PROTOKÓŁ NR XLV/13

PROTOKÓŁ Z XLV SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 27 czerwca 2013 r. o godzinie 9.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 23
Ad. 1
XLV 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 21 radnych (lista
obecności w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji poprowadzi
mecenas Ewa Stawińska.
Na podstawie § 84 ust. 3 Statutu Powiatu Pabianickiego na wniosek Starosty Pabianickiego
zaproponował zmianę do porządku obrad z dnia 19 czerwca 2013 roku (załącznik
nr 2), polegającą na wprowadzeniu:
• w pkt 7 ppkt. a) projektu uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu
Pabianickiego;
Kolejność pozostałych podpunktów ulegnie odpowiednio zmianom.
• w pkt 7 d) projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok
(kwota 139 950.15);
• w pkt 7 i) projektu uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/254/12 Rady
Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego.
Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura (uzasadnienie dla wprowadzenia projektu
uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Pabianickiego); wobec obowiązku wyboru
pięciu członków Zarządu, wobec rezygnacji Pana Tadeusza Rosiaka z funkcji członka Zarządu,
zaistniała konieczność powołania członka ZPP.
Skarbnik Powiatu – pani Elżbieta Piekielniak (uzasadnienie dla wprowadzenia projektu
uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok (kwota 139 950.15);
w związku z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi o umorzeniu pożyczki na zadanie związane z ochroną środowiska.
Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego – p. Magdalena Werstak (uzasadnienie dla
wprowadzenia projektu uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/254/12 Rady
Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego); w związku z rezygnacją i likwidacją apteki do
odwołania, która pełniła dyżury, konieczne jest podjęcie uchwały zmieniającej.
Wobec braku uwag do przedstawionych uzasadnień Przewodniczący przystąpił do
głosowania porządku obrad wraz z proponowanymi zmianami, który został jednogłośnie przyjęty
w drodze głosowania: za – 22 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.
Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad wraz z przyjętymi zmianami (załącznik
nr 3).
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Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
Wobec braku zastrzeżeń Przewodniczący przystąpił do głosowania ww. protokołu.
W wyniku głosowania: za – 22 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Protokół Nr XLIV/13 z dnia 23 maja 2013 roku z XLIV 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 Jakubowski – wyraził zgodę;
- p. Jarosław Habura – 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).
P. R. Rządziński zapytał, jakie zmiany zostały dokonane w dziale 600 transport i łączność?
Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak w związku z poczynionymi oszczędnościami
z zadania związanego z remontem ulicy Orla w Pabianicach i ułożeniem nakładki we Wrzącej
dokonuje się zmian w kwocie 42 148 zł. z przeznaczeniem na oznakowanie poziome na ulicy Orla.
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. Ponadto w okresie pomiędzy sesjami wpłynęły pisemne interpelacje radnego
Andrzeja Kurzawskiego w sprawie drogi powiatowej w Róży oraz drogi powiatowej w Mogilnie
Dużym, Róży i Talarze, na które radny otrzymał odpowiedzi w formie pisemnej.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Interpelacje i zapytania radnych.
P. R. Kraska:
–
wyraził podziękowanie za ułożenie destruktu na drodze w Szynkielewie;
–
zwrócił uwagę, iż drogą powiatową poruszają się samochody ciężarowe wyjeżdżające
z budowy trasy S-8 (są przeładowywane, bez plandek).
–
zwrócił również uwagę na drogę powiatową od strony Piątkowisko, Żytowice, Janowice
oraz drogę powiatową Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice (gdzie odbywa się pierwszy etap
przebudowy);
–
zapytał, czy prawdą jest, że Wydział Geodezji i Kartografii został podany do sądu przez
biuro geodezyjne. Jeśli tak, to w jakiej sprawie?
–
mieszkańcy wsi (pismo w tej sprawie zostanie dołączone wraz z podpisami na najbliższą
sesję) Żytowice oraz rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym zwracają uwagę na przejście dla
pieszych przy szkole w Żytowicach, gdzie winno być zaopatrzone w światła na żądanie. Przejście
jest tuż za zakrętem. Żeby nie doszło do tragedii.
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P. M. Wolski:
–
czy istnieje konieczność dekretowania projektów uchwał dotyczących statutów
i regulaminów na inne komisje niż Statutowo – Regulaminowa?
–
z informacji prasowej, sprawa dotycząca znaku ograniczającego prędkość do 70 km/h przy
parku wolności, postawienie znaku w tym miejscu jest niezrozumiałe (z jednej strony drogi jest
mało uczęszczany, wydzielony chodnik, z drugiej strony nasyp kolejowy). Radni PiS złożą wniosek
dotyczący usunięcia znaku ograniczającego prędkość oraz znaku informującego o kontroli
radarowej – postawionego celem zarabiania pieniędzy.
–
dotyczy skrzyżowania w Rzgowie z Pabianic w stronę „gierkówki”, jest w posiadaniu
kolejnych pism, które świadczą o jego likwidacji i przebudowie na „prawo skręt”. Sprawa
złożonego, na jednych z poprzednich sesji, projektu stanowiska jest nadal aktualna. Na podstawie
pisma GDDKiA do Burmistrza Rzgowa „..uzgadnia włączenie obwodnicy Rzgowa do drogi
krajowej nr 1 pod następującymi warunkami: jednym z nich jest skrzyżowanie drogi krajowej nr 1
z ulicą Tuszyńską oraz drogą krajową nr 71 drogą wojewódzką nr 714 przebudować do skrzyżowań
tylko na prawo skręt...” Przebudowa może poskutkować brakiem dojazdu do licznych firm
i przedsiębiorstw położonych wzdłuż ulicy wychodzącej z Pabianic, dojazd do Łodzi byłby dłuższy
o kilkanaście kilometrów.
–
zwrócił się z wnioskiem, aby w miarę możliwości finansowych ustawić ławki (2 albo 3)
przy powiatowej hali sportowej
P. W. Stanek zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi mostu w Talarze:
–
czy prawdą jest, że firma, która wygrała przetarg na budowę mostu, rozpocznie prace
we wrześniu. Jeśli tak, to dlaczego tak długi czas między zdjęciem mostu a oddaniem go do agencji
rezerw materiałowych?
–
czy prawdą jest, że agencja rezerw materiałowych proponowała kupno przeprawy
tymczasowej za kwotę około 400 000 zł?
P. Ł. Stencel:
–
kiedy będą wypłacane nagrody dla uzdolnionych uczniów publicznych powiatowych szkół
ponadgimnazjalnych (na podstawie,, Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Pabianicki”)?
–
czy firma Budimex, realizująca zadanie związane z budową S8, wywiązuje się z umowy
dotyczącej odtworzenia nawierzchni asfaltowej przede wszystkim w miejscowości Mogilno?
–
prośba o informacje w zakresie:
• kosztów utrzymania po półroczu funkcjonowania powiatowej hali sportowej, czy
sprawdzają się zastosowane systemy?
• oceny obiektu sportowego.
P. A. Kurzawski:
- dot. kosztów Ogólnopolskiej Spartakiady, jaki jest udział powiatu w zawodach?
- jak wygląda przygotowanie bazy do przeprowadzania egzaminów zawodowych (dot. zawodów
budowlanych)?
P. R. Jakubowski – zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów na samorządzie
powiatowym spoczywa obowiązek prowadzenia edukacji konsumenckiej w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest samorząd powiatu, czy do programów nauczania został wprowadzony
taki przedmiot bądź element dotyczący edukacji w zakresie ochrony konsumentów ? Poprosił
o rozważenie możliwości wprowadzenia punktu do porządku obrad jednej z kolejnych sesji
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Rady Powiatu dotyczącego prezentacji działalności Powiatowego Rzecznika Praw
Konsumenta (jak wygląda zainteresowanie ze strony mieszkańców powiatu, jaką pomoc rzecznik
konsumenta świadczy).
P. R. Rządziński – czy w związku z silnymi opadami deszczu w miesiącu czerwcu
w ramach zarządzania kryzysowego dotarły do Pana Starosty sygnały dotyczące tego problemu, tzn.
zalewanie posesji i innych obiektów z poszczególnych gmin naszego powiatu? Poprosił
o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej.
P. W. Flajszer zwrócił się z interpelacjami i zapytaniami:
–
kiedy pojawi się oznakowanie poziome na drodze przy szkole podstawowej nr 17
(w związku z potrąceniem dziecka na „pasach, których nie ma”)? Jak wygląda sytuacja
oznakowania poziomego na drogach powiatowych w pobliżu szkół? Czy takie oznakowanie
wszędzie występuje?
–
w związku z otwarciem ośrodka egzaminacyjnego i pracowni kształcenia zawodowego
w zawodach budowlanych w ZS nr 1, zapytał w jaki sprzęt została wyposażona pracownia?
–
kiedy odbędzie się konkurs na stanowisko dyrektora Poradni psychologiczno pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim?
–
na jakim etapie jest sprawa mostu w Talarze, jak wygląda procedura odszkodowawcza
w chwili obecnej?
–
dotyczy stanowiska utworzonego przy Rzeczniku Konsumentów oraz aplikacją na to
stanowisko: w związku ze świadczeniem porad prawnych osoby powołanej, czy taka osoba nie
winna posiadać wykształcenia prawniczego?
–
jaką ofertę przewiduje MDK dla dzieci podczas wakacji?
–
czy prace zaplanowane przez wydział Dróg i Mostów zostały wykonane? Jakie jeszcze się
planuje na chwilę obecną?
–
jakie najważniejsze prace remontowe zostaną wykonane w okresie wakacji w szkołach
powiatowych?
–
na kiedy przewiduje się zakończenie prac na ulicy Orla w Pabianicach?
–
jak będą funkcjonowały boiska przy ZS nr 1, 2, II LO oraz Powiatowa hala sportowa
w okresie wakacji?
–
poprosił o omówienie akcji przeprowadzonej przez PCPR pn. „Zastąp mamę, zastąp tatę”
(słowa uznania dla tych działań). Jakie inne działania promujące opiekę zastępczą były
podejmowane?
–
jaki jest harmonogram prac remontowych w ZS nr 5 (dot. patio i płotu)?
P. R. Kraska – dot. drogi w Szynkielewie wzmocnionej destruktem, podczas prac
związanych z budową trasy S-14 był postawiony znak ograniczający tonaż pojazdów do 10 ton, czy
nie należałoby takiego ustawić?
Ad. 7
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) wyboru Członka Zarządu Powiatu Pabianickiego;
Omówienie zasad i trybu głosowania.
Przewodniczący Rady przedstawił zasady i tryb głosowania (załącznik nr 5).
Przedstawienie kandydata.
Starosta Pabianicki – zgodnie z ustawą w miejsce odwołanego Członka Zarządu ( pana
Tadeusza Rosiaka) powołuje się jego następcę. Kandydatura pani Gabrieli Wenne rekomendowana
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była przez Blok Samorządowy Razem. Pani Gabriela Wenne ukończyła WSHE na kierunku
pedagogika w dwóch specjalnościach: historia oświaty i psychopedagogika. Obecnie studiuje
w Wyższej Szkole Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi na kierunku logopedia. Przez okres
prawie 20 lata pracowała w Urzędzie Skarbowym w Pabianicach najpierw jako koordynator ds.
organizacji kadr i szkolenia, później jako kierownik referatu. Od października 2011 roku jest
pedagogiem w ZS nr 3 w Pabianicach, koordynatorem ds. bezpieczeństwa, przewodniczącą zespołu
wychowawczego, przewodniczącą ds. promocji szkoły, przewodniczącą szkolnej komisji
rekrutacyjnej. Ukończyła szereg kursów, szkoleń, warsztatów, m. in.: kurs doskonalący
pn. „Tworzenie planu działań wspierających i indywidualnego programu edukacyjno –
terapeutycznego dla ucznia słabego”, szkolenie, pn. kształtowanie umiejętności kluczowych w
procesie uczenia się i nauczania oraz nowa podstawa programowa na czwartym etapie
edukacyjnym, ukończyła warsztaty studenckiego programu edukacji zewnętrznej „Prawo na co
dzień”. Doświadczenie w pracy zawodowej dało szereg informacji i umiejętności poruszania się w
ramach Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest osobą zaangażowaną, pracowitą, ambitną,
chętną do podnoszenia kwalifikacji, w relacjach z podwładnymi jest osobą komunikatywną,
merytoryczną i wymagającą, to dobry organizator, sprawnie zarządzający zespołem ludzkim – to
cechy potrzebne i ułatwiające sprawowanie funkcji członka zarządu. Kierunki jej działań
(oczekiwane) jako członka Zarządu to: dokonanie maksymalnego naboru do szkół
ponadgimnazjalnych powiatu pabianickiego na przyszły rok szkolny, dalsze optymalizowanie
funkcjonowania placówek oświatowych.
Przewodniczący Rady – czy kandydatka wyraża zgodę?
P. Gabriela Wenne potwierdziła. „Będę czyniła starania, aby Państwa nie zawieść. Każdą
pracę wykonuję profesjonalnie. Liczę na Państwa zaufanie.”
P. W. Stanek – w imieniu klubu radnych PiS wyraził zdanie, że oświata to bardzo ważna
gałąź budżetu powiatu (oświata stanowi prawie połowę budżetu powiatu). Wyraził nadzieję, że
nowe spojrzenie, inny rodzaj zarządzania oświatą, przyniesie oczekiwane skutki
P. G. Wenne podziękowała za zaufanie.
P. R. Rządziński – czy posiada pani doświadczenie w zarządzaniu oświatą?
P. G. Wenne – w chwili obecnej nie posiada. Od października rozpocznie studia
podyplomowe w tym kierunku.
P. J. Habura – kandydatka jest rekomendowana przez klub BSR, wyraził przekonanie, że to
dobra kandydatura, która nie zawiedzie pokładanych nadziei. To osoba ambitna, odważna. Poprosił
o poparcie kandydatury.
Powołanie komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady stwierdził, że jest wymagana liczba radnych do przeprowadzenia
głosowania.
Przewodniczący Rady poprosił o podanie kandydatur do 3 - osobowej Komisji Skrutacyjnej.
P. R. Kraska zaproponował radną Halinę Bakus.
Przewodniczący Rady – czy radna wyraża zgodę?
P. H. Bakus – wyraziła zgodę.
P. M. Ciechański zaproponował radnego Łukasza Stencla.
Przewodniczący Rady – czy radny wyraża zgodę?
P. Ł. Stencel – wyraził zgodę.
P. W. Flajszer zaproponował radną Elżbietę Kopias.
Przewodniczący Rady – czy radna wyraża zgodę?
P. E. Kopias – wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej w osobach:
– p. H. Bakus;
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– p. Łukasz Stencel;
– p. E. Kopias.
za – 23,
przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0
W wyniku głosowania Rada Powiatu powołała Komisję Skrutacyjną w składzie j.w.
Głosowanie tajne
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.
Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę do godziny 11.10.
Obrady zostały wznowione o godz. 11.10.
Ogłoszenie wyników głosowania
P. Łukasz Stencel – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół
z wyników wyboru Członka Zarządu Powiatu Pabianickiego (załącznik nr 6).
W wyniku tajnego głosowania pani Gabriela Wenne została powołana na Członka Zarządu
Powiatu.
Uchwała Nr XLV/309/13 Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie wyboru członka Zarządu
Powiatu Pabianickiego została podjęta.
Przewodniczący Rady - oświata to bardzo istotny element pracy Zarządu i Rady.
P. G. Wenne wyraziła podziękowania.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego omówiła Skarbnik
Powiatu – pani Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, 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 7):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XLV/310/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego została podjęta.
c) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego omówiła Skarbnik
Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Oświaty
i Wychowania poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. M. Wolski - dlaczego decyzją Wojewody następuje zmniejszenie środków finansowych
w wysokości 558 000 zł (dotyczy działu pomocy społecznej)?
Skarbnik Powiatu – to kwota 558 zł, to koszty rozliczenia dotacji.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 8):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XLV/311/13 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok wraz
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z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego została podjęta.
d) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok (kwota 139 950, 15).
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. R. Jakubowski – dot. wyjaśnienia w zakresie brakującej kwoty w wysokości 69 665,85 zł.
Skarbnik Powiatu – to są środki, które zostają w wyniku budżetu za rok poprzedni (wolne
środki, nadwyżka).
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 9):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XLV/312/13 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok
(kwota 139 950, 15) została podjęta.
e) ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 3307E ul. 1 Maja i Kolejowa
w Konstantynowie Łódzkim; ul. Rypułtowicka i Konstantynowska (do ul. Warszawskiej)
w Pabianicach.
Projekt uchwały omówił pan Adam Krasiński – Członek Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 10):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XLV/313/13 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej
nr 3307E ul. 1 Maja i Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim; ul. Rypułtowicka i Konstantynowska
(do ul. Warszawskiej) w Pabianicach. została podjęta.
f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały przedstawiła pani Irena Grenda – Wicestarosta Powiatu.
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 11):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XLV/314/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego została podjęta.
g) przekazania środków finansowych na zakup drukarek dla Komendy Powiatowej Policji
w Pabianicach.
Projekt uchwały omówiła Członek Zarządu Powiatu – pani Magdalena Werstak,
wprowadziła autopoprawkę polegającą na wykreśleniu sformułowania „.... laserowych” w § 1
projektu uchwały (oraz w trzech miejscach w uzasadnieniu) oraz zmianie zapisu „do kwoty
1 500,00 złotych” na zapis w brzmieniu: „w kwocie 1 500,00 złotych”
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 12):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XLV/315/13 w sprawie przekazania środków finansowych na zakup drukarek
dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach wraz z autopoprawką została podjęta.
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h) zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
Projekt uchwały omówił Sekretarz Powiatu – pan Jacek Barasiński oraz Starosta Pabianicki
– pan Krzysztof Hubara w uzupełnieniu.
Przewodniczący Komisji: Statutowo – Regulaminowej, Spraw Obywatelskich, Promocji
oraz Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. R. Jakubowski – zgodnie z ustawą Starosta może powołać biuro w przypadku powiatów
o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 – to racjonalne wytłumaczenie.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do
głosowania imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 13):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XLV/316/13 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Pabianicach została podjęta.
i) zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/254/12 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2012
roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego.
Projekt uchwały omówiła Członek Zarządu Powiatu – pani Magdalena Werstak.
Przewodniczący Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu poinformował
o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. M. Wolski wyraził nadzieję, iż zostanie ustalone wspólne stanowisko .
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do
głosowania imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 14):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XLV/317/13 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/254/12 Rady Powiatu
Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego została podjęta.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Podjęcie apelu Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany lub
doprecyzowania art. 94 Prawa Farmaceutycznego (ustawa z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. z 2008
r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).
Projekt apelu przedstawiła pani Magdalena Werstak.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu apelu.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
projektu stanowiska. W wyniku głosowania (załącznik nr 15):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Apel Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany lub doprecyzowania art. 94 Prawa
Farmaceutycznego (ustawa z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).
został podjęty.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Członek Zarządu Powiatu - p. A. Krasiński w odpowiedzi na interpelacje:
– dot. przeładowania transportu związanego z budową S8 (radny Robert Kraska); „zrobimy
wszystko”, aby zmobilizować wykonawcę do przewożenia transportu z odpowiednim
zabezpieczeniem;
– dot. przejścia dla pieszych przy szkołach (radny Robert Kraska); sprawę należałoby
skierować do komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego;
– dot. znaku ograniczającego prędkość przy Parku Wolności (radny Marcin Wolski); sprawę
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należałoby zgłosić komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego;
dot. skrzyżowania w Rzgowie (radny Marcin Wolski); Zarząd Powiatu wystosował pismo
do GDDKiA o potwierdzenie, że prace nie będą prowadzone w obrębie skrzyżowania
w Rzgowie, do dnia dzisiejszego taka odpowiedź nie została udzielona, prośba zostanie
ponowiona;
dot. ławek przy hali sportowej (radny Marcin Wolski); ławki nie były umiejscawiane
w obrębie hali, ponieważ infrastruktura zielona musi się jeszcze odpowiednio zakorzenić,
w chwili obecnej ich montaż jest nieuzasadniony, w miejscach chodników są ciągi piesze,
gdzie przejście nie powinno być blokowane;
dot. mostu w Talarze, rozpoczęcie prac we wrześniu (radny Włodzimierz Stanek)
to informacja nieprawdziwa;
dot. mostu w Talarze, kupno przeprawy tymczasowej za kwotę 400 000 zł. (radny
Włodzimierz Stanek); to informacja nieprawdziwa, agencja rezerw materiałowych nie
prowadzi sprzedaży asortymentu rezerw strategicznych państwa, jedynie wypożycza do
określonych celów;
dot. mostu w Talarze (radny W Flajszer), na początku czerwca została zdemontowana
konstrukcja przeprawy tymczasowej, którą przetransportowano do Tarnobrzegu, gdzie firma
dokonuje jej konserwacji (prace są prowadzone w sposób prawidłowy). Druga firma, która
będzie budowała most, przygotowała organizację ruchu, została zbudowana kładka dla
rowerzystów i mieszkańców, prace trwają, są prowadzone uzgodnienia, co do odłączenia
prądu. Termin realizacji do końca października;
dot. firmy Budimex (radny Łukasz Stencel); dwa tygodnie temu, zgodnie z umową, została
położona nowa nakładka na całej długości i szerokości (4,5 m.) drogi, pozostały do
uzupełnienia pobocza (zadanie będzie wykonane w najbliższym czasie);
dot. funkcjonowania i kosztów hali sportowej (radny Łukasz Stencel); „hala żyje”, odbywa
się szereg imprez, koszty w miarę upływu czas z tytułu rozsądnego, umiejętnego
zarządzania systemem grzania i chłodzenia zamontowanego w hali, maleją, faktury
opiewają na kwotę około 5000 zł, za wodę 700 zł. Wpływy z tytułu wynajmu są większe niż
wydatki na eksploatację obiektu.
dot. oznakowania poziomego przy szkle podstawowej nr 17 (radny Waldemar Flajszer);
w dniu dzisiejszym takie oznakowanie ma być wykonywane (odremontowane);
prace zaplanowane przy wydział DM, (radny Waldemar Flajszer); wydział na bieżąco
dokonuje napraw i działań interwencyjnych, dzisiaj rozpoczyna się malowanie oznakowania
poziomego. Ze względu na panującą aurę pogodową, do tej pory wykonywana była wycinka
zakrzaczeń na terenie całego powiatu, prace związane z konserwacją rowów, pielęgnacja
drzew.
dot. ulicy Orla ( radny Waldemar Flajszer); na obecnym etapie jest układana ostatnia
warstwa ścieralna (prace powinny zakończyć się do końca czerwca), potem należy odczekać
z wymalowaniem oznakowania poziomego (będzie to technologia grubowarstwowa,
bardziej bezpieczna dla użytkowników dróg.
dot. harmonogramu w ZS nr 5 ( radny Waldemar Flajszer); zakończenie na koniec września,
zadanie dotyczy: rozbiórki istniejącego ogrodzenia w granicy z działką 426 (wykonano),
przebudowa tego ogrodzenia, realizacja nowych nawierzchni utwardzonych, kostka
betonowa w ciągach pieszych i na powierzchniach uzupełniających podjazd, realizacja
urządzania zielni niskiej i montaż elementów małej architektury. Wylano betonowy
fundament w miejscach złego stanu technicznego, wykonano cokoły z cegły oraz
zamontowano słupki bez przęseł, dodatkowo dokonana będzie rozbiórka komina i poprawa
izolacji pionowej fundamentów budynku.
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Przewodniczący Rady – czy kładka zamontowana w Talarze jest na tyle wytrzymała, aby
przejeżdżały nią motocykle? Zasugerował postawienie znaku.
Członek Zarządu Powiatu - p. A. Krasiński – jeśli jest taka możliwość, znak zostanie
umieszczony.
Wicestarosta Powiatu – p. Irena Grenda w odpowiedzi na interpelacje:
– dot. uzdolnionych uczniów; zgodnie z podjętą uchwałą RPP, w dniu dzisiejszym upływa
termin składania propozycji kandydatów przez rady pedagogiczne, w dniu jutrzejszym będą
analizowane, informacja będzie znana w przyszłym tygodniu, przyznanie nagród odbędzie
się w dniu 1 września.
– dot. organizowania pracowni kształcenia zawodowego; ZS nr 2 i 3 jest przygotowany do
prowadzenia egzaminów, w tej chwili to zadanie realizuje ZS nr 1. W dniu 24 czerwca
odbyło się uroczyste otwarcie pracowni i ośrodka egzaminacyjnego w zawodach tzw.
zabudowa sucha. We wrześniu będzie otwarta druga pracownia, trzecia w ciągu roku
szkolnego. W pracowni jest 5 stanowisk. Pierwszy egzamin odbył się następnego dnia po
otwarciu.
– dot. remontów w szkołach:
I LO – naprawa holu,
II LO - malowanie II piętra i klatki schodowej,
LO w Konstantynowie Łódzkim – malowanie pracowni lekcyjnych,
ZS nr 1 – remont dwóch pracowni, pracowni językowej, remont bufetu szkolnego
z zapleczem, przeniesienie biblioteki, remont klatki schodowej na III piętrze, remont
schodów wejściowych,
ZS nr 2 – remont dwóch korytarzy, demolowanie paneli, boazerii – zastąpienie ich
materiałami niepalnymi,
ZS nr 3 - remont dwóch pracowni językowych, pracowni hotelarskiej, wymiana niektórych
drzwi do pracowni, malowanie holu na drugim piętrze,
ZS nr 4 – malowanie jednej sali lekcyjnej oraz remont podłóg, przygotowanie pracowni do
terapii integracji sensorycznej.
ZS nr 5 – rozbiórka komina, wymiana wykładzin antypoślizgowych w ramach środków
rezerwy Ministra Oświaty
MDK - układanie płytek na schodach (we własnym zakresie),
w innych placówkach nie planuje się remontów w czasie wakacji.
– dot. wykorzystania Orlików, będą czynne, boisko przy ZS nr 1 i 2 – będą wyznaczane
niektóre dni.
– dot. oferty MDK – oferta zapewnia zajęcia dla dzieci od 6 roku życia w rożnych formach:
tanecznych, plastycznych, ruchowych itp. Wychowankowie placówek opiekuńczo –
wychowawczych spędzają wakacje w górach i nad morzem. Małe dzieci będą miały
zorganizowane półkolonie na terenie placówki.
Członek Zarządu Powiatu - p. Magdalena Werstak w odpowiedzi na interpelację radnego
Roberta Kraski dotyczącej pozwu do sądu Wydziału Geodezji i Kartografii powiedziała, iż jest to
prawda. Sprawa wymaga dłuższej wypowiedzi.
P. R. Kraska – wobec powyższego poprosił o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej.
P. M. Werstak – chodzi o dotrzymywanie formalnych procedur w zakresie skarg. Zaistniała
rozbieżność zdań skarżącego i geodety. W momencie, kiedy wyrok WSA zostanie wydany, taka
informacja zostanie przekazana.
P. R. Kraska wycofał prośbę o udzielenie odpowiedzi pisemnej.
Wicestarosta Powiatu – w sierpniu będzie ogłoszony konkurs na wakat dyrektora w poradni
psychologiczno – pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim. Akcje PCPR – podkreśliła, że cały
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czas są prowadzone akcje dotyczące rodzicielstwa zastępczego. Problem jest istotny. „Mamy 180
rodzin zastępczych.” W placówce opiekuńczo – wychowawczej jest 90 wychowanków.
„Przypominamy, namawiamy, informujemy.”
Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura w odniesieniu do interpelacji:
– radnego Marcina Wolskiego (dot. znaku przy Parku Wolności) znak pojawiła się wskutek
decyzji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Temat zostanie przeanalizowany jeszcze raz.
– dot. Rzecznika Konsumentów, działalność edukacyjna jest prowadzona w szkołach:
w Ksawerowie i Gimnazjum nr 1, ale także w telewizji łódzkiej i pabianickiej oraz prasie.
Pani rzecznik nie ma wykształcenia prawniczego, nie jest to element niezbędny, aby
wykonywać dobrze swoją pracę.
Członek Zarządu Powiatu - p. A. Krasiński w odpowiedzi na interpelację dotyczącą
procedury odszkodowawczej w sprawie mostu w Talarze powiedział, iż sąd wyznaczył biegłego,
który ma określić wielkość i rodzaj zniszczeń (oceniał je w momencie demontażu przeprawy).
Z oględzin zostanie sporządzony protokół. Dodatkowe informacje zostaną udzielone.
Starosta Pabianicki – (dot. interpelacji radnego Andrzeja Kurzawskiego) w związku
z ogólnopolską Spartakiadą powiat nie poniesie dodatkowych kosztów, a jedynie korzyści: sprzęt
i wyposażenie hali ze środków wojewódzkiej federacji sportu, piłki, maszynę do czyszczenia
parkietu, regulacji koszy, to materialna storna, druga to promocja powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu wyraził aprobatę, aby zaprosić Rzecznika Konsumentów na
Sesję.
Starosta Pabianicki przychylił się do zdania przedmówcy.
Przewodniczący Rady – pan Florian Wlaźlak - zgodnie z zapisami Uchwały RPP nr II/5/02
projekty uchwał są kierowane, dekretowane do komisji branżowych. Jeśli projekt finansowy
dotyczy zmian w zakresie oświaty, bądź wybudowania, rozebrania obiektu to wówczas projekt jest
dekretowany do Komisji Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Infrastruktury Technicznej,
aby komisje mogły wyrazić swoje stanowisko.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
P. B. Piotrowski – w imieniu PCK podziękował panu Przewodniczącemu, Staroście, pani
Magdalenie Werstak, Członkom Zarządu, panu Jarosławowi Haburze, Rafałowi Kunce, za pomoc
w organizacji festynu rodzinnego z okazji 50 - lecia ruchu młodzieżowego PCK.
P. M. Werstak zaprosiła na:
– otwarcie XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich, które nastąpi
w dniu 1 lipca o godzinie 9.00 w powiatowej hali sportowej;
– obchody Święta Wojska Polskiego w dniu15 sierpnia w Kościele Św. Mateusza;
Ponadto podziękowała radnym za pomoc przy organizacji Dni Powiatu: panu Waldemarowi
Flajszerowi, Łukaszowi Stenclowi, Jarosławowi Haburze, Adamowi Krasińskiemu,
Staroście Pabianickiemu, Sekretarzowi oraz radnym za przekazanie środków na organizację
imprezy.
Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura w związku z oszczędnościami powstałymi po
rozstrzygniętych przetargach oraz deklaracją partycypacji w kosztach (w wysokości 50%) ze strony
gminy Dłutów przy realizacji trzech zadań remontowych (w gminie tej w roku bieżącym nie było
zaplanowanych żadnych zadań, a stan dróg w gminie jest bardzo zły), Zarząd planuje dodatkową
Sesję między 10 a 15 lipcem – po uzyskanej decyzji z Ministerstwa.
P. R. Jakubowski – czy pozostałe gminy powiatu były pytane o partycypację w realizacji
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zadań?
Starosta potwierdził, pojawiły się deklaracje ze strony gminy Dobroń i Lutomiersk.
Ad. 11
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad XLV Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady XLV Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 11:55.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
/-/ Anna Czekalska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady

12

