PROTOKÓŁ NR XLIX/13
PROTOKÓŁ Z XLIX SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 30 października 2013 r. o godzinie 9.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 20
Ad. 1
XLIX 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 12 radnych (lista
obecności w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji poprowadzi
mecenas Jarosław Szczepaniak.
Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad (załącznik nr 2).
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
Wobec braku zastrzeżeń Przewodniczący przystąpił do głosowania ww. protokołu.
W wyniku głosowania: za – 12 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Protokół Nr XLVIII/13 z dnia 27 września 2013 roku z XLVIII 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. Monika Pawlak – Szpotan – nieobecna,
–
p. Robert Rządziński – nieobecny,
–
p. Włodzimierz Stanek – nieobecny,
–
p. Łukasz Stencel – nie wyraził zgody,
–
p. Jadwiga Wadowska Gryzel – nieobecna,
–
p. Marcin Wolski – wyraził zgodę;
–
p. Halina Bakus – wyraziła zgodę;
Ad. 4
Dotyczy punktu: Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
Powyższą informację przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura (załącznik
nr 3).
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Ad. 5
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej
sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iż odpowiedzi zostały udzielone na poprzedniej sesji
oraz w formie pisemnej. Ponadto między sesjami wpłynęła interpelacja pisemna radnego Andrzeja
Kurzawskiego dotycząca uwzględnienia w budżecie na 2014 rok kilku zadań na drogach
powiatowych. Radny otrzymał odpowiedź w formie pisemnej.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Interpelacje i zapytania radnych.
P. Paweł Kania zwrócił się z zapytaniami:
–
kiedy ostatecznie zakończy się inwestycja budowy mostu w Talarze?
–
na kiedy przewidywane są remonty dróg powiatowych na odcinkach łączących z trasą S-8?
–
w związku z prośbami mieszkańców wskazał na zaniedbania w sprzątaniu centrum
Dobronia (w miejscu, gdzie odbywają się różne uroczystości);
–
poprosił o zajęcie się sprawą odwodnienia na ulicy Leśnej w Dobroniu.
P. Łukasz Stencel zwrócił się z interpelacjami:
–
czy zakończył się remont w DPS na ulicy Łaskiej w Pabianicach? Jak Zarząd ocenia
wykonanie tych prac?
–
czy jeszcze w roku bieżącym Starostwo Powiatowe będzie organizowało imprezy sportowe
lub charytatywne we współpracy z organizacjami pozarządowymi (wzorem lat poprzednich)?
P. Marek Ciechański – co aktualnie „dzieje się” na drogach powiatowych? Jakie remonty
dróg powiatowych przewiduje się w najbliższym czasie?
P. Włodzimierz Stanek zwrócił się z interpelacjami i zapytaniami:
–
czy prawdą jest, że pracownik wydziału Geodezji i Kartografii został zwolniony na zasadzie
likwidacji stanowiska pracy w Konstantynowie Łódzkim, czy nie było zasadnym jego zwolnienie
na innych zasadach, jeśli były składane skargi na jego osobę? Czy nie zasadnym było przenieść
stanowisko do Pabianic, aby nie było opóźnień w wydawaniu wypisów?
–
czy prawdą jest, że w wydziale Geodezji i Kartografii panuje fatalna atmosfera i w związku
z tym jeden pracownik, po awanturze, trafił do szpitala?
–
czy prawdą jest, że osoby odbywające staż w wydziale Geodezji i Kartografii składają
oficjalnie pisma, że „nigdy w życiu nie chcą odbywać stażu w tym wydziale”?
–
zwrócił uwagę, iż w trzech odpowiedziach pisemnych na interpelacje kierowane do Zarządu
Powiatu powtarzane są te same argumenty na zasadzie „kopiuj – wklej”
–
(sprawa zgłoszona przez rodziców) w Zespole szkół elektrycznych zajęcia z wychowania
fizycznego odbywają się na boisku wobec nie sprzyjających warunków pogodowych. Zwrócił się
z prośbą o interwencję w tej sprawie – uczniowie chorują.
P. Andrzej Kurzawski zapytał, kiedy nastąpi otwarcie mostu w Talarze?
P. Rafał Kunka zwrócił się z interpelacją w sprawie zmiany organizacji ruchu na
skrzyżowaniu ulic: 20 – go Stycznia – Myśliwskiej – gen. Waltera Janke. W chwili obecnej dojazd
do ww. skrzyżowania od strony ulicy Myśliwskiej odbywa się dwoma pasami ruchu:
–
dla jadących prosto i skręcających w prawo,
–
dla jadących prosto i skręcających w lewo,
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to niebezpieczne rozwiązanie. W przypadku, gdy na pasie lewym stoi samochód oczekujący na
możliwość skrętu w lewo zasłania widoczność kierowcy samochodu oczekującego na możliwość
przejechania skrzyżowania na wprost na pasie prawym. W przypadku zaś, gdy na obydwu pasach
stoją samochody chcące przejechać skrzyżowanie na wprost, kierowcy ruszający jednocześnie
często próbują podejmować rywalizację „kto pierwszy”. Takie zachowanie kierowców stwarza
zagrożenie potrącenia osób poruszających się po przejściu, znajdującym się na ulicy 20 stycznia,
w odległości 100 metrów od skrzyżowania. Złożył wniosek o zmianę organizacji ruchu na
przedmiotowym skrzyżowaniu, aby zachować tylko jeden pas dla jadących na wprost. Poprosił
o skierowanie sprawy do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Poinformował, że
interpelacja w tej sprawie zostanie złożona na piśmie.
P. Robert Kraska „w dniu 17 września br. nastąpiła emisja programu Powiat w oczach
Radnych, w którym Pan Starosta skomentował moje wystąpienie. Dlaczego zawarł Pan w nim
mijające się z prawdą wyjaśnienia?
- PODN i DM w obecnej formie został powołany w sierpniu 2007 roku, na konferencji
inaugurującej pracę tego ośrodka w roku szkolnym 2013/2014, której fragmenty wyemitowano
w programie informacyjnym telewizji PROMOK w dniu 24.09.2013 r. Pan Starosta mówił o 7 roku
działalności PODN i DM: cytują ,,...Kiedy tworzyliśmy go w 2007 roku byliśmy pełni optymizmu
i wiary...” Po stwierdzeniach jakoby SLD powołało ośrodek w latach swoich rządów w programie
Powiat w Oczach radnych, a tydzień później mówienie o doskonałości swojej decyzji o powołaniu
ośrodka w 2007 roku ,,wiara” w prawdomówność Pana Starosty została w moich oczach zachwiana.
- odnosząc się do stanu bezrobocia w powiecie Pan Starosta, przedstawił liczby nie procenty,
o których ja mówiłem. Stwierdził, że w okresie współrządzenia SLD w powiecie w latach 20002006 pozyskano 40 mln zł i aktywizowano 12 tyś bezrobotnych, natomiast w analogicznym okresie
ostatnich sześciu lat pozyskano 80 mln i zaktywizowano 17 tys. bezrobotnych. Czyli przeliczając
w okresie rządów SLD aktywizacja jednego bezrobotnego to wydatek ok. 3300 zł, natomiast
w okresie rządów Platformy 4700 zł. Pozyskanie środków w latach 2000-2006 było niewspółmierne
do obecnych, gdyż Polska wstąpiła do struktur UE 1 maja 2004 roku, a największe nakłady m.in. na
walkę z bezrobociem otrzymała w latach 2007-2013.
- pan Starosta zarzuca mi brak kompetencji stwierdzając, że nie znam ustawy o samorządzie
powiatowym oraz nieznajomości lokalizacji dróg powiatowych. Zapewniam Pana Starostę, że wiem
przy jakiej drodze mieszkam, gdyż to m.in. moja interpelacja przyczyniła się do jej przebudowy.
Jeżeli chodzi o ustawę samorządową to również Panie Starosto nie mam problemów z jej
znajomością i rozumieniem. Odwołam się do § 5 pkt. 1 i 2 Statutu Powiatu Pabianickiego, który
mówi o tworzeniu jak najlepszych warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Powiatu.
Nie można więc twierdzić, że mówienie o wspólnych interesach powiatu i samorządów gminnych
związanych z rozwojem przedsiębiorczości, a co za tym idzie walka z bezrobociem to nieznajomość
ustawy o samorządzie powiatowym.
Proszę o sprawdzanie przez pana Starostę informacji, do których się Pan odnosi. Dodam
również, iż byłem przekonany po informacji Pani Rzecznik, że ma być to konferencja prasowa,
którą nota bene była, a umieszczono ją w programie ,,Powiat w Oczach Radnych”. Jeżeli już
umieszczono to w tym programie to w moich rozumieniu jest to POWIAT W OCZACH
RADNYCH, a nie RADNY W OCZACH STAROSTY.”
P. Marek Ciechański – czy do Starostwa Powiatowego wpłynął pozew miasta w sprawie
szpitala?
P. Waldemar Flajszer zwrócił się z interpelacjami i zapytaniami:
–
czy i w jaki sposób monitorowane są rodziny zastępcze względem przemocy, czy dzieci są
bezpieczne, jak powiat podchodzi do sprawy przemocy w takich rodzinach wobec ostatnich
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doniesień medialnych?
–
ile środków finansowych przekazała gmina na DPS w 2013 roku?
–
jaki jest koszt jednego mieszkańca DPS?
–
ile osób niepełnosprawnych do tej pory uzyskało stopień niepełnosprawności, jak ma się ta
liczba wobec nieletnich do 16 roku życia?
–
jak wyglądała sprawa turnusów rehabilitacyjnych w roku bieżącym? Ile osób ubiegało
się o turnusy w stosunku do roku ubiegłego?
–
ilu wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych jest usamodzielnionych?
–
w związku ze zbliżającą się zimą, jak powiat pabianicki jest przygotowany na przyjęcie
osób bezdomnych w poszczególnych gminach, czy sprawa jest monitorowana?
–
czy były wydane decyzje nakładające kary w związku z nielegalną wycinką drzew na
terenie powiatu pabianickiego (od początku roku bieżącego)?
–
na jakim etapie jest sprawa odszkodowania dotycząca mostu w Talarze?
–
czy w 2013 roku toczyły się postępowania sądowe, ile ich było, jak się zakończyły?
–
ile zarejestrowano samochodów ciężarowych w porównaniu do roku ubiegłego?
–
ile pojazdów zarejestrowano w miesiącach wrzesień, październik roku bieżącego?
–
ile uprawnień do kierowania pojazdów zostało wydanych, a ile cofniętych?
–
w jakim kierunku będą szły zmiany prawne dotyczące rejestracji samochodów w Unii
Europejskiej?
–
jakie imprezy promocyjne są planowane do końca bieżącego roku?
Ad. 7.
Dotyczy punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji
w Pabianicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie pabianickim
w I półroczu 2013 roku.
Sprawozdanie przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach – p. Paweł
Zarychta (załącznik nr 4 ).
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu,
poinformował o przyjęciu sprawozdania w drodze aklamacji.
Rada bez głosu sprzeciwu przyjęła informację do wiadomości.
Ad. 8.
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu
Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2014.
Projekt uchwały omówiła Członek Zarządu Powiatu – pani Magdalena Werstak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 5):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XLIX/335/13 w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego
z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. została
podjęta.
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Ad. 9.
Dotyczy punktu: Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2012 rok.
Informację omówił F. Wlaźlak – Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego (załącznik
nr 6).
Ad. 10.
Dotyczy punktu: Informacja Starosty Pabianickiego o analizie oświadczeń majątkowych
za 2012 rok.
Informację przedstawił K. Habura – Starosta Pabianicki (załącznik nr 7).
Ad. 11.
Dotyczy punktu: Działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów na terenie powiatu
pabianickiego.
Pani Elżbieta Jabłońska – Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatowym
w Pabianicach – realizacja zadań o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie konsumentów
powierzona jest powiatowemu rzecznikowi konsumentów, który działa na podstawie określonych
kompetencji wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji
i konsumentów. Zadania są realizowane przez panią Elżbietę Jabłońską od dnia 29 maja 2003 roku
(powołanej przez Radę Powiatu Pabianickiego). Do dnia 30 czerwca 2013 roku zadania były przez
nią wykonywane jednoosobowo, od dnia 1 lipca br. zmieniła się struktura organizacyjna poprzez
utworzenie biura rzecznika konsumentów i zatrudnienia 1 osoby. Rzecznik Konsumentów w swojej
pracy koncentruje się na: udzielaniu bezpłatnych porad prawnych, informacji prawnych,
występowaniu do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
przygotowywaniu pozwów sądowych i wytaczaniu powództw na rzecz konsumentów oraz
wstępowaniu do toczących się postępowań sądowych, współdziałaniu z właściwymi terytorialnie
delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz instytucjami i organizacjami, do
których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów. Konsumenci głównie zwracali
się ze sprawami dotyczącymi nieprawidłowości w umowach zawieranych na odległość lub poza
lokalem przedsiębiorstwa oraz usług telekomunikacyjnych i TV.
Rzecznik Konsumentów udzielił:
– 785 porad w roku 2004,
– 2917 w roku 2012,
– 2990 w roku 2013.
W przeważającej mierze dominują tematy wystąpień w zakresie:
– wadliwości sprzedawanych towarów,
– gwarancji,
– usług remontowo – budowlanych,
– usług finansowo – bankowych,
– usług turystycznych.
Rzecznik Konsumentów wystosował:
– 6 wystąpień formalno – prawnych w roku 2003,
– 526 wystąpień formalno – prawnych w roku 2012,
– 510 wystąpień formalno – prawnych w roku 2013.
Znaczny wzrost udzielonych porad dotyczył i dotyczy opłat za abonament RTV. Podobnie jak przy
innych płatnościach obowiązkowych, istnieje prawna konieczność uiszczania opłat za abonament
radiowo - telewizyjny. Oprócz wystąpień, pism, interwencji bezpośrednich, rozmów i mediacji
rzecznik wytacza powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępuje za ich zgodą do toczącego się
postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów, udziela pomocy w zakresie
przygotowywania pozwów sądowych wnoszonych indywidualnie przez konsumentów.
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W roku 2012 w imieniu konsumentów rzecznik sporządził 48 pozwów, uczestniczył
w 20 sprawach (zakończonych wygraną dla konsumenta), na chwilę obecną przygotował
49 pozwów i uczestniczył w 28 sprawach.
Rzecznik podejmuje działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym, jednakże nie
posiada uprawnień pedagogicznych i nie może prowadzić zajęć dydaktycznych, może jedynie w
obecności nauczyciela prowadzić prelekcję i podejmować dyskusję w temacie obowiązujących
przepisów.
Rzecznik prowadził takie prelekcje w:
• Gimnazjum nr 3 w Konstantynowie Łódzkim w klasach I – III,
• szkole podstawowej nr 5 w klasach III – VI,
• Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach,
• gimnazjum nr 1 w Pabianicach w klasach I – III,
• Zespole Szkół nr 6 Widzew w Ksawerowie w klasach I – IV.
Ad. 12.
Dotyczy punktu: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Pabianickim
za rok szkolny 2012/2013.
Informację przedstawiła p. Agata Grzejdziak – inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania
(załącznik nr 8).
Rada bez głosu sprzeciwu przyjęła informację do wiadomości.
Ad. 13.
Dotyczy punktu: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2013 roku.
Z informacją zapoznała radnych Skarbnik Powiatu – p. E. Piekielniak (załącznik nr 9).
Wobec braku głosów sprzeciwu informacji została przyjęta.
Ad. 14.
Dotyczy punktu: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za
I półrocze 2013 roku.
Informację przedstawiła Skarbnik Powiatu (załącznik nr 10).
Rada bez głosu sprzeciwu przyjęła informację do wiadomości.
Ad. 15.
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a)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, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 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 11):
za – 14 radnych,
przeciw – 0 radnych,
4 radnych wstrzymało się od głosu,
Uchwała Nr XLIX/336/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego została podjęta.
b)zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok;
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego przedstawiła
Skarbnik Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
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Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 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 12):
za – 14 radnych,
przeciw – 0 radnych,
4 radnych wstrzymało się od głosu,
Uchwała Nr XLIX/337/13 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok
wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego została podjęta.
c) zmiany Uchwały NR XXXVIII/253/12 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Pabianice porozumienia w sprawie
powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań
Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego;
Projekt uchwały omówiła Członek Zarządu Powiatu – pani Magdalena Werstak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego ww.
projektu uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu. W wyniku głosowania (załącznik nr 13):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XLIX/338/13 w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVIII/253/12 Rady Powiatu
Pabianickiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą
Miejską Pabianice porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana
Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego
została podjęta.
d) zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ,,Inwestycja w szkołę – inwestycją w fachowca” w
ramach Działania 9.2. PO KL;
Projekt uchwały omówił pan Adam Krasiński – Członek Zarządu Powiatu.
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 14):
za – 16 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XLIX/339/13 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ,,Inwestycja w
szkołę – inwestycją w fachowca” w ramach Działania 9.2. PO KL została podjęta.
e) zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ,,Energia odnawialna – dziedzina przyszłości”w ramach
Działania 9.2. PO KL;
Projekt uchwały omówił pan Adam Krasiński – Członek Zarządu Powiatu.
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 15):
za – 16 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XLIX/340/13 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ,,Energia
odnawialna dziedzina przyszłości” w ramach Działania 9.2. PO KL została podjęta.
f) zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ,,Branże przyszłości gwarancją rozwoju
i sukcesu”w ramach działania 9.2. PO KL;
Projekt uchwały omówił pan Adam Krasiński
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania poinformowali o
pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
7

W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 16):
za – 16 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XLIX/341/13 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ,,Branże
przyszłości – gwarancją rozwoju i sukcesu” w ramach działania 9.2. PO KL została podjęta.
g) ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na 2014 rok;
Projekt uchwały omówiła Członek Zarządu Powiatu – pani Magdalena Werstak.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. W. Stanek zapytał, czy nie można zastanowić się nad możliwości sprzedaży długu firmie
zewnętrznej?
Przewodniczący Rady odpowiedź zostanie udzielona na następnej sesji.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 17):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XLIX/342/13 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie
pojazdów usuniętych z drogi na 2014 rok została podjęta.
h) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. ,,Likwidacja barier
architektonicznych” - Dostosowanie pomieszczeń WC dla uczniów niepełnosprawnych
w budynku świetlicy szkolnej oraz drogi komunikacyjnej między budynkiem świetlicy
a budynkiem szkoły Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach;
Projekt uchwały omówił pan Adam Krasiński – Członek Zarządu Powiatu.
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 18):
za – 16 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XLIX/343/13 w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie
zadania pn. ,,Likwidacja barier architektonicznych” - Dostosowanie pomieszczeń WC dla uczniów
niepełnosprawnych w budynku świetlicy szkolnej oraz drogi komunikacyjnej między budynkiem
świetlicy a budynkiem szkoły Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach została podjęta.
i) nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego” (Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Pabianicach);
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – pan Florian
Wlaźlak.
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,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr XLIX/344/13 w sprawie ) nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu
Pabianickiego” (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pabianicach) została podjęta.
j) nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego” (Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Konstantynowie Łódzkim);
Projekt uchwały omówił pan Florian Wlaźlak.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 20):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
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Uchwała Nr XLIX/345/13 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego”
(Uniwersytet Trzeciego Wieku w Konstantynowie Łódzkim) została podjęta.
Ad. 16
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura (dot. pozwu w sprawie szpitala) do Starostwa
Powiatowego wpłynął pozew złożony przez gminę Pabianice przeciwko powiatowi pabianickiemu
o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Odpowiedź w sprawie jest przygotowywana przez
mecenasów, pozew wzbudza liczne wątpliwości, np. czy powiat w ogóle winien regulować
jakiekolwiek płatności. Odniósł się do wypowiedzi prezydenta miasta z sobotniego dodatku do
Ekspresu ilustrowanego, w której wyraża zdanie, że taka jednostka jak powiat jest niepotrzebna.
Żaden przepis prawny nie narzuca powiatowi obowiązku prowadzenia szpitala (przykładem są tutaj
powiaty: skierniewicki, bełchatowski, sieradzki). W 2006 roku zobowiązania szpitala wynosiły
60 mln. zł. W końcu 2009 roku (w momencie likwidacji szpitala) ta kwota urosła do wysokości
140 mln. zł., pomimo pomocy społecznej, restrukturyzacji i likwidacji zadłużenia, dlaczego
prezydent dopuścił do takiej sytuacji?
Członek Zarządu Powiatu - p. A. Krasiński zaprezentował radnym stan mostu przed
przebudową i po. Dodał, iż będą czynione starania, aby odbiór robót był dokonany w dniu
jutrzejszym, a w dniu 1 listopada most był przejezdny – taka informacja pojawi się na stronie
internetowej powiatu.
P. W. Stanek – czy most jest monitorowany? Co w przypadku, gdyby kolejny kierowca
samochodu ciężarowego próbował przejechać przez most?
P. A. Krasiński organizacja ruchu przewidziana jest na max. obciążenie 10 ton.
Poinformował ponadto o kończących się inwestycjach: Szynkielew – Petrykozy – Kudrowice oraz
Kazimierz – Puczniew, gm. Lutomiersk (zadanie zakończone) wskazując radnym dokumentację
zdjęciową przed inwestycją i po wykonaniu robót.
W odpowiedzi na interpelacje radnych:
– Pawła Kanii dotyczącą dróg łączących się z trasą S-8 powiedział, iż naprawy na tych
drogach będą wykonane na podstawie podpisanych porozumień, firmy dokonają nie tylko
napraw, ale także zastaną położone nowe nakładki (w miesiącu listopadzie) na odcinkach
dróg, z których firmy korzystały: w kierunku Ldzania od wyjazdu z kopalni do OSP,
w Mogilnie nakładka została już położona, zostaną jeszcze ułożone w Róży i Pawłówku.
– Pawła Kanii dotyczącą sprzątania centrum Dobronia powiedział, iż faktem jest że przed
wszystkimi świętymi sprzątanie nie zostało wykonane, sytuacja ulegnie zmianie.
– Pawła Kanii w zakresie odwodnienia ulicy Leśnej - odpowiedź zostanie udzielona
w formie pisemnej.
– Łukasza Stencla dotycząca remontu DPS, prace zostały zrealizowane w terminie, prace
realizowała firma pana Wojtczaka, pomieszczenia przeznaczone do remontu, przebudowy
zostały wykonane, pensjonariusze już z nich korzystają, ponadto został odnowiony korytarz,
wybudowane miejsce dla służby pielęgniarskiej z centralką przywoławczą. Na chwilę
obecną opinie personelu i pani dyrektor są pozytywne.
– Marka Ciechańskiego dotyczącą planów remontów na drogach powiatowych –
przeprowadzone przetargi dotyczyły głównie gminy Dłutów, gdzie były realizowane trzy
zadania, dwa są już wykonane (Leszczyny i Mierzączka), w trakcie realizacji jest
Pawłówek. Dodatkowych zadań remontowych (polegających na ułożeniu nakładek, budowie
chodników) na razie nie planujemy – aura pogodowa jest już nieodpowiednia, najważniejsze
prace zostały już zrealizowane, prace polegające na łataniu dziur będą się odbywały przed
okresem zimowym.
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– Włodzimierza Stanka dotyczącą szablonowych odpowiedzi na interpelacje – Zarząd będzie
analizował możliwości umieszczenia wskazanych zadań w planie budżetu na rok przyszły,
odpowiedzi są te same z uwagi na fakt, iż składane interpelacje dotyczyły powtarzanych
próśb o umieszczenie odpowiednich inwestycji, zadań w projekcie budżetu.
– Andrzeja Kurzawskiego dotyczącą mostu w Talarze – odpowiedź została już wcześniej
udzielona.
– Waldemara Flajszera dotycząca sprawy odszkodowania – za pośrednictwem mecenasa
zostało wystosowane pismo do sądu o powołanie kolejnego biegłego (z uwagi na stronniczą
opinię), na dzień 20 listopada został wyznaczony termin rozprawy.
– Rafała Kunki dotycząca skrzyżowania ulic 20 stycznia/Myśliwskiej – uwaga radnego jest
słuszna, jeśli wpłynie pisemna interpelacja, zostanie skierowana do Komisji Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego.
P. W. Stanek ad vocem do wypowiedzi przedmówcy powiedział, iż na reakcję w sprawie
swojej interpelacji dotyczącej skrzyżowania ulic 20 stycznia/Myśliwskiej czekał 1,5 roku, zanim
Zarząd zajął się sprawą, a interpelacja radnego opozycji zostanie od razu skierowana do Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Starosta Pabianicki – wszyscy radni są traktowani na równych prawach. Jeśli pytania się
powtarzają, to odpowiedzi również.
Członek Zarządu Powiatu - p. M. Werstak w odpowiedzi na interpelacje dotyczące Wydziału
Geodezji i Kartografii powiedziała, iż stanowisko w tym wydziale w Konstantynowie Łódzkim
zostało zlikwidowane, pracownik otrzymał 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Powstanie nowe
stanowisko w wydziale Architektury i Budownictwa w Konstantynowie Łódzkim - osoba ta będzie
zajmowała się wydawaniem zaświadczeń z ewidencji gruntów.
Starosta nadmienił, iż pracownika w wydziale geodezji nie będzie od dnia 1 stycznia
2014 roku.
P. M. Werstak – w wydziale geodezji w Pabianicach pracuje wystarczająca liczba
pracowników. Opóźnienia były spowodowane zwolnieniem lekarskim pracownika. Pracownik,
który trafił do szpitala był chory, to nie z powodu złej atmosfery. Chętnych do odbywania stażu
w tym wydziale jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o imprezy charytatywne powiedziała, iż w grudniu
będzie organizowana „Szlachetna paczka”, dzięki której jedna rodzina jest obejmowana opieką.
W odpowiedzi na interpelację radnego Łukasza Stencla dotyczącą działań promocyjnych
powiedziała, iż w dniach 16,17 listopada odbędzie się turniej piłki siatkowej w powiatowej hali
sportowej, powiatowa gala sportu, podczas której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia dla
sportowców, na bieżąco wydział monitoruje działania promocyjne. Wskazała, iż radny Włodzimierz
Stanek używa na swoim blogu internetowym nieaktualnego herbu powiatu pabianickiego. Poprosiła
o zamieszczenie herbu zgodnego z uchwałą. Poinformowała, iż do dnia 30 listopada trwa konkurs
na logo i hasło powiatu pabianickiego, wobec faktu, iż nie wszędzie właściwym jest używanie
herbu powiatu. Poprosiła o rozpropagowanie tej informacji. Nagrodą jest kwota w wysokości
750 zł.
P. W. Stanek – herb zostanie poprawiony.
Wicestarosta – pani Irena Grenda w odpowiedzi na interpelacje i zapytania:
– dot. rodzin zastępczych; rodzin zastępczych jest 175, w których przebywa
215 dzieci:114 rodzin zastępczych spokrewnionych – przebywa w nich 128 dzieci; 56
rodzin zastępczych niespokrewnionych– przebywa w nich 96 dzieci; 5 rodzin zastępczych
zawodowych. Rodziny zgłaszają różne problemy, które są na bieżąco rozwiązywane.
– dot. środków finansowych na DPS; w placówce przebywają dwie grupy osób:
1. przyjętych na starych zasadach – 163 osoby (przed 1 stycznia 2004 roku), finansowanie:
70 % wysokości emerytur lub rent pensjonariuszy, pozostałą kwotę dopłaca państwo
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(1620 zł. na jedną osobę).
2. przyjętych na nowych zasadach – pozostałe osoby, finansowanie: z emerytur lub rent
pensjonariuszy, resztę dopłaca gmina lub alimentacyjnie rodzina.
– dot. kosztów utrzymania podopiecznego w DPS:
DPS na ulicy Wiejskiej w Pabianicach – 2962 zł.
DPS w Konstantynowie Łódzkim – 2834 zł.
placówce opiekuńczo – wychowawczej – 3984 zł.
– dot. osób niepełnosprawnych; od stycznia do października wydanych zostało 2454 orzeczeń,
283 orzeczenia dotyczyły dzieci do 16 roku życia. Orzeczeń w stopniu lekkim wydano 787,
w stopniu umiarkowanym – 827, znacznym – 442, w 140 przypadkach wydano orzeczenia
odmowne. W roku 2012 wydano 2132 orzeczenia.
– dot. turnusów rehabilitacyjnych; w roku 2013 na turnusy złożonych zostało:
240 wniosków (stopień lekki);
300 wniosków (stopień umiarkowany);
131 wniosków (stopień znaczny);
191 wniosków (opiekunowie). Zgodnie z rozporządzeniem, osoby do 25 roku życia na
turnusy rehabilitacyjne pojechały z opiekunami. Środki będą w 100% wykorzystane. Jeśli
jakaś osoba nie była uczestnikiem turnusów w roku 2012, to w roku bieżącym na pewno
pojechała.
– dot. wychowanków, którzy się usamodzielnili;
w roku 2012 - 8 osób się usamodzielniło (kwota wsparcia , jaką otrzymali: 30 352 zł.);
w roku 2013 - 7 osób się usamodzielniło (dwie osoby otrzymały mieszkania, kwota
wsparcia: 25 264 zł).
– dot. osób bezdomnych; powiat pabianicki prowadzi tylko nadzór. W Pabianicach znajduje
się stowarzyszenie Granica oraz stowarzyszenie Brata Alberta, w Konstantynowie Łódzkim
zaś istnieje schronisko dla bezdomnych na 15 miejsc, funkcjonuje całodobowo, MCPS oraz
GCPS nadzoruje te organizacje.
P. M. Werstak – na interpelacje dotyczące wydziału Komunikacji i Transportu odpowiedzi
zostaną udzielone w formie pisemnej.
Sekretarz Powiatu – pan Jacek Barasiński (dot. postępowań sądowych) – z powództwa
gminy miejskiej Pabianice toczy się jedna sprawa dotycząca szpitala, Starostwo Powiatowe jest na
etapie przygotowywania odpowiedzi na pozew.
Członek Zarządu Powiatu – pani Gabriela Wenne – Błażyńska w odpowiedzi na interpelację
radnego Włodzimierza Stanka dotyczącą zajęć wychowania fizycznego powiedziała, że odpowiedź
zostanie udzielona na piśmie.
Starosta w odniesieniu do wypowiedzi radnego Roberta Kraski, „mamy różne zdania w tym
temacie”, dane przedstawione w programie są zgodne z prawdą, są uzyskane z PUP. Nie ma
powodu, aby nie wierzyć w ich wiarygodność.
P. R. Kraska – pan Starosta wspomniał, że SLD zakładało PODNiDM (znajdował się on
w strukturach liceum w Konstantynowie Łódzkim), „obecny, prawdziwy PODN powstał”
uchwalą Rady Powiatu Pabianickiego w 2007 roku , o czym pan Starosta wspomniał na konferencji
inaugurującej rok szkolny 2013/2014, „zarzucając mi brak kompetencji. Pan Starosta mija się
prawdą.”
Starosta – PODN zaczął istnieć przy szkole, kiedy SLD zarządzało powiatem. Odpowiedź
na interpelację radnego Waldemara Flajszera dotyczącą kar za wycinkę drzew zostanie udzielona w
formie pisemnej.
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Ad. 17
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
Przewodniczący Rady:
- odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej nr I/154/13 z dnia 12 września 2013 roku,
(załącznik nr 21).
Ponadto poinformował o:
–
mszy świętej
z okazji Święta
Niepodległości,
która
odbędzie
się
o godzinie 9.30 (w tym również o zaproszeniu z Konstantynowa Łódzkiego i Dobronia – jeśli radni
zechcieliby reprezentować powiat);
–
uroczystej sesji Rady Powiatu w Dworze Kapituły Krakowskiej w dniu 8 listopada
2013 roku o godzinie 12.00;
–
mszy świętej w intencji zmarłych samorządowców w dniu 3 listopada
2013 roku w parafii św. Maksymiliana Kolbe.
Pani Magdalena Werstak – w dniu 1 listopada 2013 roku o godzinie 11:30 odbędzie się apel
harcerzy (zbiórka przy nowej kaplicy).
Starosta Pabianicki poinformował, iż na dzień 27 listopada (środa) planowana jest sesja
Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w dniu 1 listopada o godzinie 12.00 będą
składane kwiaty na grobach zmarłych samorządowców (zbiórka przy nowej kaplicy).
P. Ł. Stencel – na dzień 1 listopada stowarzyszenie Młodzi Demokraci publikuje mapkę
z zasłużonymi pabianiczanami, to jej 9 edycja. Zwrócił się z prośbą, aby dystrybuować mapkę przy
kwestowaniu.
P. M. Werstak poprosiła, aby znicze kupować od organizacji, celem ich wsparcia.
P. W. Flajszer zaprosił do uczestnictwa w sztafecie Niepodległości w dniu 11 listopada zapisy w PTTK.
Ad. 18
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad XLIX Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady XLIX Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 12:45.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
/-/ Anna Czekalska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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