PROTOKÓŁ NR XLIV/13

PROTOKÓŁ Z XLIV SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 23 maja 2013 r. o godzinie 9.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 22
Ad. 1
XLIV 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
adwokat Ewa Stawińska.
Na podstawie § 84 ust. 3 Statutu Powiatu Pabianickiego zaproponował zmianę do porządku
obrad z dnia 15 maja 2013 roku (załącznik nr 2), polegającą na wykreśleniu pkt. 9 w brzmieniu:
Podjęcie apelu Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany i doprecyzowania art. 94 Prawa
Farmaceutycznego (ustawa z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).
Uzasadnienie w sprawie zmiany do porządku obrad przedstawiła p. Magdalena Werstak –
Członek Zarządu Powiatu. Wycofanie apelu jest związane z koniecznością dokonania poprawek.
Wobec braku uwag do przedstawionej zmiany Przewodniczący przystąpił do głosowania
porządku obrad wraz z proponowaną zmianą, który został jednogłośnie przyjęty
w drodze głosowania: za – 20 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.
Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad wraz z przyjętą zmianą (załącznik nr 3).
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania ww. protokołu.
W wyniku głosowania: za – 18 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Protokół Nr XLIII/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku z XLIII 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. B. Bednarska – wyraziła zgodę;
- p. S. Jabłoński – 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 4).
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Wobec braku głosów w tym punkcie informacja została przyjęta do wiadomości.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej
sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iż odpowiedzi zostały udzielone na poprzedniej sesji.
Radny Robert Rządziński, otrzymał odpowiedź w formie pisemnej.
Ponadto pomiędzy sesjami wpłynęła interpelacja pisemna Radnego Włodzimierza Stanka
dotycząca budowy chodnika przy ulicy 20 Stycznia w Pabianicach od numeru 128 do 166.
Radny otrzymał odpowiedź w formie pisemnej.
W dniu 22 maja 2013 roku wpłynęła również interpelacja Radnego Andrzeja Kurzawskiego
w sprawie drogi powiatowej w Róży.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Interpelacje i zapytania radnych.
P. Marcin Wolski:
–
dot. prośby przekazania oficjalnego stanowiska GDDKiA w sprawie potencjalnej
przebudowy skrzyżowania ulicy Pabianickiej z tzw. „gierkówką” (w Rzgowie).
–
dot. promocji powiatu, w ostatnim numerze Życia Pabianic z biedronką nastąpiła omyłka:
zamiast Dni Powiatu widnieje informacja Dni Pabianic.
P. Włodzimierz Stanek:
–
dot. zakończonego naboru elektronicznego, ilu uczniów ostatecznie„straciliśmy”, ilu
uczniów będzie kontynuowało naukę w szkołach ponadgimnazjalnych poza powiatem pabianickim,
według danych radnego, 38 uczniów z Gimnazjum nr 3 będzie kontynuowało naukę poza powiatem
pabianickim, co w przeliczeniu na środki finansowe stanowi kwotę około 180 000 zł., jak wygląda
sytuacja w skali całego powiatu?
–
w ilu przypadkach zastosowano art. 20 ustawy Karty Nauczyciela w szkołach powiatowych,
a wobec ilu nauczycieli zastosowano ograniczenia etatów?
–
dot. naboru do II LO, Zarząd planował 6 klas, z naboru wynika, że klas będzie 4, czy będzie
przyzwolenie Zarządu Powiatu na większą ilość klas w szkołach, w których dzięki promocji
pozyskano większą liczbę uczniów, czy będzie np. po 5 klas?
–
czy oznakowanie „kontrola radarowa prędkości” zostanie ponownie zamontowane przy
szkołach, co w tej sprawie, czy sprawa trafiła do Komisji Bezpieczeństwa, kiedy ewentualnie
oznakowanie wróci?
P. Andrzej Kurzawski poprosił o udzielenie informacji w zakresie mostu w Talarze.
P. Waldemar Flajszer:
–
jak wyglądały tegoroczne matury – jaki był ich przebieg, czy wszyscy maturzyści
przystąpili do egzaminu, ilu nie przystąpiło?
–
jakie najważniejsze prace remontowe są planowane w szkołach powiatowych w związku
z decyzjami ppoż. i Sanepidu?
–
jak przebiegają prace remontowe na drogach, jaki jest ich harmonogram z uwzględnieniem
oznakowania poziomego, „na jakim etapie tego harmonogramu w tym momencie jesteśmy”?
–
w polskiej edycji konkursu „Net riders” uczniowie ZS nr 2 osiągnęli duży sukces, czego
dotyczył ten konkurs, dlaczego konkurs jest tak ważny?
–
„na jakim etapie procedury w sprawie mostu w Talarze jesteśmy”?
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–
dot. naboru do szkół, „jakie wstępne wnioski można wyciągnąć z naboru elektronicznego do
naszych szkół ponadgimnazjalnych, ilu uczniów mamy, ile klas będziemy mieli, czy możemy
ustalić ilu uczniów wyemigrowało do ościennych powiatów, Łodzi, jaki procent uczniów nie
zalogował się w systemie, czy stany osobowe klas, ilość uczniów zapewnią stabilizację zatrudnienia
naszych nauczycieli , czy to jest porównywalne z rokiem ubiegłym?”
–
czy w związku ze zbliżającym się piętnastoleciem samorządu powiatowego Przewodniczący
Rady zaplanował program uroczystości, jeśli tak to, jaki będą miały przebieg?
–
dot. wniosku o dofinansowanie na remont „Sali Złotej”, „czy aplikowaliśmy, czy mamy
szanse na remont”?
–
kiedy zostaną rozpoczęte prace remontowe chodnika przy ulicy Wileńskiej? Jego stan jest
fatalny.
–
Czy planuje się konserwację sprzętu audio na sali kominkowej? „Nagrywanie przebiegu
sesji jest zwyczajną sprawą, czy nie powinniśmy mieć takiego medium?”
–
„Czy mamy laureatów olimpiad, ilu i z jakich przedmiotów”?
–
czy istnieje system kontrolny treści zamieszczanych na stronach internetowych Starostwa
Powiatowego? - dotyczy artykułu prasowego Nowego Życia Pabianic w związku z informacją
zamieszczoną na stronie internetowej Starostwa w temacie XIV Powiatowej Majówki Strażackiej,
zaproponował wprowadzenie systemu kontrolnego.
P. Rafał Kunka:
–
jak będzie przebiegała organizacja ruchu na ulicy Orla (w związku z rozstrzygniętym
przetargiem na jej remont)? Czy ruch będzie ograniczony, co z liniami autobusowymi, czy zapadły
ustalenia z miastem w zakresie organizacji ruchu w trakcie robót na tej ulicy?
–
wobec długiej i srogiej zimy, podczas której wiele dróg miejskich uległo poważnym
zniszczeniom, czy pozimowa ocena stanu dróg powiatowych została wykonana? „Jakie wnioski,
czy będziemy musieli weryfikować plan remontów przyjęty przed zimą?”
P. Halina Bakus zwróciła się z prośbą o przebudowę „krańcówki” autobusu linii 266.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego o stanie mienia Powiatu
Pabianickiego za rok 2012 (załącznik nr 5).
Informację przedstawiła Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Oświaty i Wychowania, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju,
Powiatu a także Komisji Rewizyjnej, poinformowali o przyjęciu informacji do wiadomości.
Radny Robert Rządziński zapytał, kiedy zakończy się przejmowanie wszystkich dróg
powiatowych?
Pan Sławomir Jakubowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
w odpowiedzi powiedział, że procedura ta trwa, do przejęcia pozostały jeszcze drogi
w Lutomiersku, niektóre działki w Pabianicach wymagają podziału.
Rada bez głosu sprzeciwu przyjęła informację do wiadomości.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Pabianickiego za 2012 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – pan Florian Wlaźlak zaproponował
porządek wystąpień, według którego miał być omawiany pkt 8 ppkt a) i b) porządku obrad –
(załącznik nr 6 ). W wyniku głosowania: za – 19 radnych, nikt nie był przeciw, wstrzymało się –
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0 radnych, porządek wystąpień został przyjęty.
1. Skarbnik Powiatu Pabianickiego - p. Elżbieta Piekielniak omówiła sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2012 rok
(sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 7, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Pabianickiego za 2012 rok – załącznik nr 8).
Starosta Pabianicki w uzupełnieniu powiedział, że sprawozdanie finansowe jest
merytoryczne, przejrzyste, bardzo kompleksowe. Ubiegły rok nie był dobrym rokiem, gdyż
spowolnienie gospodarcze, które opanowało Europę i Polskę zaskutkowało w sposób negatywny na
dochody jednostek samorządu terytorialnego, w tym również Powiatu Pabianickiego. Miało to
znaczenie przede wszystkim na wpływy z podatków od osób fizycznych oraz na dochody ze
sprzedaży nieruchomości. Z tych dwóch obszarów do Powiatu Pabianickiego wpłynęło o 4 mln zł
mniej niż zakładano początkowo przy uchwalaniu budżetu. Jeśli zatem weźmie się pod uwagę fakt,
że Powiat Pabianicki zrealizował dochody w wysokości 86,5 mln zł, czyli o 6,5 mln zł większe niż
było to zaplanowane, a nie uzyskano 4 mln zł, zatem w stosunku do planowanego budżetu
uzyskano dochody większe o 10,5 mln zł. Świadczy to o tym, że Zarząd Powiatu wspierany przez
państwo aplikował o środki zewnętrzne z wielu miejsc m.in: z Ministerstwa Sportu, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska, pomoc z gmin, ,,schetynówki”, ale głównie wynikało to z bieżącej
pracy urzędu. Na same inwestycje i remonty powiat wydał kwotę stanowiącą prawie 16%
wydatków. Jest to również warte podkreślenia, gdyż inwestycje i remonty stanowią ślad wspólnej
działalności Zarządu. Na uwagę zasługuje fakt zakończenia powiatowej hali sportowej. Hala jest
jedynym obiektem w Pabianicach, który powstał w ostatnim czasie ze środków samorządowych.
Z hali powiatowej wszyscy powinni być dumni, gdyż jej wybudowanie było aktem pewnej
determinacji ze strony całej Rady Powiatu. Hala funkcjonuje, ,,tętni życiem”, korzysta z niej wielu
mieszkańców miasta oraz całego powiatu. Ponadto hala jest zauważana na terenie województwa
łódzkiego a także całego kraju. Hala jest to trwały element działalności Zarządu i Rady Powiatu
Powiatu Pabianickiego. Odnośnie dróg powiatowych, na poprawę stanu dróg w powiecie zostało
wykorzystane około 9% wydatków. Nie jest to wystarczająca ilość środków, Zarząd stara się
pozyskiwać środki w dalszym ciągu. Najwięcej środków zostało uzyskanych z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zostały podjęte działania zmierzające do poprawy stanu
dróg w powiecie. Na pewno w kolejnych latach drogi powiatowe będą remontowane
i modernizowane w dalszym ciągu.
2. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr I/71/2013 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu
Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2012 r. (załącznik nr 9).
3. Wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych.
Radny Bogdan Piotrowski w imieniu klubu SLD - ,, dzisiejsza sesja jest na pewno sesją
najważniejszą w całej rocznej pracy Zarządu i Rady Powiatu”. W klubie SLD nie będzie dyscypliny
klubowej, w związku z tym nie będzie oświadczenia w imieniu klubu”. Dodał, że podczas przyszłej
debaty telewizyjnej nastąpi powrót do dyskusji dotyczącej wykonania budżetu. Na chwilę obecną
nie ma merytorycznych przesłanek, które miałyby wpływać negatywnie na ocenę budżetu. Wyraził
zdanie, że będzie głosował za przyjęciem budżetu.
Radny Jarosław Habura (klub BSR) -,, uchwała przedstawiona przez panią Skarbnik Powiatu
nie powinna budzić wątpliwości. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
sprawozdania z wykonania budżetu jest uchwałą, która ocenia całoroczne wykonanie budżetu.
Jednym z głównych dokumentów, który ustosunkowuje się do sposobu wykonania budżet jest
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. W związku z tym, że Regionalna Izba Obrachunkowa
pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Powiatu za 2012 rok nie ma możliwości, aby znaleźć
negatywne aspekty wykonania budżetu. Najważniejsze punkty to dochody, które zostały wykonane
aż prawie o 10 mln zł więcej i to, że wydatki udało się zatrzymać na poziomie nie przekraczającym
100%. Pozostałe argumenty to aż 15% przeznaczonych na inwestycje. Jest to duży procent budżetu.
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Radni klubu BSR uważają, że budżet od strony merytorycznej i finansowej został wykonany
w sposób prawidłowy. Klub BSR będzie głosował za przyjęciem sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok.
4. Dyskusja Radnych.
Radny Robert Kraska wyraził słowa podziękowania dla Skarbnika Powiatu za merytoryczną,
finansową działalność oraz za wspaniałą całoroczną współpracę związaną z działalnością Komisji
Rewizyjnej.
Radny Robert Rządziński zauważył, że liczba procentowa dotycząca inwestycji jest
związana również z remontami.
5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2012 rok.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne
projekt uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 10):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 4 radnych,
Rada przyjęła Uchwałę Nr XLIV/298/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2012.
b) absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2012 rok.
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – pan Robert Kraska omówił projekt uchwały Rady
Powiatu Pabianickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2012 rok.
Odczytał opinie poszczególnych Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego dotyczące
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. (załącznik nr 11).
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę Nr I/ 2013 Komisji
Rewizyjnej z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego,
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2012 r. oraz w sprawie
wniosku o absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2012 r.
2.Uchwała Nr I/ 90/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 18 maja 2013 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pabianickiego za 2012 r. została odczytana przez
Przewodniczącego Rady Powiatu Pabianickiego - pana Floriana Wlaźlaka (załącznik nr 12).
3. Wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych.
Radny Włodzimierz Stanek w imieniu klubu PiS podsumował kolejny rok działalności
Zarządu Powiatu. Według klubu PiS absolutorium nie ma charakteru personalnego, a jest jedynie
politycznym podsumowaniem działalności Zarządu. Dzięki pracy służb finansowych,
w szczególności Pani Skarbnik Zarząd zawdzięcza to, że zadłużenie powiatu mimo że nie małe
mieści się jeszcze w dopuszczalnej granicy zadłużenia dla jednostek samorządowych. PiS ma
zastrzeżenia i żal co do nie ujęcia w budżecie zgłaszanych przez radnych PiS w zdecydowanej
większości inwestycji. Kolejne zastrzeżenia dotyczą nie dotrzymania słowa w sprawie
niewykorzystania wolnych środków. W ocenie PiS Platforma Obywatelska rządząca powiatem nie
wykazała jak dotąd żadnej politycznej chęci współpracy. Dziś, kiedy odchodzi Członek Zarządu
Pan Tadeusz Rosiak, Starosta Pabianicki oczekuje na propozycje Bloku Samorządowego Razem,
odnośnie nowej kandydatury na to stanowisko, co wydaje się naturalną koleją rzeczy. Szkoda
jednak, że zasada ta nie została zastosowana w momencie odejścia przedstawiciela PiS – pana
Pawła Piechoty. PiS jak gdyby nie był wtedy partnerem do rozmów i w ocenie klubu nie jest także
i teraz. Kolejne zastrzeżenia dotyczą Rzecznika Prasowego Starostwa, a właściwie jego braku oraz
całego zamieszania i braku podejścia do spraw związanych z telewizją. Zastrzeżenia dotyczą
stanowiska pracy rzecznika, a nie personalnie osób. PiS nigdy nie atakował Zarządu dla zasady. PiS
lokalnie uważa, że zawsze warto porozmawiać i dojść do porozumienia. Klub PiS będzie głosował
przeciwko udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu za 2012 rok.
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Radny Marek Ciechański (klub PO) - działania Zarządu przekładały się niewątpliwie na
cały Powiat. Środki uzyskiwane z zewnątrz pozwoliły na realizacje wielu zadań, w szczególności
działań związanych z naprawą stanu dróg powiatowych. Na pewno w kolejnych latach drogi
w powiecie będą systematycznie naprawiane. Działalność Zarządu Powiatu to inicjatywa
w podniesieniu standardu szkół powiatowych i innych budynków użyteczności publicznej. Wobec
szczupłości środków własnych Zarząd Powiatu w minionym roku wykazywał dużą determinację
i zapobiegliwość w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla realizacji wielu projektów.
Pozyskiwano środki z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwa Sportu,
Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska a także wiele środków
europejskich. Te środki w dużej mierze pozwoliły na realizację wielu zadań w obszarach inwestycji,
szkolnictwa, pomocy, czy przeciwdziałania bezrobociu i wykluczenia społecznego. Warta uwagi
jest również dobra współpraca Zarządu z Radą Powiatu. Komunikacja, dialog, wsłuchiwanie się
w opinie radnych zaowocowały wieloma realizowanymi projektami. Klub PO będzie głosował za
udzieleniem absolutorium Zarządowi za 2012 rok.
Radny Jarosław Habura (klub BSR) - od strony merytorycznej nie ma potrzeby dyskusji.
Jest opinia Komisji Rewizyjnej, najważniejsza z opinii i jest to opinia pozytywna. Ponadto jest
także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, w której RIO dogłębnie zbadała działania Zarządu.
Na podstawie ww. dokumentów nie ma podstaw, aby nie udzielić absolutorium Zarządowi.
Porównując lata poprzednie w ubiegłych kadencjach w temacie udzielenia absolutorium Radny
uważał, że głosowano w sposób polityczny. Obecnie współpraca prawie dwuletnia pokazała, że
podziałów politycznych nie ma. Wynik głosowania nad poprzednią uchwałą ukazał, że Rada dobrze
ocenia działania Zarządu. Biorąc pod uwagę merytoryczną oraz finansową ocenę wykonania
budżetu klub BSR będzie głosował za udzieleniem absolutorium Zarządowi za 2012 rok.
Radny Bogdan Piotrowski w imieniu klubu SLD, powiedział, że w klubie SLD była bardzo
gorąca atmosfera i zadecydowano, że każdy z członków klubu może wybrać swój wariant
głosowania. Wykonanie budżetu to ocena działalności członków Zarządu Powiatu. Wyraził zdanie,
że ze swojej strony dokonał obiektywnej oceny działalności Zarządu i będzie głosował w taki
sposób, aby samemu nie przeczyć sobie wewnętrznie. Zarząd zasłużył na pozytywną ocenę.
Polityka przy głosowaniu za udzieleniem absolutorium nie powinna mieć miejsca.
4. Dyskusja radnych.
Radny Robert Kraska przytoczył treści dotyczące wyników głosowania nad udzieleniem
absolutorium z lat poprzednich, z kadencji 2002 – 2006, w czasach, gdy SLD miało zdecydowaną
przewagę w zarządzaniu powiatem. Wyraził zdanie, że będzie przeciwny udzieleniu absolutorium,
a to ze względów typowo politycznych a nie merytorycznych.
Radny Jarosław Habura w odniesieniu do wypowiedzi przedmówcy wyjaśnił, że w latach
poprzednich była zdecydowanie bardziej napięta sytuacja pomiędzy stroną rządzącą a opozycją.
Wówczas miała miejsce merytoryczna ocena działalności Zarządu a nie polityczna. Działalność
Zarządu w ostatnich dwóch latach pokazała, że jest to działalność dla dobra jednostki, dla miasta,
dla gminy czy dla powiatu ponad podziałami politycznymi. Obecna kadencja powinna pokazać, że
działania powiatu są merytoryczne a nie maja charakteru politycznego.
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura, sesja absolutoryjna co do zasady ma ocenić
realizację budżetu w aspektach efektywności, celowości i gospodarności. Jednak tak nie jest.
Radni oceniając realizację budżetu kierują się nie tylko merytoryką, ale także szeregiem innych
aspektów. Oprócz pozytywnych ocen Regionalnej Izby Obrachunkowej są również działania
Zarządu, które należy wziąć pod uwagę. Na podkreślenie zasługuje kilka aspektów. W roku 2012
było pięć kontroli: dwie kontrole z Najwyższej Izby Kontroli, kontrola z Urzędu Skarbowego,
z Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz z Archiwum Państwowego. Te kontrole oceniały celowość,
zgodność z prawem gospodarowania środkami. Kontrolowały gospodarkę finansową zamówień
publicznych. Wszystkie kontrole zakończyły się pozytywnie. Jest to znak, że Zarząd Powiatu oraz
podległe mu jednostki organizacyjne działają w sposób właściwy. Samorząd to jest pewna misja.
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Istotnym jest również aspekt społeczny działalności Zarządu związany ze współpracą Powiatu ze
stowarzyszeniami np.: Klub Rejonowych Dawców Krwi PCK, kluby sportowe, PTTK, Uniwersytet
III Wieku i inne. Dla pabianiczan oraz dla mieszkańców całego powiatu organizowanych jest szereg
imprez powiatowych w tym m.in.: mikołajki na sportowo, bieg im. J. Wajsówny, itp. Działalność
stowarzyszeń wspierana jest także przez powiat w zakresie ich statutowej działalności. Zarząd
Powiatu Pabianickiego jest daleki od działań politycznych. Starosta Pabianicki nie zgadza się
z wypowiedzią radnego Włodzimierza Stanka, gdyż w jego wypowiedzi zostało podniesionych
szereg kwestii, które nie miały miejsca w 2012 roku. Propozycje radnych PiS - u były brane pod
uwagę przy ustalaniu budżetu, np. sprawa skrzyżowania ul. Myśliwska i 20- Stycznia, chodnik na
ul. Wileńskiej. Odnośnie propozycji klubu PiS w sprawie Członka Zarządu, po odwołaniu p. Pawła
Piechoty, dwie propozycje przedstawione przez klub PiS nie spełniały oczekiwań związanych
z pełnieniem stanowiska, w szczególności ważne było posiadanie przez kandydata wykształcenia
technicznego.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2012
rok.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie
imienne projekt ww. uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 13):
za – 16 radnych,
przeciw – 4 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych.
Rada przyjęła Uchwałę Nr XLIV/299/13 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
Pabianickiego za 2012 rok.
Wobec braku głosów sprzeciwu
Przewodniczący Rady – p. Florian Wlaźlak
zarządził przerwę w obradach od godziny 11.20
Obrady zostały wznowione o godzinie 11.30
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Powiatu - pani Elżbieta
Piekielniak.
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.
Wobec braku pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww. projektu
uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 14):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLIV/300/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego wraz z autopoprawką została podjęta.
d) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła Skarbnik Powiatu.
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.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 15):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLIV/301/13 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok
wraz z autopoprawką została podjęta.
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e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu
Przewodniczący Komisji:
Budżetu i Finansów oraz Rewizyjnej, poinformowali
o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww. projektu
uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 16):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLIV/302/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku
Powiatu Pabianickiego została podjęta.
f) szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień za
osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym.
Z projektem uchwały zapoznała p. Magdalena Werstak – Członek Zarządu Powiatu.
Zaproponowała autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na na wprowadzeniu do
załącznika nr 1 projektu uchwały w § 5 ustępu 10 o następującej treści: ,, Dla zawodnika
niepełnoletniego, którego osiągnięcia klasyfikowałyby go do otrzymania nagrody I, II lub III
stopnia w wyjątkowych sytuacjach Zarząd Powiatu Pabianickiego po zasięgnięciu opinii
Powiatowej Rady Sportu może przyznać nagrodę finansową na zasadach jak dla osób pełnoletnich”.
Ponadto w § 5 ust.1 pkt. 2 b) dodaje się zapis ,,i Europy”.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu oraz Komisji Statutowo – Regulaminowej poinformowali o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 17):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLIV/303/13 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz
rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym wraz z autopoprawką została podjęta.
g) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu pn. „ Poprawa opieki zdrowotnej
w Domach Pomocy Społecznej z terenu powiatu pabianickiego”.
Projekt uchwały przedstawił p. Adam Krasiński – Członek Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów i 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 18):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLIV/304/13 w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie
projektu pn. „ Poprawa opieki zdrowotnej w Domach Pomocy Społecznej z terenu powiatu
pabianickiego” została podjęta.
h) przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z obowiązków Członka Zarządu Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały omówił Starosta Pabianicki.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 19):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
1 radny wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLIV/305/13 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z obowiązków
Członka Zarządu Powiatu Pabianickiego została podjęta.
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i) zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego na lata 2007 – 2013.
Projekt uchwały przedstawił p. Adam Krasiński – Członek Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów i Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Oświaty
i Wychowania poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww. projektu
uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 20):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLIV/306/13 w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Pabianickiego na lata 2007 – 2013 została podjęta.
j) zmiany Uchwały NR XX/116/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2011 roku
w sprawie działań zmierzających do wykonania tymczasowej przeprawy przez rzekę Młynówkę
w miejscowości Talar – droga powiatowa nr 4912E zmienionej uchwałą NR XXXV/231/12
Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 października 2012 roku.
Projekt uchwały omówił p. Adam Krasiński – Członek Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów oraz Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww. projektu
uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 21):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLIV/307/13 w sprawie zmiany Uchwały NR XX/116/11 Rady Powiatu
Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie działań zmierzających do wykonania
tymczasowej przeprawy przez rzekę Młynówkę w miejscowości Talar – droga powiatowa nr 4912E
zmienionej uchwałą NR XXXV/231/12 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 października 2012
roku została podjęta.
k) przekazania środków finansowych na zakup nieoznakowanego radiowozu dla sekcji
kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
Projekt uchwały przedstawiła p. Magdalena Werstak – Członek Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów i 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 22):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XLIV/308/13 w sprawie zmiany przekazania środków finansowych na zakup
nieoznakowanego radiowozu dla sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
została podjęta.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Członek Zarządu Powiatu – p. Magdalena Werstak w odpowiedzi na interpelacje, zapytania
radnych:
– Marcina Wolskiego (dot. promocji dni powiatu w prasie); „omyłka leży po stronie gazety.”
– Waldemara Flajszera (dot. systemu kontrolnego strony internetowej Starostwa); w związku
z nieobecnością rzecznika prasowego notatkę sporządzał pracownik Wydziału
Infrastruktury, który na bieżąco pracuje przy organizacji „Dni Powiatu”. Tempo pracy
i natłok obowiązków spowodował pojawienie się błędów, informacja została umieszczona
na stronie „bez korygowania”. Zapewniła, iż ze strony pracowników zastępujących
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rzecznika takich błędów już nie będzie.

–

–

–

–

–

–

–

–

Wicestarosta Powiatu – p. Irena Grenda w odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych:
Waldemara Flajszera (dot. prac remontowych w szkołach w związku z zaleceniami ppoż,
Sanepidu); nie ma żadnych zaleceń Sanepidu, straż pożarna zaleciła uruchomienie wyjścia
ewakuacyjnego w ZS nr 3, w ZS nr 2 zaś zaleciła zastąpienie płyt plastikowych na
korytarzach płytami wykonanymi z bezpiecznych materiałów – zadanie jest w trakcie
realizacji. Działania będą podejmowane sukcesywnie, nie wymagają podjęcia
natychmiastowych działań.
Waldemara Flajszera (dot. sukcesu uczniów ZS nr 2); tematyką konkursu były: Budowa,
naprawa modernizacja komputera, Budowa i konfiguracja systemu operacyjnego, Budowa
i naprawa drukarek, Budowa sieci komputerowych, Bezpieczeństwo systemów
komputerowych. Na konkursie uczniowie rozwiązywali również zadania praktyczne. Do
finału konkursu zakwalifikowało się trzech uczniów szkoły. Finał odbędzie się w Krakowie
26 czerwca br.
Waldemara Flajszera, Włodzimierza Stanka (dot. spraw kadrowych w szkołach); ilość
uczniów w gimnazjum jest mniejsza o 85 osób w porównaniu z rokiem ubiegłym, ilość
oddziałów będzie mniejsza o 3 ze względu na mniejszą liczbę uczniów. Na chwilę obecną
nie ma zwolnień w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela. Dyrektorzy wykazali
planowane cztery urlopy dla poratowania zdrowia. Zgodnie ze zmianami ustawy nastąpiły
zmiany w kryteriach kierowania na taki urlop. „Spora grupa nauczycieli będzie miała
zmniejszone pensum.” Pensum nauczyciela to 18 godzin dydaktycznych, które będą
zmniejszone np. na 15/18, 14/18. Są to zniżki o dwie godziny. Na dzień dzisiejszy
w arkuszach nie są uwidocznione sytuacje, aby któryś z nauczycieli przechodził „w stan
nieczynny”.
Waldemara Flajszera (dot. matur); w I LO jedna osoba nie przystąpiła do matury, mimo iż
miała taką możliwość, podobnie w ZS nr 3, w pozostałych placówkach wszyscy przystąpili
do egzaminu. W I LO uprawnionych do zdawania matury było 145 osób, ale kuratorium
skierowało jeszcze czterech uczniów (mogą to być uczniowie z innych placówek). Matury
jeszcze trwają. Matury przebiegały bez incydentów.
(dot. planowanej liczby oddziałów w roku szkolnym 2013/14); w I i II LO planowaliśmy po
6 oddziałów, na chwilę obecną w I LO na pewno będzie 6, a może 7, w II LO jest bardzo
dużo kandydatów z drugiego naboru, na chwilę obecną nabór jest na 4 klasy i przyjmuje się
organizację na 6, jeśli będzie nabór na 6 klas, tyle będzie uruchomionych. Ilu uczniów
będzie w szkołach specjalnych będzie można powiedzieć po 1 września, nie ma wszystkich
orzeczeń z poradni. W ZS nr 1 na tę chwilę są cztery pełne klasy (dwa technika, dwie klasy
zawodowe), w ZS nr 2 planowaliśmy cztery oddziały, Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu
o jedną klasę. W ZS nr 3 nabór miał być na cztery oddziały, w tej chwili jest na 3.
(dot. ilości uczniów w powiatowych gimnazjach); 938 uczniów w szkołach publicznych, 84
uczniów w szkołach niepublicznych. Z pierwszego naboru mamy 657 uczniów, a z drugiego
naboru 745. Po zsumowaniu danych, do szkół powiatowych będą uczęszczali uczniowie
z innych rejonów. Będzie o dwie klasy mniej ze względu na mniejszą liczbę uczniów.
(dot. pabianickich gimnazjów); 90 % uczniów zadeklarowało chęć uczęszczania do szkół
powiatowych, są uczniowie, którzy się nie zalogowali, zatem wybrali szkoły poza
powiatem, 94% uczniów gimnazjów pabianickich wybrało w pierwszej preferencji szkoły
pabianickie. Nabór jest dobry.
wyniki konkursów wojewódzkich: zwycięstwo w geograficznym i chemicznym – dwóch
laureatów. Nie posiada danych dotyczących olimpiad na chwilę obecną.
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Członek Zarządu Powiatu – p. Adam Krasiński w odpowiedzi na interpelacje, zapytania
radnych:
– Marcina Wolskiego (dot. skrzyżowania w Rzgowie); po ostatniej sesji Rady Powiatu zostało
wysłane zapytanie do GDDKiA, odpowiedź jeszcze nie wpłynęła.
– Włodzimierza Stanka (dot. oznakowania „Kontrola prędkości fotoradar”); oznakowanie
zostało usunięte na wniosek Policji, która wyznacza miejsca usytuowania oznakowania.
Radny wnioskował, aby w miejscach szczególnie niebezpiecznych - w okolicach szkół takie oznakowanie było zamieszczone. Przy szkole podstawowej na ulicy Grota
Roweckiego znak widnieje, wymaga sprawdzenia, czy takie znajduje się przy innych
szkołach. Sprawa była poruszana na Komisji Bezpieczeństwa.
– Andrzeja Kurzawskiego, Waldemara Flajszera (dot. mostu w Talarze); demontaż przeprawy
zostanie rozpoczęty w dniu 3 czerwca. Na wykonanie zadania przebudowy mostu
wykonawca ma 169 dni od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do dnia 31.10.2013 roku .
Wobec czego przez wskazany okres przejazd będzie wyłączony. Od dnia 3 czerwca nastąpi
rozbiórka mostu, następnie firma zabierze konstrukcję do konserwacji,
w międzyczasie będą przeprowadzane kontrole przez Agencję Rezerw Materiałowych oraz
biegłego sądowego w związku z toczącą się sprawą sądową o odszkodowanie za zniszczenie
obiektu. Od dnia 10 czerwca inna firma rozpocznie przebudowę mostu.
– Waldemara Flajszera (dot. remontów, oznakowania poziomego); w czerwcu będzie
malowane oznakowanie poziome na terenie całego powiatu pabianickiego, sukcesywnie
następuje łatanie ubytków asfaltem lanym.
– Rafała Kunki (dot. oceny stanu nawierzchni dróg po okresie zimowym); objazd dróg został
dokonany, jest kilka obszarów, gdzie remonty są konieczne. Priorytetem dla Zarządu jest
wykonanie nakładek w najbardziej newralgicznych miejscach: w Róży (około 500 metrów),
w Pawłówku przy przystanku autobusowym (dot. interpelacji radnej Haliny Bakus),
w gminie Dłutów: odcinki Leszczyny Duże – Czyżemin, Mierzączka koło leśniczówki,
Leszczyny Małe między stawami, w Konstantynowie Łódzkim ulica Klonowa , w gminie
Lutomiersk droga w kierunku na Wodzierady.
– Waldemara Flajszera (dot. remontu chodnika na ulicy Wileńskiej); w dniu jutrzejszym
nastąpi otwarcie ofert, informacje dotyczące przetargu zakresu prac znajdują się na stronie
internetowej powiatu pabianickiego w zakładce zamówienia publiczne.
– Waldemara Flajszera (dot. Sali Złotej); powiat nie aplikuje o środki zewnętrzne, „ponieważ
się nie kwalifikujemy.” Minimalna wartość zadania nie zostałaby osiągnięta.
– Rafała Kunki (dot. organizacji ruchu na ulicy Orla); objazd nie zostanie wprowadzony,
będzie tylko oznakowanie dotyczące prac remontowych, przejazd pojazdów będzie
umożliwiony, droga nie będzie zamknięta. Prace będą wykonywane odcinkami.
Sekretarz Powiatu – p. Jacek Barasiński w odpowiedzi na zapytanie radnego Waldemara
Flajszer dotyczące transmisji sesji Rady Powiatu powiedział, iż firma Lodman proponuje transmisję
sesji internetowo za kwotę 2000 zł. netto jednorazowo (według danych na koniec roku 2012),
w przypadku umowy na np. 12 sesji cena podlega negocjacji (około 1500,1600). Innym
rozwiązaniem jest nagrywanie sesji w ramach własnego sprzętu, kamera i wyposażenie
w urządzenie rejestrujące to koszt około 1400 zł. Aby zapewnić nieprzerwaną transmisję dla
masowej liczby osób wymagana jest odpowiednia przepustowość łącza internetowego, za które
należy uiścić opłatę na rzecz Telekomunikacji w wysokości około 4000 zł miesięcznie. Obecna
opłata łącza internetowego wynosi 80 zł miesięcznie. „Czekamy do sierpnia, kiedy będą określone
nasze zasoby na nowym serwerze, chcemy rozszerzyć łącze w Netii.” W zakresie sprzętu audio na
„Sali Kominkowej” powiedział, że konserwacji wymagają dwa końcowe połączenia modemów,
które ze względu na zbyt krótkie kable powodują szumy. Sprzęt jest sprawny.
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Przewodniczący Rady Powiatu – p. Florian Wlaźlak zaproponował współpracę
z Wiceprzewodniczącymi i Zarządem w zakresie uroczystej Sesji Rady Powiatu z okazji 15 – lecia
samorządu powiatowego.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
Wiceprzewodniczący Rady - Waldemar Flajszer zaapelował do Zarządu, aby osoba
zatrudniona na stanowisku Członka Zarządu w miejsce odwołanego Pana Tadeusza Rosiaka
posiadała wiedzę merytoryczną.
Wicestarosta Powiatu – p. Irena Grenda zaprosiła radnych na Dzień Rodzicielstwa
Zastępczego 2013, Wojewódzki Piknik Rodzin Zastępczych, który odbędzie się w osadzie rybackiej
Sereczyn, Pabianice, ul. Graniczna 44 w dniu 31 maja 2013 roku w godz. 11.00 – 16.00. Ponadto
w dniu 6 czerwca 2013 roku odbędzie się piknik Rodzicielstwo Zastępcze w Pabianicach
ul. Żeromskiego.
Członek Zarządu – p. Magdalena Werstak zaprosiła radnych powiatowych na Dni Powiatu
Pabianickiego, które odbędą się w dniu 26 maja 2013 roku oraz na Bieg Uliczny na dzień
23 czerwca 2013 roku.
Radny Andrzej Kurzawski zaproponował, aby na kolejną sesję zaprosić p. Tadeusza Rosiaka
w celu podziękowania za lata pracy w Zarządzie Powiatu.
Starosta Pabianicki – p. Tadeusz Rosiak był zapraszany na dzisiejszą sesję, ale niestety
odmówił.
Przewodniczący Rady zaprosił radnych na XVIII Archidiecezjalną Pielgrzymkę Rodzin
w dniu 26 maja 2013 rok o godz. 12.00 w Sanktuarium im. Maksymiliana Kolbe w Pabianicach, ul.
Jana Pawła II 46.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad XLIV Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady XLIV Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 12:45
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
/-/ Karolina Kosztowna

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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