej z Pabianic do Lutomierska potem do
Czołczyna przy placu Jana Pawła II w Lutomiersku zostało wymalowane przejście dla pieszych
tuż przy skrzyżowaniu – w okresie letnim gmina wystawia duży kwietnik, wyraził obawę, że pasy
są zbyt blisko skrzyżowania i może tam dojść do wypadku. Prośba
o zwrócenie uwagi na tę sprawę. Czy gmina Lutomiersk udzieliła jakiejkolwiek pomocy
Komendzie Policji?
P. Paweł Zarychta – pierwszy raz od wielu lat gmina Lutomiersk przekazała ponad
20 000 zł na służby ponadnormatywne.
P. B. Piotrowski poprosił, aby czasem pojawiły się patrole policji na odcinku koniec Górki
Pabianickiej w kierunku Gorzewa – nie jest przestrzegany zakaz ruchu pojazdów powyżej 10 ton.
Wiele wykroczeń odnotowano na tym odcinku.
P. W. Stanek ponowił interpelację – dotyczącą powrotu możliwości ustawiania radaru
kontrolującego prędkość przy szkołach znajdujących się na ulicach powiatowych.
P. W. Flajszer – dotyczy zlikwidowanych posterunków policji w Lutomiersku i Dłutowie,
jaka jest ocena Komendanta w tej sprawie, czy to nie wpłynie na wzrost przestępczości na tym
terenie?
P. Paweł Zarychta w odpowiedzi na zapytania radnych:
–
dot. posterunków, na razie tendencje są bardzo pozytywne i nie ma wzrostu przestępczości,
dodał że posterunki w porach nocnych nie pracowały, a 98% przestępstw było dokonywanych
w porze nocnej. Sytuacja będzie monitorowana.
–
dot. znaków, fotoradarów – policja zapraszała radnych, media, mieszkańców na debatę
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poświęconą bezpieczeństwu, która odbyła się 18 marca w MOK w Pabianicach, zainteresowanie
było zerowe, nie było chętnych. Dwa dni temu NIK ogłosiła, że dokona kontroli w całym kraju
w komendach policji, strażach miejskich i urzędach odpowiedzialnych ze te służby w zakresie jak
znaki i fotoradary były ustawiane. Nieporozumieniem jest, że policja kazała komukolwiek
demontować znaki i stawiać gdzie indziej, te znaki mogły zostać w tych miejscach, jakby były
środki finansowe (niezależnie od policji) to te znaki mogą stać wszędzie. Odnośnie fotoradaru
straży miejskiej powiedział, że Policja corocznie tworzy analizę w świetle której należy wytypować
10 najniebezpieczniejszych miejsc (jeśli chodzi o przekraczanie prędkości), gdzie dochodziło do
wypadków i kolizji drogowych – w wyniku analizy miejsca te zostały wytypowane. Zarząd Dróg
i Zieleni do tej pory znaków nie postawił, ponieważ nie ma znaków, to nie jest problem policji.
„Nikt nie każe tych znaków wyrywać w tych miejscach, gdzie ten fotoradar straży miejskiej nie
będzie stał, bo znak powodowałby, że jest prewencja, skoro jest dobrze, to niech te znaki dalej stoją.
Przypomniał, że policjanci posiadają mierniki laserowe, mierniki prędkości – przepisy fotoradarów
nie obligują policji (policja może stać wszędzie). Będziemy stali w okolicach szkół. Znaki obligują
tylko i wyłącznie straż miejską, bo mają stacjonarny fotoradar. Wobec braku środków znaki są
przestawiane w inne miejsca, gdzie wskazała policja, stąd wynikłe nieporozumienia.”
P. M. Wolski – straż miejska posiada stacjonarny fotoradar i powinny być znaki
poprzedzające ich umiejscawianie, bardzo często obserwuje się, iż fotoradar jest wystawiany na
trasie (celem zarabiania pieniędzy) przy parku wolności w kierunku na Sieradz, czy straż miejska
może tam stać, gdzie nie ma żadnych zagrożeń wypadkiem, kolizją?
P. P. Zarcyhta – zgodnie z analizą specjalną wytypowane ulice to: Zamkowa, Łaska,
Partyzancka, Warszawska, Kilińskiego, Orla, Moniuszki, Karniszewicka i nowe miejsca: ulica
Jutrzkowicka, Stary Rynek – zatem jeżeli to jest ulica Łaska to mogą stać.
Wobec braku głosów sprzeciwu Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji
w Pabianicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie pabianickim w 2012 r.
zostało przyjęte do wiadomości.
a) Informacja Prokuratorów Rejonowych o stanie przestępczości i jej zwalczaniu
w Powiecie Pabianickim (załącznik nr 8 i 9).
Informację przedstawiła Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej w Pabianicach – pani
Lidia Jóźwiak.
P. B. Piotrowski – ze statystyk przedstawionych przez Komendanta Policji wynika, iż
wzrostowi uległy przestępstwa korupcyjne (około 1000%), w związku z czym zapytał czy
w korupcji odnotowuje się przedziały wiekowe, czy w tej kategorii przestępstw biorą udział
w większości ludzie młodzi? Zabezpieczenie majątkowe było podobne w porównaniu z rokiem
poprzednim, przestępczość wzrasta, wykrywalność jest 100%, a zabezpieczenie majątkowe jest na
wysokości niezmienionej – poprosił o odniesienie się do tej sprawy.
P. L. Jóźwiak wyjaśniła, iż przestępstwa korupcyjne głównie dotyczą wręczania korzyści
majątkowych policjantom w przypadku zatrzymania kierowców pojazdów mechanicznych bądź
rowerowych w stanie nietrzeźwości – jeśli nie ma wątku korupcyjnego odstępujemy od poręczenia
majątkowego – w tych przypadkach występują zabezpieczenia majątkowe. W tych sprawach stosuje
się inne środki zapobiegawcze, np. w postaci dozoru policyjnego. Kwoty korupcyjne to 100,200 zł.
Duże sprawy korupcyjne raczej nie występują.
P. R. Jakubowski – niepokojącą jest informacja zawarta w sprawozdaniu, a mianowicie
wskazanie na fakt niewystarczającej ilości kadry dla zapewnienia szybkości i jakości prowadzonych
postępowań. Wyraził zdanie, że następuje niedopasowanie popytu i podaży. Z jednej strony zmiana
przepisów dotyczących odbywania aplikacji spowodowała, że jest znacznie więcej osób aniżeli
kilka lat temu, z drugiej niezrozumiałym do końca jest fakt braku kadry.
P. L. Jóźwiak – w dalszym ciągu pozostaje wielu egzaminowanych aplikantów, którzy nie
posiadają etatu, wykonują pracę asystentów w prokuraturze okręgowej, sądzie okręgowym. Od
7

dnia 1 maja, jeśli prokurator generalny podpisze dekret, w prokuraturze rejonowej w Pabianicach
będzie 1 asesor więcej, który pracuje jako asystent w prokuraturze apelacyjnej w Łodzi, ale
egzamin prokuratorski zdał pięć lat temu. Z pabianickiej prokuratury odszedł jeden asesor,
po trzyletniej asesurze jest bezrobotny – od trzech miesięcy oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu
w prokuraturze Łódź – Śródmieście. W prokuraturze pabianickiej są dwa etaty prokuratorskie, które
są zablokowane, ponieważ tutejsi prokuratorzy wykonują czynności w wydziałach śledczych
prokuratury okręgowej od trzech lat. Tym sposobem do prokuratury pabianickiej przychodzą
asesorzy, których doświadczenie jest małe.
P. R. Rządziński – dotyczy dostosowania zasięgu terytorialnego prokuratur do granic
powiatu pabianickiego – czy w związku z działaniami ministra Gowina dotyczącymi sądów, takie
zmiany zasięgów są planowane?
P. L. Jóźwiak – „nie słyszałam, aby projekty związane z reorganizacją były przewidywane.”
Starosta Pabianicki podziękował za przedstawione sprawozdania, współpracę, wyrażając
ponadto słowa uznania dla efektywnego funkcjonowania Komendy Policji w Pabianicach.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu,
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu informacji prokuratorów.
Wobec braku głosów sprzeciwu informacje Prokuratorów Rejonowych o stanie
przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Pabianickim zostały przyjęte do wiadomości.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego rynku pracy w 2012 roku.
Informację z realizacji programu omówiła: pani Danuta Skwirowska – p.o. dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy (załącznik nr 10).
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu,
poinformował pozytywnym zaopiniowaniu powyższej informacji.
P. R. Jakubowski – czy pracownicy POLFY są zwalniani grupowo, czy odchodzą sami? Czy
problem, poruszany na jednej z poprzednich sesji Rady Powiatu, rzeczywiście zaistniał?
P. M. Pawlak – Szpotan – przez jaki okres czasu osoby długotrwale bezrobotne pozostają
bez pracy?
P. D. Skwirowska – nie ma zwolnienia grupowego, w dalszym ciągu pracownicy otrzymują
odprawy – zwolnienie następują z przyczyn nie leżących po stronie pracodawcy. Osoby te
korzystają z form, z których korzystają wszyscy bezrobotni. Osoby długotrwale bezrobotne to
osoby które w ciągu dwóch lat pozostają w rejestrach co najmniej 12 miesięcy – mogą być przerwy,
ale łącznie 12 miesięcy w ciągu 24 miesięcy.
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja w zakresie realizacji Powiatowego programu
promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2010 roku została przyjęta do
wiadomości.
Wicestarosta poprosiła o wyrażenie zgody na wypowiedź dyrektora
LO w Konstantynowie Łódzkim.
Przewodniczący Rady – wypowiedź zostanie potraktowana jako uzupełnienie punktu
7 porządku obrad.
P. Kazimiera Trzepizur – dyrektor LO w Konstantynowie Łódzkim podziękowała Radzie
i Zarządowi Powiatu za szansę jaką otrzymała szkoła, na pewno zostanie wykorzystana we
właściwy sposób.
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Ad. 10
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) ,,Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2013”
Projekt uchwały przedstawiła pani Danuta Skwirowska – p.o. dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. R. Jakubowski – osoby w wieku niemobilnym, czyli powyżej 45 roku życia, stanowią
35% populacji osób będących w wieku aktywności zawodowej, cele programu bardzo dobrze
korelują z istniejącymi problemami, bowiem jednym z celów jest wsparcie osób powyżej 45 roku
życia w utrzymaniu ich aktywności zawodowej. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jaki był sens
podnoszenia wieku aktywności zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia, doprowadzi to do tego,
że populacja w wieku niemobilnym będzie znacznie większa aniżeli w stanie obecnym.
Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura – niepokojącym może być fakt, że stopa
bezrobocia w powiecie pabianickim na koniec ubiegłego roku wynosiła 17,4% i była wyższa od
stopy na szczeblu wojewódzkim, krajowym, jednakże zadaniem PUP jest przeciwdziałać
bezrobociu, a nie zapobiegać, urząd ma instrumenty, aby ograniczać dynamikę wzrostu bezrobocia.
Gdyby nie działania urzędu pracy stopa ta mogłaby być większa.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 11):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLI/269/13 w sprawie ,,Powiatowego programu promocji zatrudnienia
i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2013”została podjęta.
b) zatwierdzenia projektu Debiut w biznesie w ramach Priorytetu VI ,,Rynek pracy otwarty dla
wszystkich”, Działanie 6.2 ,,Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Projekt uchwały omówiła pani Danuta Skwirowska.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. Ł. Stencel – działania Powiatowego Urzędu Pracy są dobrze ukierunkowane,
zróżnicowane, czynione są starania w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, przedmiotowe
projekty uchwał to potwierdzają.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji 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 XLI/270/13 w sprawie zatwierdzenia projektu Debiut w biznesie w ramach
Priorytetu VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 ,,Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
została podjęta.
c) zatwierdzenia projektu Rekiny biznesu w ramach Priorytetu VI ,,Rynek pracy otwarty dla
wszystkich”, Działanie 6.2 ,,Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Projekt uchwały omówiła pani Danuta Skwirowska.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww. projektu
uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 13):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
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Uchwała Nr XLI/271/13 w sprawie zatwierdzenia projektu Rekiny biznesu w ramach
Priorytetu VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 ,,Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
została podjęta.
Wobec braku głosów sprzeciwu
Przewodniczący Rady – p. Florian Wlaźlak
zarządził przerwę w obradach do godziny 11.40.
Obrady zostały wznowione o godzinie 11.40
d) przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi za rok 2012.
Projekt uchwały omówiła pani Magdalena Werstak – Członek Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały.
P. B. Piotrowski – w imieniu „bractwa czerwono krwistego” podziękował za współpracę.
P. Ł. Stencel – jako członek zespołu konsultacyjnego ds. organizacji pozarządowych wyraził
zdanie, że współpraca układa się dobrze, jest na wysokim poziomie.
P. M. Werstak podziękowała przedstawicielom stowarzyszeń – wyrazy uznania dla pracy na
rzecz osób potrzebujących.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do
głosowania imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 14):
za – 16 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLI/272/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego
z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 została podjęta.
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu - pani Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Oświaty i Wychowania, Rewizyjnej, Spraw Obywatelskich, Promocji
oraz Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. R. Rządziński – w proponowanej uchwale mamy 230 000 zł oszczędności
z przeznaczeniem na most w Talarze (150 000 zł) oraz zimowe utrzymanie dróg (80 000 zł), czy
kwota 80 000 zł dotyczy roku obecnego czy następnego, czy też wymagane są przesunięcia? Czy
przeznaczone środki na most w Talarze będą ponadto, co aplikowaliśmy, czy będą wchodziły
w zakres robót o które aplikujemy?
P. A. Krasiński – Członek Zarządu Powiatu – środki z przeznaczeniem na zimowe
utrzymanie dróg to uzupełnienie obecnego sezonu. Ze względu na panujące warunki pogodowe,
ilość wyjazdów była zwiększona i gminy sygnalizowały, że środki wcześniej zabezpieczone są
niewystarczające, stąd zwiększenie środków. Kwota 150 000 zł z przeznaczeniem na most
w Talarze dotyczy demontażu i konserwacji przeprawy tymczasowej, ta wartość nie zwiększa
ilości, wysokości dotacji o którą wnioskowaliśmy do Ministerstwa – to oddzielne zadanie.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 15):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
2 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała Nr XLI/273/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego została podjęta.
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f) 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, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. R. Rządziński – czy firma, która obsługuje pozostałe gminy powiatu pabianickiego
również domaga się dodatkowych środków (dotyczy zimowego utrzymania dróg)?
P. A. Krasiński zaprzeczył.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 16):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
2 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała Nr XLI/274/13 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok
została podjęta.
g) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
w roku 2012 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2013.
Projekt uchwały przedstawił pan Jarosław Grabowski – dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. W. Flajszer podziękował z przygotowanie rzeczowego i merytorycznego materiału .
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do
głosowania imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 17):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLI/275/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2012 wraz z wykazem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej na rok 2013 została podjęta.
h) określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2013 roku, otrzymanych
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały przedstawił pan Jarosław Grabowski.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. W. Flajszer – o ile zmniejszyły się środki udzielone z budżetu państwa Starostwu
Powiatowemu w stosunku do roku ubiegłego? Dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych wynosi 300 000 zł – jaka kwota
była przeznaczona w roku ubiegłym?
P. J. Grabowski – środki, jakie otrzymał PCPR w bieżącym roku, są o 32 % mniejsze w
porównaniu z rokiem 2012 (co stanowi ponad 1 100 000 zł mniej). W roku ubiegłym środków na
turnusy rehabilitacyjne było 800 000 zł. Środków jest drastycznie mniej.
P. R. Rządziński – z racji mniejszych środków, czy w związku z tym nastąpi zmiana
regulaminu przyznawania środków dla osób zgłaszających się do programu?
P. J. Grabowski – „jadą dzieci z opiekunami, osoby ze stopniem znacznym, które nie były
w roku ubiegłym, a potem schodzimy dalej”.
P. R. Rządziński – czy był regulamin przyznawania środków w zeszłym roku?
P. J. Grabowski – nie był potrzebny regulamin, wszyscy, którzy się zgłosili, otrzymali
dofinansowanie.
P. R. Rządziński – czy teraz istnieje potrzeba ustanowienia regulaminu?
P. J. Grabowski – regulamin wynika z rozporządzenia w sprawie turnusów.
P. R. Kraska – czy mniejsze środki przyznane z budżetu państwa wynikają z mniejszej
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liczby osób niepełnosprawnych, czy innych wyliczeń?
P. J. Grabowski – algorytm jest stały, określony w rozporządzeniu – wskaźniki, liczby
wskazane przez PCPR są podobne do roku ubiegłego. Na szczeblu zarządu PFRON środki zostały
przeznaczone w mniejszej puli.
P. R. Jakubowski – program aktywny samorząd jest jednym z wielu, jakie realizuje PFRON,
alokacja środków finansowych odbywa się zawsze w oparciu o zapotrzebowanie rozumiane jako
odpowiedź na dane statystyczne. Budżet jest płynny, zatem istnieje szansa, że będą korekty in plus
w ramach tego programu.
P. W. Flajszer – czy dyrektor przewiduje korekty in plus?
P. J. Grabowski – w zeszłym roku korekty in plus nie było, w każdym roku, jeśli środków
był mniej, taka korekta była dokonywana.
P. R. Jakubowski – wpłaty na PFRON dokonuje się w przypadku, kiedy pracodawca
zatrudniający co najmniej 25 pracowników nie wykazuje zatrudnienia osób niepełnosprawnych na
określonym poziomie. Zakłady pracy doszły do wniosku, iż nieopłacalnym jest „płacić kary na
PFRON”, lepiej zatrudniać osoby niepełnosprawne, czego efektem jest fakt, iż PFRON ma mniej
pieniędzy na wsparcie dla niepełnosprawnych.
P. J. Grabowski – w skład PCPR wchodzi Powiatowy Zespół ds. orzekania, pracodawcy
zgłaszają jak najwięcej pracowników, którzy są orzekani przez ww. komisję, co powoduje, że
z jednej strony wskaźnik jest osiągnięty, z drugiej strony drugi dział nie otrzymuje środków, jakie ci
pracodawcy by wpłacili.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 18):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
1 radny wstrzymało się od głosu
Uchwała Nr XLI/276/13 w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację
w 2013 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
została podjęta.
i) upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą
Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność
Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2013.
Projekt uchwały omówił pan Jarosław Grabowski.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 19):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLI/277/13 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do
zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim
i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2013 została podjęta.
j) upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą
Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii
Zajęciowej w roku 2013.
Projekt uchwały przedstawił pan Jarosław Grabowski.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Starosta Pabianicki - Warsztaty Terapii Zajęciowej nie odczują mniejszych środków,
mniejsza ilość środków z PFRON wynika z naturalnej przyczyny – zatrudniania przez
pracodawców osób niepełnosprawnych, gdzie następuje ich aktywizacja zawodowa. Świadomość w
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rodzinach zastępczych jest coraz większa, zapewne będą o pomoc się ubiegali, niewykluczone, że
powiat będzie musiał takie środki przeznaczyć. Podziękował za rok owocnej pracy.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 20):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLI/278/13 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do
zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania
dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2013 została podjęta.
k) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
Projekt uchwały omówiła Wicestarosta Powiatu – pani Irena Grenda.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania poinformowali
o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. W. Flajszer – przedmiotowy projekt uchwały to próba uporządkowania sytuacji, szkoły
niepubliczne zwłaszcza dla dorosłych wykorzystywały system – będą uwzględniane w systemie
informacji oświatowej, nareszcie będzie mogła być przeprowadzona kontrola dokumentacji (do
pewnego stopnia), pozwoliło to zweryfikować szkoły w Pabianicach o 50% stanu. Dokument
pozwala nie marnotrawić pieniędzy publicznych. System oświatowy pozwala sprawdzić, czy dany
słuchacz nie występuje w ewidencji w danym semestrze np. w innym powiecie.
P. R. Rządziński – w związku z tym, że tracą moc poprzednie uchwały, jak będzie wyglądało
rozliczenie szkół w odniesieniu do okresu, który minął?
Wicestarosta – na podstawie uchwały Rady Powiatu wcześniej podjętej (z dnia 18 listopada
1999 roku).
P. R. Rządziński – nie chodzi o uchwałę podjętą wcześniej, tylko tę z roku 1999.
Wicestarosta - powiat rozliczał szkoły według uchwały RPP nr XVI/89/99 z dnia
18 listopada 1999 roku, w chwili obecnej pojawiły się nowe przepisy o szkołach niepublicznych,
w związku z tym powiat został zobligowany do podjęcia nowej uchwały. Uchwala podjęta w dniu
31 stycznia br. nie była realizowana, ponieważ nie było jeszcze potwierdzenia ze strony Wojewody
i RIO o jej obowiązywaniu.
P. R. Rządziński – kiedy te przepisy powinny wejść w życie, kiedy powinny wejść w życie
przepisy zmienione ustawą w powiecie pabianickim ?
Wicestarosta – jeśli uchwala zostanie podjęta w dniu dzisiejszym, to wówczas zostanie
przekazana do Wojewody i RIO, jeśli nie wniosą żadnych zastrzeżeń, to po upływie dwóch tygodni
powinna wejść w życie.
P. R. Rządziński – chodzi o to kiedy ustawa obligowała powiat pabianicki do wprowadzenia
przepisów w życie?
Wicestarosta – rozporządzenie Ministra nie określa terminów wprowadzenia przepisów.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 21):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLI/279/13 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół
publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania została podjęta.
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l) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym
o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pabianickiego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Projekt uchwały przedstawiła Wicestarosta Powiatu – p. Irena Grenda.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Statutowo Regulaminowej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. R. Rządziński – w jakiej formie zostały przekazane uwagi Wojewody i RIO uchwały
podjętej w styczniu br.?
Wicestarosta – podczas rozmów.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 22):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLI/280/13 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących
na terenie Powiatu Pabianickiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
została podjęta.
ł) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ksawerów.
Projekt uchwały omówiła Wicestarosta Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. W. Flajszer – czy podobne uchwały będą dotyczyły również innych gmin? Czy gmina
Pabianice zwróciła się z prośbą o pomoc?
Wicestarosta – nie zwróciła się, środki będą przyznawane w zależności od sytuacji
finansowej. Środki z poprzedniego roku przeznaczone będą na remont, modernizację oczyszczalni
ścieków w DPS w Konstantynowie Łódzkim.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 23):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLI/281/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ksawerów
została podjęta.
m) wyrażenia zgody na realizację projektu przyjętego do dofinansowania pn. ,,PWP Kształcenie
modułowe – szansą edukacyjnego rozwoju” w ramach działania 9.2 PO KL.
Projekt uchwały przedstawił Członek Zarządu Powiatu - pan Adam Krasiński.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania poinformowali
o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. W. Flajszer w nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy wyraził zdanie, że tradycją ZS
nr 1 jest współpraca ze szkołą w Niemczech.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 24):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLI/282/13 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu przyjętego do
dofinansowania pn. ,,PWP Kształcenie modułowe – szansą edukacyjnego rozwoju” w ramach
działania 9.2 PO KL została podjęta.

14

n) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. ,,Nowy system doskonalenia
nauczycieli powiatu pabianickiego” w ramach działania 3.5 PO KL.
Projekt uchwały omówił p. Adam Krasiński.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania poinformowali
o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 25):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLI/283/13 w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie
projektu pn. ,,Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego” w ramach działania
3.5 PO KL została podjęta.
o) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. ,,Energetyka odnawialna –
dziedzina przyszłości – projekt podnoszący kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Nr 2
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach” w ramach działania 9.2 PO KL.
Projekt uchwały przedstawił Członek Zarządu Powiatu – p. Adam Krasiński.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania poinformowali
o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 26):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLI/284/13 w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie
projektu pn. ,,Energetyka odnawialna – dziedzina przyszłości – projekt podnoszący kwalifikacje
uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach” w ramach działania
9.2 PO KL została podjęta.
p) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. ,, Inwestycja w szkołę –
inwestycją w fachowca” w ramach działania 9.2 PO KL.
Projekt uchwały przedstawił Członek Zarządu Powiatu – p. Adam Krasiński.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania poinformowali
o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 27):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLI/285/13 w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie
projektu pn. ,, Inwestycja w szkołę – inwestycją w fachowca” w ramach działania 9.2 PO KL
została podjęta.
r) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania ,,Restauracja i konserwacja Sali
Złotej Pałacu Endera w Pabianicach”.
Projekt uchwały omówił pan Adam Krasiński.
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 28):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
1 radny wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLI/286/13 w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie
zadania ,, Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach” została podjęta.
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s) rozpatrzenia skargi
Przewodniczący Rady – p. F. Wlaźlak poinformował, iż zgodnie z art. 223 paragraf 1
Kodeksu postępowania administracyjnego, Rada Powiatu jest organem właściwym do rozpatrzenia
skargi. Skarga została skierowana na obecną sesję oraz do Komisji Rewizyjnej i Komisji Spraw
Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju Powiatu. Komisji Rewizyjna zbadała zasadność
zarzutów w niej przedstawionych i przygotowała stanowisko w sprawie. Dodał, że zostanie
przygotowane zawiadomienie zgłaszającemu skargę o dokonanych rozstrzygnięciach.
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Robert Kraska.
Przewodniczący Komisji: Rewizyjnej, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju
Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 29):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych,
1 radny wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLI/287/13 w sprawie rozpatrzenia skargi została podjęta.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta Pabianicki w odpowiedzi na interpelacje radnych:
– dot. pisma złożonego do Zarządu Powiatu przez Gminny Społeczny Komitet Ochrony
Środowiska (radny R. Kraska), w którym komitet wyraził obawy dotyczące skutków
wybudowania kolei dużych prędkości, sposobu przeprowadzenia konsultacji, sprawa
zostanie przeanalizowana przez Członka Zarządu Powiatu – pana Adama Krasińskiego.
Do tej pory do Zarządu wpłynęło jedno zapytanie w roku ubiegłym dotyczące przebiegu
trasy kolei dużej prędkości. Zarząd ma wiedzę, iż jest wykonywane studium wykonalności,
na podstawie którego powstanie decyzja, czy kolej zostanie wybudowana. Postaramy się
zapoznać
i ustosunkować do przedmiotowej sprawy, aby podjąć działania.
– dot. rzecznika prasowego (radny W. Stanek), wyjaśnił, iż Członek Zarządu – pani
Magdalena Werstak na spotkaniu z kadrą kierowniczą poinformowała, iż na moment
nieobecności rzecznika prasowego jej obowiązki będzie pełniła pani Joanna Kupś.
– dot. Członka Zarządu – pana Tadeusza Rosiaka (radny W. Stanek), który od dłuższego czasu
przebywa na zwolnieniu chorobowym, stan zdrowia uniemożliwia mu pracę, dlatego
rozważana jest możliwość odwołania jego osoby ze składu zarządu powiatu.
Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego – p. A. Krasiński w odpowiedzi na interpelacje
i zapytania radnych:
– dot. skrzyżowania (ronda) w Ksawerowie (radny W. Stanek); nikt z pracowników urzędu
gminy ani mieszkańców nie zgłaszał problemów na wskazanych przez radnego drogach.
Wyjaśnił, że jest udostępniony ogólnodostępny telefon alarmowy, który umożliwia
zgłoszenie uwag. Wieczorem dokonywany jest objazd dróg powiatowych. „Jak tylko
widzimy, że coś się dzieje to dzwonimy do firmy o podjęcie działań. Nadzór jest
sprawowany.”Możliwym jest, że wskazane kolizje dotyczyły dróg dojazdowych należących
do gminy.
– dot. przejścia dla pieszych na ulicy Myśliwskiej (radny W. Stanek);w bliskiej odległości od
skrzyżowania przy przystanku autobusowym jest przejście dla pieszych. Lokalizacja, jaką
wskazują mieszkańcy – bliżej supermarketu, jest niezgodna z rozporządzeniami Ministra,
które wskazują ewidentnie, że odległość między jednym a drugim przejściem dla pieszych
w terenie zabudowanym musi mieć minimum 100 metrów. Podana lokalizacja przez
mieszkańców wynosi 60 metrów, stąd nie jest zasadne i możliwe wymalowanie przejścia dla
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pieszych w tym miejscu.
dot. usuwania znaków kontrola radarowa prędkości (radny W. Stanek); policja co roku
dokonuje analizy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, gminnych. Badając statystyki,
ilości zdarzeń, to policja decyduje, czy w tym, czy innym miejscu ma się pojawić
oznakowanie. W wykazie, które Starostwo otrzymało od Komendanta Policji pewne ulice,
np. Myśliwska, gdzie takie oznakowanie było, nie zostały umieszczone. Starostwo
Powiatowe nie ma prawa stawiać oznakowania, tam gdzie policja nie wyraża na to zgody,
stąd oznakowanie, zgodnie z wykazem przekazanym przez policję, zostało usunięte, a tam
gdzie oznakowania takiego nie było, to takie się pojawi. Komenda Policji daje wytyczne,
wykaz, Starostwo musi się do tego dostosować.
dot. oznakowania na ulicy Piotra Skargi (radny W. Stanek); organizacja wskazana przez
radnego nie była przedstawiona na Komisji Bezpieczeństwa. W ślad za tym zostało wysłane
pismo do dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni – pana Stanisława Wołosza o to, aby jako
zarządca tej drogi zdecydował, czy oznakowanie jest właściwe, czy chce zgłosić do Komisji
Bezpieczeństwa, do tej pory żadnej reakcji ze strony dyrektora nie było.
dot. drogi Dobroń - Ldzań (radny W. Flajszer); droga będzie remontowana na odcinku
między obiektem budowanym przez firmę DRAGADOS w związku z budową trasy S-8 od
strony Ldzania do skrzyżowania w Mogilnie Dużym – odcinek ten został wskazany
w umowie zawartej pomiędzy powiatem a powyższą firmą, że po okresie użytkowania,
eksploatacji przez sprzęt tej firmy, w ramach budowy drogi ekspresowej, ta droga zostanie
naprawiona. Jeśli ilość ubytków przekroczy 50% będzie wykonana nowa nakładka
z utwardzeniem poboczy.
dot. kolei dużych prędkości (radny W. Flajszer); odpowiedź została wcześniej udzielona
przez Starostę Pabianickiego.
dot. akcji „zima” (radny W. Flajszer); dane za marzec nie są jeszcze dostępne.
Według danych na koniec lutego br.:
kwota porozumienia w mieście Pabianice 130 000 zł.
wykorzystano 133 283 zł.
kwota porozumienia w gminie Dobroń
35 000 zł.
wykorzystano 34 072 zł
kwota porozumienia w gminie Dłutów
45 000 zł.
wykorzystano 43 417 zł
kwota porozumienia w Konstantynowie Łódzkim 32 000 zł.
wykorzystano 44 064 zł.
W podjętych w dniu dzisiejszym uchwałach w sprawie zmian budżetu zostały
zabezpieczone dodatkowe środki w ramach aneksów do zawartych porozumień na kwoty
30 000 zł dla miasta Pabianice, dla gminy Dobroń 10 000 zł, dla gminy Dłutów 15 000 zł.,
dla Konstantynowa Łódzkiego 25 000 zł. Zimowe utrzymanie dróg realizowane jest przez
dwie firmy: TRANS DRO BUD (obsługuje gminę Lutomiersk), WŁODAN (obsługuje
gminę Pabianice i Ksawerów), po rozliczeniu za miesiąc luty pozostało do wykorzystania
odpowiednio: 87 210 zł oraz 32 770 zł.
dot. harmonogramu prac remontowych (radny W. Flajszer); harmonogram prac już jest
tworzony, co do ilości i treści zadań inwestycyjnych, remontowych to takie były
przyjmowane w uchwale budżetowej. Harmonogram będzie przygotowany i dostępny dla
radnych.
dot. mostu w Talarze (radny W. Flajszer); w dniu jutrzejszym ma być ogłoszony przetarg na
demontaż i konserwację przeprawy tymczasowej DMS-65, natomiast około 12 kwietnia ma
być ogłoszony przetarg na budowę nowego mostu, co będzie dalej nie wiadomo, bo
procedura przetargowa rządzi się swoimi prawami, mogą być zapytania – co wydłuży
termin, odwołania. Wobec czego, co do dalszych, konkretnych terminów należy się
wstrzymać i poczekać do momentu rozstrzygnięcia przetargów.
dot. utrudnień, które się pojawią w Rzgowie (radny W. Flajszer), Starostwo Powiatowe nie
otrzymało żadnych informacji, że mieszkańcy powiatu pabianickiego mogą mieć
utrudnienia w komunikacji we wskazanym obszarze, stąd dzięki zapytaniu radnego,
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zobowiążę Wydział Dróg i Mostów do podjęcia czynności w kierunku zebrania jak wiedzy,
czy mieszkańcy powiatu faktycznie będą mieli utrudnienia i taka informacja o planowanych
w danym czasie utrudnieniach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego.
– dot. oznakowania na ulicy Grota – Roweckiego (radny R. Kunka); umowa z wykonawcą jest
już podpisana, nadmienił, że nie będzie to już oznakowanie wykonane w tradycyjnej
technologii natrysku zwykłego, wałka i pędzla, ale będzie to natrysk grubo kroplowy,
grubowarstwowy, będzie to farba trwalsza i bezpieczniejsza. Termin zakończenia tego
zadania planowany jest do dnia 10 maja br.
– dot. ulicy Orla (radny R. Kunka); realizacja zadania remontowego jest na etapie
przygotowania do postępowania przetargowego, zakres prac: od ulicy Kochanowskiego do
ulicy Mariańskiej będzie ułożona nowa nakładka. Tam, gdzie nie były wymieniane
krawężniki będą wymieniane na nowe, tam, gdzie ich nie ma, będą wstawiane. Po części
z tym zadaniem będzie związany remont niewielkiej ilości chodnika.
Radny W. Stanek w odniesieniu do wypowiedzi Członka Zarządu – pana Adama
Krasińskiego – wyjaśnienia Członka Zarządu są sprzeczne ze słowami Komendanta Policji, według
którego znaki z kontrolą radarową mogłyby stać wszędzie, jeśli tylko zarządca drogi ma pieniądze,
aby je ustawić, z wypowiedzi Członka Zarządu wynika, że to Komendant wskazuje miejsca
usytuowania znaków. Złożył ponowny wniosek, aby przy szkołach znajdujących się przy drogach
powiatowych były usytuowane znaki kontrola radarowa, bez względu na statystykę.
Członek Zarządu - p. A. Krasiński zgodził się z przedmówcą, że znaki przy szkołach
powinny się pojawić. „Jeśli zaistniała rozbieżność między moją wypowiedzią, a wypowiedzią
Komendanta, to nie chcę jej konfrontować w sposób szczególny, moim zadaniem jest to, aby nasi
mieszkańcy bezpiecznie czuli się na naszych drogach.” Wyraził zdanie, że dobrym rozwiązaniem
byłoby podjąć dyskusję, na najbliższym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, aby te znaki
w obrębach szkół wróciły z powrotem na swoje miejsce, bo tak będzie bezpieczniej dla uczniów
i mieszkańców.
Wicestarosta Powiatu – p. I. Grenda – po pozytywnej opinii Zarządu Powiatu, planuje się
utworzenie w:
LO I i II
po 6 klas
po 24 uczniów w poszczególnym oddziale;
ZS nr 1,2
po 6 klas
po 24 uczniów w poszczególnym oddziale;
LO w Konstantynowie Łódzkim
3 klasy
po 24 uczniów w poszczególnym oddziale;
ZS nr 1,2,3
po 4 oddziały (szkoły zasadnicze i technika).
przypomniała, że jeśli jest 12 – u uczniów w jednym oddziale i 12-u w innym, to tworzony jest
jeden oddział. Zgodnie z zapotrzebowaniem zostały uruchomione następujące nowe kierunki w:
ZS nr 1 - nie było naboru w tym roku szkolnym na zawód technika mechanika lotnictwa, być może
w tym roku będzie większe zainteresowanie, mamy nowe propozycje.
ZS nr 2 – technik teleinformatyk, technik technologii chemicznej, technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej.
ZS nr 3 – fotograf i fototechnik, czy odpowiedź jest wystarczająca?
Radny W. Flajszer potwierdził.
Wicestarosta Powiatu – w pierwszym dniu XVI - tych targów edukacji w Łodzi odbyło się
podsumowanie projektu, w którym wzięli udział uczniowie z ZS nr 2, w nagrodę szkoła otrzymała
certyfikat członka akademii Chint, który wręczył kurator oświaty, przedstawiciel Wojewody
Łódzkiego oraz prezes firmy Chint Poland Sp z o.o. pan Jakub Róziewicz. W czasie konferencji
szkoła otrzymała nominację do drugiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Nowatorska elektryka”,
do finału zakwalifikowało się 10 szkół z całej Polski, przedstawiony projekt szkoły zajął
IV miejsce, otrzymaliśmy grant w wysokości 3000 zł na wykonanie technicznego pomysłu. Finał
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będzie rozstrzygnięty 10 września – główna nagroda 5000 zł.
Radny W. Flajszer – to odpowiedź w zakresie najlepszego technikum w Polsce.
Wicestarosta Powiatu – o tym radny mówił.
Radna Jadwiga Wadowska – Gryzel – jako nauczyciel w ZS nr 2 powiedziała, iż szkoła
posiada trzy certyfikaty:
- technikum roku 2012 produkt polski, centralne biuro, które przydziela te tytuły nie podaje ile osób
przystąpiło do konkursu, taki tytuł otrzymało 15 techników w Polsce;
- CINT – nowatorska elektryka, przedsiębiorcy zrzeszeni współpracują ze szkołą;
- CISCO – Akademia rozwijająca umiejętności komputerowe, szkoła współpracuje z uczelniami
wyższymi.
P. W. Flajszer zwrócił się z prośbą, aby zaprosić na przyszłą Sesję Rady Powiatu dyrektora
szkoły.
Wicestarosta Powiatu w odpowiedzi na interpelacje:
– dot. publikacji na stronie internetowej - informacja o grantach została opublikowana
w mediach (prasie lokalnej) na stronie powiatu, na stronie szkoły w związku z informacją
o naborze, informacja „pójdzie w świat”.
– targi edukacyjne organizowane przez PODNiDM odbyły się w dniach 11-15 marca br., targi
obejmowały różne tematyki, każdego dnia były organizowane 4 warsztaty, w związku
z daną tematyką uczestniczyły różne wydawnictwa. Szczegółowe informacje mogą zostać
radnemu przekazane. Zajęcie odbywały się m.in. w ZS nr 1, bibliotece
– dot. dni otwartych, naboru – „jesteśmy po szkoleniu, jesteśmy przygotowani, w dniu
2 kwietnia rozpocznie się nabór, nabór do szkól powiatowych trwa do końca miesiąca,
sprawa będzie monitorowana , szkoły stanęły na wysokości zadania, dyrektorzy placówek
nie tylko z naszego powiatu, ale także gimnazja sąsiadujące z nami zostały zaproszone do
odwiedzania szkół powiatowych, oferta szkół była bardzo szeroka, dni otwarte odbyły się
w dniach 8, 9 marca, jakie będą efekty będzie wiadomo po dokonanej analizie naboru.”
– technik mechanik lotniczy - pierwszy nabór rozpoczął się w roku szkolnym2008/2009, do
klasy przystąpiło 24-u uczniów, jednak w II klasie było już 17 – u, szkołę ukończyło15 – u,
egzamin praktyczny (zawodowy) zdał 1 uczeń. W naborze 2009/2010 26 – u uczniów
przystąpiło do nauki, jest 23; w roku 2010/2011 23 – u uczniów przystąpiło, jest 20 - u;
w roku 2011/2012 26 – u uczniów przyjęto, jest 25; w bieżącym roku szkolnym
- 2012/2013, 5 – u uczniów wybrało kierunek, jeden z nich zrezygnował, oddział nie mógł
być uruchomiony, ci uczniowie uczęszczają do klasy o kierunku technik mechanik. Jeśli
będzie 12-u chętnych do nauki, w naborze na rok szkolny 2013/2014 taki kierunek zostanie
uruchomiony. Dyrektor i Rada Pedagogiczna podkreślają na każdym kroku ten kierunek, na
stronie tej szkoły jest dokładna informacja o kierunku. Dodała, iż nawiązane są
porozumienia z Łaskiem i lotniskiem w Łodzi, gdzie uczniowie będą mogli odbywać
praktyki.„Mamy pomoce, będzie potrzeba będzie uzupełnienie, wystąpimy o te środki
z rezerwy oświatowej.”
Radny W Flajszer ad vocem do wypowiedzi Wicestarosty zapytał, czy nie wzbudził
niepokoju fakt, iż egzamin zawodowy zdała tylko jedna osoba?
Wicestarosta Powiatu – „jesteśmy zorientowani, nie mogę dokonywać oceny pracy
pedagogicznej.”
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach - pan
Henryk Ramlau w odpowiedzi na interpelację radnego Waldemara Flajszera w zakresie systemu
w Wydziale Komunikacji i Transportu powiedział, iż CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej – ewidencję prowadzi Wicepremier ds. gospodarki w Ministerstwie
Gospodarki, każdy kto ma dostęp do internetu pod adres: www.firma.gov.pl ma dostęp do tej
informacji. Starostwo Powiatowe ma dodatkowe uprawnienia pozwalające na dostęp do danych
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o podmiotach zajmujących się działalnością regulowaną (stacje diagnostyczne, ośrodki szkolenia
kierowców, przewoźnicy), mamy prawo dostępu do wprowadzania, jeśli zatem wpisujemy do
naszego rejestru podmiot gospodarczy, należy taki wprowadzić do ewidencji. W związku z tym,
że ewidencja jest jawna nie zawiera wszystkich informacji, m.in. adresu przedsiębiorcy. W wielu
przypadkach właśnie adres domowy przedsiębiorcy (właściciela pojazdu) jest potrzebny. Firma
bowiem nie ma osobowości prawnej, pojazd nie jest rejestrowany na firmę tylko na przedsiębiorcę,
właściciela firmy na jego adres zamieszkania, a nie siedziby, stąd też często wymagamy
dostarczenia zaświadczenia o działalności gospodarczej, które zawiera adres przedsiębiorcy
i firmy.
P. M. Wolski w uzupełnieniu zapytał, co mają wspólnego te informacje z Wydziałem
Komunikacji i Transportu i zapytaniem radnego Waldemara Flajszera?
P. H. Ramlau – Wydział Komunikacji i Transportu oprócz wydawania praw jazdy
i rejestracji pojazdów sprawuje nadzór nad stacjami diagnostycznymi, szkołami nauki jazdy
i instruktorami, transportem, całą przedsiębiorczością transportową, wpisujemy do ewidencji stacje
diagnostyczne, wydajemy licencje.
Ad. 12
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
Przewodniczący Rady – p. F. Wlaźlak zapytał radnych, czy wyrażają zgodę na
przedstawienie stanowiska w sprawie Kolei Dużych Prędkości przez przedstawicielkę
Międzygminnego Społecznego Komitetu Ochrony Środowiska? Jednocześnie wyraził zdanie, że
sprawy winny być przedstawione, skierowane Zarządowi Powiatu Pabianickiego – jako organowi
wykonawczemu, który winien je zbadać i przedstawić propozycje Radzie Powiatu.
W wyniku głosowania: za – 17 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od
głosu, Rada Powiatu wyraziła zgodę na przedstawienie stanowiska przez Międzygminny Społeczny
Komitet Ochrony Środowiska.
Ponadto zapytał radnych, czy wyrażają zgodę na przedstawienie stanowiska w sprawie
praktyk zawodowych w klasach lotniczych przez pana Jakuba Miazek? (pismo w załączeniu (załącznik nr 30).
Dodał, iż podczas sesji problem nie zostanie rozwiązany, Rada wysłucha jedynie
stanowiska, a problem będzie pozostawiony do rozwiązania Zarządowi Powiatu, który w formie
propozycji uchwały, czy też swojego stanowiska przedstawi je Radzie.
W wyniku głosowania: za – 17 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od
głosu, Rada Powiatu wyraziła zgodę na przedstawienie stanowiska przez pana Jakuba Miazek.
Pani Beata Ularowska – jeden z członków założycieli Międzygminnego Społecznego
Komitetu Ochrony Środowiska, w imieniu Komitetu powiedziała, iż:
– zostały pozytywnie zaakceptowane lokalizacje przebudów i parametrów technicznych dróg
gminnych przewidzianych do przebudowy na skutek planowanej inwestycji;
– pozytywne zaopiniowanie odbyło się bez powiadomienia mieszkańców;
– stanowisko Komitetu dotyczy kilku aspektów (załącznik nr 31).
Główne zarzuty Komitetu dotyczą przede wszystkim:
– przeprowadzenia konsultacji na terenie powiatu w gminie Lutomiersk i Pabianice –
niedopełnienie zamieszczenia informacji publicznej, która pojawiła się dopiero po
interwencji komitetu, mieszkańców;
– kwestionujemy przebieg trasy ze względu na niezgodności urbanistyczne, trasa przecina
posesje, drogi, nie ma zgodności z żadnymi drogami samochodowymi;
– istnieją niezgodności z korytarzem paneuropejskim, transportowym;
– aspekty społeczne są rozległe (określone w stanowisku)
– od 2008 roku inwestycja jest planowana, a pozwolenia na budowę są nadal wydawane;
– istnieją niezgodności z planami zagospodarowania terenu, ze strategią rozwoju
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województwa łódzkiego;
– konieczne będą zmiany systemu ratownictwa, zarządzania katastrofami;
– wykup gruntu będzie tylko częściowy, prawny konflikt interesów rolników;
– będą utrudnione dojazdy;
– łódzki szlak konny będzie przecięty;
– plany kolidują z łódzką magistralą rowerową;
– linia kolejowa odetnie oczyszczalnię ścieków.
Podała adres strony internetowej – konsultacyjnej: www.kdp-konsultacje.pl, na której dostępne są
dokumenty do pobrania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Istnieje konieczność
dobrego skomunikowania z koleją regionalną. Propozycją komitetu jest, aby wykorzystać
niewykorzystany potencjał stacji rozrządowej Łódź – Olechów. Nie ma planowanego przystanku
w mieście Pabianice, a np. w Czartkach koło Sieradza tak. Trasa koliduje z wysoką ochroną
podziemnych zbiorników wodnych. Gleby w województwie łódzkim są zagrożone erozją wiatrową,
przejazd pociągów będzie powodował zawirowania powietrza, co przyczyni się do faktu, że erozja
się zwiększy, ponadto spowoduje zniszczenie unikatowych okazów drzew, powstaną
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, nastąpi skażenie światłem.
Przewodniczący Rady – p. F. Wlaźlak poinformował, że w zakresie jakim sprawa dotyczy
powiatu pabianickiego sprawa zostanie przeanalizowana.
Pan Jakub Miazek – inicjator powstania klasy lotniczej w ZS nr 1 przez pierwsze lata
współpraca dobrze się układała. Po zmianie dyrekcji, zaczęły się problemy, pan Szałecki będąc
dyrektorem w rozmowach prywatnych podtrzymywał, że „nie pasuje mu ta klasa lotnicza”,
pojawiły się problemy z praktykami zawodowymi, co wymaga corocznych umów z lotniskiem, czy
też zakładami lotniczymi. Pani Wicestarosta powiedziała, że te umowy są podpisane, „ja sądzę, że
to dotyczy starych umów.” Dyrektor zakładów lotniczych w Łodzi w rozmowie powiedział, że
umowy nie są podpisane szkoła się tym nie interesuje. Zakłady lotnicze w Łodzi – są na wysokim
poziomie, w ostatnim czasie podpisują umowę z amerykanami na budowę śmigłowców, wiąże się
to z powiększeniem załogi, dlatego zakłady te są zainteresowane działalnością technikum.
Warsztaty winny być stworzone na terenie szkoły, tym bardziej, że są warunki lokalowe, na
zapleczu szkoły istnieje nieczynny zakład (wystawiony na przetarg), szkoła niegdyś korzystała
z budynku. Mówi się, że nie można wydzielić budynku, zakład winien być sprzedany. Postulujemy,
aby wydzielić część wschodnią tego budynku i przeznaczyć na warsztaty dla szkoły, mimo że
wymaga to nakładów finansowych. Wyraził zdanie, że byłoby to mniej kosztowne niż budowa
nowego budynku. W okresie zimowym hangar na lotnisku jest nieogrzewany. Według wypowiedzi
Starosty Pabianickiego deklaracje słowne dyrektora są przychylne klasie, a praktyczne działania idą
w innym kierunku.
Przewodniczący Rady – p. F. Wlaźlak poinformował, że prowadzeniem szkoły, bieżącym
zarządzaniem zajmuje się Zarząd Powiatu przy pomocy wydziałów, najpierw powinno być
stosowne stanowisko, petycja do Zarządu Powiatu. Odnośnie oceny dyrektora szkoły to Zarząd
Powiatu sprawuje nadzór nad działalnością szkoły. Poprosił Starostę Pabianickiego, aby
poinformować osobę zainteresowaną w formie pisemnej i Radę Powiatu o podjętym stanowisku
Zarządu w przedmiotowej sprawie.
Starosta Pabianicki – p. K. Habura – propozycje pana Jakuba Miazek są znane Zarządowi
(nie było pisemnej propozycji skierowanej do Zarządu), klasa lotnicza istnieje, Zarząd zna
problemy związane z jej prowadzeniem. Dowódca lotnictwa w Łasku informował, że prowadzenie
praktyk w okresie zimowym jest niemożliwe. Wobec powyższego dyrektor szkoły nawiązał kontakt
z zakładami lotniczymi w Łodzi i tam praktyki się odbywają. Problemem jest kadra, nie ma
nauczycieli, którzy mogliby prowadzić specjalistyczne zajęcia z uczniami. Najpierw musi się odbyć
nabór. Jeśli taka klasa zostanie utworzona, to na pewno praktyki będą się odbywały, będą
podejmowane próby pozyskania kadry dydaktycznej. Remont starej części warsztatów,
przeznaczonych do sprzedaży i dostosowanie ich na warsztaty jest ekonomicznie nieuzasadnione.
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Wyraził zdanie, że dyrektor szkoły dba o szkołę i klasy w niej utworzone, zależy mu, aby nabór był
jak największy. Wyraził zdanie, że obiektywne okoliczności spowodowały, że były zawirowania
wokół klasy lotniczej.
P. M. Wolski wyraził zdanie, że przedmiotowa sprawa winna być skierowana do komisji
Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady – pismo pana Jakuba Miazek zostanie skierowane do komisji,
wówczas będzie możliwość zaprosić strony na posiedzenie (pana J. Miazek oraz dyrektora szkoły).
Wicestarosta Powiatu przypomniała, że w roku szkolnym 2008/2009 przyjęto 24 – uczniów,
ukończyło 15 – u, wszyscy zostali zgłoszeni do egzaminu zawodowego – zdał jeden,
„co spowodowało wniosek, że coś nie gra”, stąd dyrektor i rada pedagogiczna rozpoczęli analizę
problemu, w wyniku której nastąpiły zmiany kadrowe warunków odbywania praktyk, po to aby
w roku bieżącym wynik egzaminu był lepszy.
P. R. Rządziński zwrócił się z wnioskiem do Zarządu o analizę sprawy i podjęcie działań
w kierunku naprawy pogarszającego się stanu nawierzchni drogi Pabianice – Piątkowisko –
Żytowice – Lutomiersk.
Przewodniczący Rady poinformował o:
– obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia 2013 roku;
– programie obchodów śmierci papieża Jana Pawła II, 2 kwietnia 2013 roku odbędzie się
msza święta o godzinie 20:30 w sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego w Pabianicach,
o godzinie 21:37 apel papieski przy pomniku na placu kościelnym przez Sanktuarium.
Ad. 13
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad XLI Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady XLI Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 14:40.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
Anna Czekalska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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