PROTOKÓŁ NR LIV/14

PROTOKÓŁ Z LIV SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 27 lutego 2014 r. o godzinie 9.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 23
Ad. 1
LIV 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 Jarosław Szczepaniak.
Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad (załącznik nr 2).
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego protokołu, Przewodniczący przystąpił
do głosowania, w wyniku którego: za – 21 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się
od głosu. Protokół Nr LIII/14 z dnia 23 stycznia 2014 roku z LIII 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. Sławomir Jabłoński – wyraził zgodę;
◦ p. Robert Jakubowski – 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 3).
P. R. Rządziński – na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku został przyjęty plan
pracy, jakie zadania czekają przyszłych kandydatów? Poprosił o zapoznanie radnych z planem
Komisji.
P. W. Flajszer poprosił o przedstawienie wniosków z konferencji, która odbyła się w dniu
20 lutego w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Starosta Pabianicki – plan Komisji zawiera przede wszystkim tematykę w zakresie
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bezpieczeństwa na drogach, bezpieczeństwa pożarowego, przygotowania służb, obiektów do
wakacji letnich, imprez masowych i ich zabezpieczenia, bezpieczeństwa mieszkańców w aspekcie
działania służb, inspekcji i straży.
Członek Zarządu Powiatu – p. Gabriela Wenne – Błażyńska – celem konferencji było
przybliżenie pedagogom problematyki związanej z pracą z dziećmi niesłyszącymi,
niedosłyszącymi, również z niepełnosprawnością sprzężoną. To była konferencja warsztatowa
prowadzona przez specjalistów z tej dziedziny.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej
sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iż odpowiedzi zostały udzielone podczas obrad
LIII Sesji w dniu 23 stycznia 2014 roku oraz w formie pisemnej.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Interpelacje i zapytania radnych.
P. R. Rządziński – jaki jest stan sprawy dotyczącej odszkodowania za uszkodzenia mostu
w Talarze?

•
•
•
•
•
•
•
•

P. Ł. Stencel zwrócił się z zapytaniami:
ile klubów sportowych złożyło wnioski o dotacje?
czy wszystkie kluby otrzymały dotację?
ile było wniosków, które nie spełniły warunków formalnych?
kiedy będą podpisywane umowy o dotacje?
kiedy będą przekazywane środki finansowe?
na jakim etapie jest planowanie wydarzenia pn. „Dni Powiatu”?
jakie atrakcje są przewidywane dla mieszkańców w związku z organizacją „Dni Powiatu”
jakie są możliwości organizacji IV edycji turnieju piłkarskiego w sobotę w ramach „Dni
Powiatu”?
P. M. Pawlak – Szpotan – czy powiat otrzymał środki z PFRON i w jakiej wysokości?

P. S. Jabłoński – dot. przeznaczenia kwoty w wysokości 20 000 zł. dla organizacji
pozarządowych na działania w obszarze ochrony i promocji zdrowia – na jakim etapie jest proces
zagospodarowania tych środków? Jakie działania proponują organizacje pozarządowe, które
zgłosiły się do konkursu? Jakie są preferencje Zarządu Powiatu, co do sposobu wykorzystania tych
środków?

•

•

•

P. W. Stanek zwrócił się z interpelacjami:
dot. skrzyżowania ulic Wspólnej i Karniszewickiej w Pabianicach, minął drugi miesiąc
odkąd zostało wymalowane przejście dla pieszych, a znaków pionowych w dalszym ciągu
nie ma, kiedy takie oznakowanie się pojawi?
dot. skrzyżowania ulic Wspólnej i Karniszewickiej w Pabianicach, zwrócił uwagę, iż
przejście dla pieszych, wykonane dwa miesiące temu, jest starte. Członek Zarządu
wskazywał, iż oznakowanie poziome jest wymalowywane trwalszą farbą.
burmistrz Konstantynowa Łódzkiego obiecał wsparcie na działalność Liceum w wysokości
250 000 zł., czy burmistrz podejmuje jakiekolwiek działania?
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•

•

•

•

ile środków finansowych przeznaczono na promocję powiatu w obecnej kadencji na terenie
powiatu pabianickiego, województwa, kraju, poza granicami z podziałem na: sprzęt,
bannery, reklamy, spoty telewizyjne, reklamy radiowe?
co w ocenie Członka Zarządu daje promocja powiatu, np. ile podmiotów gospodarczych
zostało otwartych? Czy wzrósł ruch turystyczny? Czy zaobserwowano wzmożony wykup
gruntów na terenie powiatu? Do czego konkretnie promocja się przyczyniła?
ile i jakie nieruchomości powiatu sprzedał Starosta w roku 2012, 2013 w zakresie realizacji
zadań z zakresu administracji rządowej? Czy nieruchomości były sprzedawane w drodze
przetargowej? Jakie z tego tytułu powiat uzyskał dochody (zgodnie z ustawą 5% ze
sprzedaży działki jest dochodem własnym powiatu)? Czy prawidłowo naliczano podatek
VAT od sprzedaży tych nieruchomości?
w grudniu 2013 roku pojawiły się deklaracje w zakresie budowy krytej pływalni na terenie
powiatu pabianickiego – czy są podejmowane działania w tym kierunku?

P. M. Wolski – w imieniu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 zgłosił problem
dotyczący dokładnego oznaczenia przejścia dla pieszych przy ulicy Orlej na wysokości rynku
(w dni targowe ruch jest bardzo duży) – istnieje potrzeba jego oznaczenia celem zachowania
bezpieczeństwa. Pismo w tej sprawie zostanie złożone do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
P. R. Jakubowski zapytał w jakiej wysokości powiat otrzymał środki na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu w roku 2014? Nadmienił, iż większość samorządów powiatowych
w Polsce, w związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia,
stosuje niedopuszczalne praktyki polegające na wstrzymaniu przyjmowania nowych wniosków
o staże, udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w obawie przed ewentualnymi
zobowiązaniami, jakie dyrektorzy zaciągaliby w związku ze zmianą przepisów. Czy dyrektor PUP
uruchomił wydawanie wniosków we wszystkich formach ,o jakich mowa w ustawie o promocji
zatrudnienia? Czy Rada Społeczna dokonała podziału środków na organizacje pozarządowe
działające w obszarze osób niepełnosprawnych (wobec dramatycznego apelu o pomoc
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym)?
P. R. Kraska – ile do tej pory wydatkowano środków finansowych na zimowe utrzymanie
dróg powiatowych, jakie są oszczędności z tego tytułu? Zgodnie z informacją wójta gminy
Pabianice, Starostwo Powiatowe zwróciło się z prośbą o możliwość współfinansowania
przebudowy drogi Wola Żytowska – poprosił o przybliżenie tych informacji.
P. R. Kunka – czy w zakresie planowanej inwestycji budowy chodnika na ulicy Grota
Roweckiego w Pabianicach bierze się pod uwagę wykonanie ścieżki rowerowej?
P. A. Kurzawski poprosił o przybliżenie informacji w zakresie przewidzianych form
dotyczących naboru na przyszły rok szkolny.

•
•
•
•
•

P. W. Flajszer zwrócił się z interpelacjami i zapytaniami:
jakie środki pozyskano z akcji 1 % podatku dla organizacji pozarządowych do tej pory?
O jakie środki potencjalnie chodzi? Poprosił o przybliżenie informacji dotyczących tej akcji.
jaka jest sprawność systemu ostrzegania i alarmowania po przeprowadzonych próbach na
terenie miasta i powiatu, ile syren znajduje się na terenie powiatu pabianickiego?
na czym polega całodobowy dyżur PCZK, czy to tylko monitoring zagrożeń?
jak Zarząd ocenia działalność ZdiZM zapewniającego zimowe utrzymanie dróg?
poprosił o próbę oceny stanu dróg powiatowych po aurze zimowej. Kiedy rozpocznie się
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•
•
•
•
•

•
•

•
•

łatanie dziur? Czy na remonty dróg będzie przegotowywane postępowanie przetargowe?
Jakie odcinki dróg są w najgorszym stanie? Kiedy odbędzie się wycinka zakrzaczeń przy
drogach powiatowych – na jakich odcinkach?
jakie są perspektywy rozwiązania sprawy dotyczącej nieuregulowanego stanu prawnego
działki przy ZS nr 3. Taki stan uniemożliwia rozwój szkoły.
na jakim etapie jest sprawa regulacji praw własnościowych parafii ewangelicko –
augsburskiej do terenów obiektów WSHE i dawnej „budowlanki”?
kiedy odbędą się dni otwarte w szkołach średnich? Czy planuje się przeprowadzenie giełdy
szkół w jednym miejscu i czasie, czy też wizyty gimnazjalistów w każdej szkole?
jakie zmiany nastąpiły w naborze elektronicznym do szkół średnich?
czy Zarząd prowadzi rozmowy z burmistrzem Konstantynowa Łódzkiego na temat dalszego
wsparcia i współfinansowania LO w Konstantynowie Łódzkim? Ilu uczniów jest w LO
w chwili obecnej? Czy dyrekcja i uczniowie są zadowoleni z realizacji obietnic władz
Konstantynowa? Jakie działania wspólne są planowane na bieżący rok? Czy oddaliła się
wizja zamknięcia tej szkoły?
czy w roku 2014 odbywały się lub odbędą próbne matury, jeśli tak, to kiedy?
ile rodzin repatriantów przesiedliło się ze wschodu na teren powiatu pabianickiego w tej
kadencji? Jaką pomoc otrzymały te rodziny? Jakimi środkami powiat dysponuje na tzw.
pomoc dla uchodźców, jak wygląda procedura udzielania takiej pomocy? Czy pabianicki
szpital posiada miejsca przewidziane na ten cel?
czy powiat otrzymał już środki finansowe z PFRON? Czy planowane jest zwiększenie tych
środków?
czy będą zwiększone środki na turnusy rehabilitacyjne?

Ad. 7.
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2021;
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego omówiła Skarbnik
Powiatu – pani Elżbieta Piekielniak.
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 4):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
3 radnych wstrzymało się od głosu,
Uchwała Nr LIV/370/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego na lata 2014-2021 wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego została
podjęta.
b)zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok;
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego przedstawiła
Skarbnik Powiatu.
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.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 5):
za – 23 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
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Uchwała Nr LIV/371/14 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok wraz
z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego została podjęta.
c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 roku;
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu – pani Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. B. Piotrowski – w związku z nieobecnością na sesji budżetowej, w zakresie
przedmiotowego projektu uchwały wstrzyma się od głosu.
P. R. Rządziński – co jest zagrożone w budżecie, na jakie zadania będzie przeznaczona suma
zaciągniętego kredytu?
Skarbnik Powiatu – podstawą jego zaciągnięcia jest finansowanie planowanego deficytu
budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 6):
za – 14 radnych,
przeciw – 5 radnych,
4 radnych wstrzymało się od głosu,
Uchwała Nr LIV/372/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 roku;
została podjęta.
d) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
Projekt uchwały omówił Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
– p. Łukasz Stencel poinformował, iż Komisja proponuje oddelegować radnych do Komisji
w osobach: p. Jadwiga Wadowska – Gryzel, p. Teresa Bożena Bednarska (par. 1 przedmiotowego
projektu uchwały). Dodał, iż innych kandydatur podczas prac Komisji nie było. Poinformował
o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały o takiej treści.
Wiceprzewodniczący Rady – p. Waldemar Flajszer zgłosił kandydaturę radnego
Włodzimierza Stanka do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Przewodniczący Rady stwierdził, że kolejnych kandydatur nie zgłoszono.
P. B. Piotrowski – podczas prac Komisji nikt z klubu PiS nie zabierał głosu, a w dniu
dzisiejszym została zgłoszona inna kandydatura.
P. R. Kraska – czy jest sens zmiany składu w Komisji wobec nowego składu po wyborach
samorządowych?
P. W. Flajszer wyjaśniając powiedział, iż nie jest członkiem Komisji Spraw
Obywatelskich ,w obecnej kadencji klub PiS nie miał członka w przedmiotowej Komisji. To nie jest
wystąpienie przeciwko radnej T. B. Bednarskiej.
P. S. Jabłoński – praca radnej T. B. Bednarskiej jest oceniana bardzo wysoko, podzielił
uwagę radnego B. Piotrowskiego.
P. M. Wolski wyjaśnił, iż popierał kandydaturę p. T. B. Bednarskiej, dodał, iż nie został
poinformowany w dniu wczorajszym o kandydacie radnego z klubu PiS.
Przewodniczący Komisji – prawo winno pokrywać czas trwania Komisji z kadencyjnością
Rady.
Starosta Pabianicki podziękował radnym: T. B. Bednarskiej, R. Kunce za wkład w pracę
Komisji, cenne uwagi, wnioski, opinie, propozycje.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radna J. Wadowska – Gryzel wyraża zgodę na
kandydowanie do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku?
P. J. Wadowska – Gryzel wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radny W. Stanek wyraża zgodę na kandydowanie do
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku?
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P. W. Stanek wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radna T. B. Bednarska wyraża zgodę na kandydowanie
do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku?
P. T. B. Bednarska wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania wskazanych kandydatur.
Przewodniczący Rady zarządził 5 – minutową przerwę
Przerwa w obradach: 10:10 – 10:15
Wznowienie obrad nastąpiło o godzinie 10:15
P. T. B. Bednarska złożyła rezygnację z kandydowania, dziękując za dotychczasową
współpracę.
P. W. Stanek – kandydatura powinna być zgłoszona na posiedzeniu Komisji. Zaistniała
sytuacja nie jest sprawą personalną. To typowa wymiana, zmiana składu.
P. R. Kraska podziękował radnej za pełnienie tej funkcji.
Przewodniczący odczytał §1 projektu uchwały: „Do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
deleguje radnych:1) Jadwiga Wadowska – Gryzel; 2) Włodzimierz Stanek.”
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 7):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr LIV/373/14 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta.
e) przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata
2014-2020;
Projekt uchwały omówił dyrektor PCPR – pan Jarosław Grabowski
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu,
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 8):
za – 16 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr LIV/374/14 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020 została podjęta.
f) upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia porozumienia z Miastem Łódź;
Projekt uchwały przedstawiła p. Gabriela Wenne – Błażyńska.
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 9):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr LIV/375/14 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do
zawarcia porozumienia z Miastem Łódź została podjęta.
g) utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży i włączenia do Zespołu Szkół Nr 2
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach, ul. Św. Jana 27;
Projekt uchwały omówiła Członek Zarządu Powiatu - p. Gabriela Wenne – Błażyńska.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Rewizyjnej,
Statutowo - Regulaminowej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
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P. M. Wolski wyraził zadowolenie z podejmowanych działań promocyjnych placówek
oświatowych.
P. R. Rządziński – czy uczniowie klas mundurowych będą mieli mundurki – kto będzie
ponosił koszty ich zakupu? Ile będą kosztować zajęcia dodatkowe i z jakich źródeł będą
sfinansowane? Czy jest opracowywany program dla tego typu szkół? Jak wygląda procedura
zatwierdzania takich programów? Czy wspomniana wyższa szkoła jest prywatna czy publiczna?
P. W. Flajszer wspomniał, że klub PiS monitował tego typu rozwiązania, radny W. Stanek
wskazywał klasy mundurowe. Podziękował Zarządowi za realizację propozycji radnych opozycji.
P. A. Kurzawski wyraził zdanie, iż jako Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania
obserwował działania zmierzające w tym kierunku, o tę sprawę dbali wszyscy.
P. R. Jakubowski – absolwenci takiego profilu kończą szkołę z wykształceniem ogólnym,
jednakże w toku nauczania mają przedmioty związane np. z bezpieczeństwem publicznym, zajęcia
te niejako odciągają ich od normalnego toku nauki? Jak wygląda taki system kształcenia?
P. G. Wenne – Błażyńska w odpowiedzi na zapytania radnych powiedziała, iż:
• szkoła nie będzie finansowała zakupu mundurków, ich zakup to kwota od 160 zł.,
w procesie rekrutacji młodzież ma tego świadomość;
• program jest w trakcie opracowywania, będzie zatwierdzany przez Kuratorium;
• zajęcia dodatkowe będą odbywały się bezpłatnie w ramach współpracy powiatu z policją
i strażą;
• wyższa szkoła, która obejmie patronat to placówka niepubliczna;
• dot. systemu kształcenia – to Liceum Ogólnokształcące, absolwent tej szkoły ma
wykształcenie ogólne, uczeń będzie miał przedmioty z zakresu pożarnictwa, służby
policyjnej itp. – nie w ramach przedmiotów ogólnych tylko dodatkowo. Zwróciła uwagę,
iż pomimo, że absolwent nie uzyskuje zawodu technika, to większość zajęć będzie
z wychowania fizycznego, a aplikując do służb mundurowych należy przejść test
sprawnościowy. Dzięki takiemu profilowi absolwenci uzyskają predyspozycje do zawodu
i ocenią czy takie posiadają.
P. R. Rządziński – jak będzie wyglądała rekrutacja do tej szkoły, czy kandydat będzie miał
świadomość, że któraś z tych typów klas może nie zostać otwarta (będzie 1 oddział, 3 typy klas)?
Kto będzie przygotowywał program? Większość programów to inicjatywa autorska. W Łodzi
znajduje się Centrum Szkół Mundurowych, które stanowi wyzwanie, czy inicjatywa powiatu będzie
na tyle atrakcyjna?
P. G. Wenne – Błażyńska – program będzie opracowywany przez dyrektora, radę
pedagogiczną we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu, Centrum Mundurowym. Ilość klas jest
zależna od ilości kandydatów. Będą określone dodatkowe przedmioty, z których uczniowie będą
mogli korzystać w ramach tej klasy, w zależności od tego będzie możliwość przyporządkowania
uczniów do poszczególnych profili wybranych w drodze naboru.
P. W. Stanek – ogrom pracy polega na wypromowaniu tej klasy. Dni otwarte w dniach
28 - 29 marca br. to za mało, powinny być wydrukowane ulotki, dostarczone do gimnazjów.
Poprosił o nasilone działania promocyjne. Łódzka szkoła już się promuje. Zadeklarowała pomoc
w tej sprawie.
P. J. Wadowska – Gryzel – szkoła cieszy się dobrą opinią, decyzja należy do młodzieży,
wyraziła przekonanie, że nowa klasa będzie się podobała.
P. G. Wenne – Błażyńska – przy braku decyzji (podjęciu uchwały) o utworzeniu LO,
działania promocyjne nie są możliwe do podjęcia. Poprosiła o współpracę w ramach prowadzonego
doradztwa zawodowego, aby doradcy promowali proponowane kierunki kształcenia.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 10):
za – 23 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
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Uchwała Nr LIV/376/14 w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży
i włączenia do Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach, ul. Św. Jana
27 została podjęta.
h) wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny;
Projekt uchwały przedstawił Członek Zarządu Powiatu – p. A. Krasiński.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu, Statutowo - Regulaminowej poinformował 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 – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr LIV/377/14 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia
Łódzki Obszar Metropolitarny została podjęta.
i) zmieniająca Uchwałę Nr LII/358/13 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w
sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego
na rok 2014;
Projekt uchwały omówiła Członek Zarządu Powiatu – p. M. Werstak.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu,
poinformował 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 – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr LIV/378/14 w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr LII/358/13 Rady Powiatu
Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2014 została podjęta.
j) sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu – p. F. Wlaźlak.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu,
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 13):
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr LIV/379/14 w sprawie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady
Powiatu Pabianickiego została podjęta.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego - p. G. Wenne - Błażyńska w odpowiedzi na
interpelacje radnych:
– W. Flajszera (dot. LO w Konstantynowie Łódzkim) - w ramach porozumienia zawartego
z burmistrzem Konstantynowa Łódzkiego została podjęta Uchwała Rady Miasta zgodnie
z którą część środków zostanie przeznaczona na bieżące funkcjonowanie szkoły – koła
naukowe, część zaś na modernizację sal dydaktycznych. W przyszłym tygodniu powstanie
umowa.
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– A. Kurzawski (dot. nowych kierunków kształcenia – nabór na najbliższy rok szkolny) klasa mundurowa w ZS nr 2, nowe zawody w ZS nr 3: technik organizacji i reklamy oraz
technik eksploatacji portali i terminali oraz dodatkowo w ramach LO klasa z edukacją
socjalną i w zakresie kosmetyki.
– W. Flajszera (dot. dni otwartych) – dni otwarte będą odbywały się w dniach 28-29 marca
w każdej szkole. Giełdy szkół nie będzie. Promocja szkół rozpoczęła się od miesiąca
stycznia br. - pedagodzy, nauczyciele promują kierunki kształcenia, dni otwarte są jej
zakończeniem.
– W. Flajszera (dot. LO próbnych matur) - w dniach 26-28 listopada 2013 roku odbywały się
próbne matury (język polski, języki obce, matematyka).
– W. Flajszera (dot. liczby uczniów w LO w Konstantynowie Łódzkim) – 129 uczniów.
– W. Flajszera (dot. naboru elektronicznego) – nabór elektroniczny w żadnym zakresie nie
uległ zmianie. Ulegają zmianie zasady po naborze, kiedy powstaje komisja ds. rekrutacji –
w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci z rodzin wielodzietnych, z niepełnosprawnością
sprzężoną, z niepełnosprawnością jednego bądź obojga rodziców.
Wicestarosta Pabianicki - p. I. Grenda w odpowiedzi na interpelację radnego W. Flajszera
dotyczącą uchodźców – w roku 2010 odnotowano jeden przypadek rodziny repatrianckiej w gminie
Konstantynów Łódzki. Gmina zapewniła mieszkanie, powiat sfinansował kwotę w wysokości
32 000 zł. na stworzenie nowych miejsc pracy dla tej rodziny. Wobec dotychczasowych zdarzeń na
Ukrainie nie odnotowano żadnego przypadku na terenie powiatu. Jeśli zaistnieje taka potrzeba,
powiat zajmie się problemem.
P. R. Jakubowski w nawiązaniu powiedział, iż najpierw trzeba uzyskać status uchodźcy, aby
uzyskać pomoc, o której wspomniała pani Wicestarosta.
Wicestarosta Pabianicki w odpowiedzi na interpelacje radnych: W. Flajszera, M. Pawlak –
Szpotan, R. Jakubowskiego dotyczące środków PFRON powiedziała, iż powiat otrzymał około
250 000 zł więcej aniżeli w roku poprzednim. Podział środków nie został jeszcze dokonany.
Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przedstawione w miesiącu marcu.
W roku 2013 ze środków PFRON powiat przeznaczył kwotę w wysokości 30 420 zł. na organizacje
pozarządowe zajmujące się osobami niepełnosprawnymi. Środki były przeznaczone na: wycieczki,
organizację imprez sportowych, bal noworoczny – zależnie od potrzeb i problemów danej
organizacji. W zakresie środków na turnusy rehabilitacyjne powiedziała, iż w roku ubiegłym
podział środków obejmował osoby w trzeciej grupie, w roku bieżącym planuje się rozszerzyć
wyjazdy na turnusy dla osób niepełnosprawnych o stopniu średnim, umiarkowanym. Nadmieniła, iż
Starostwo czeka na odpowiedź z PUP w zakresie zainteresowania miejscami pracy dla osób
niepełnosprawnych, czy też doposażenia tych miejsc.
Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego - p. M. Werstak w odpowiedzi na interpelacje
radnych:
– Ł. Stencla (dot. dotacji dla klubów sportowych) – kwota w wysokości 80 000 zł. została
podzielona na wszystkie kluby, które złożyły wnioski. Wpłynęło 25 wniosków. Umowy są
już podpisywane – wydatkowanie rozpoczyna się z dniem 1 marca. Dodała, iż w roku
bieżącym przeznacza się kwotę 13 000 zł. na współorganizację imprez (w roku ubiegłym
10 000 zł.)
– Ł. Stencla (dot. dni powiatu) - impreza odbędzie się w dniu 11 maja br., gwiazda wieczoru
nie jest jeszcze potwierdzona. W sobotę zostanie zorganizowany turniej piłkarski pod
patronatem Starosty Pabianickiego. Rozważa się m.in.: regaty na Lewitynie, zawody
wędkarskie i kilka imprez towarzyszących.
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– S. Jabłońskiego (dot. dotacji w zakresie zdrowia) – w roku bieżącym przeznaczono kwotę
20 000 zł., wpłynęło 6 ofert, trwa weryfikacja dokumentacji, od dnia 1 kwietnia będą
podpisywane umowy. Propozycjami stowarzyszeń są m.in.: prowadzenie grup wsparcia dla
osób uzależnionych, profilaktyka chorób piersi, profilaktyka antynikotynowa, zakup sprzętu
medycznego, zakup pontonów szkoleniowych, udzielanie pierwszej pomocy przez dzieci
w wieku wczesnoszkolnym, prowadzenie punktu wsparcia dla osób uzależnionych
i biednych.
– W. Stanka (dot. efektów promocji w latach 2010 - 2014) wyjaśniła, iż nie ma możliwości
dokonać oceny efektów działań promocyjnych. Takie badanie winno być dokonane na
zlecenie poprzez audyt zewnętrzny.
– W. Stanka (dot. wysokości środków finansowych na promocję) – środki finansowe
z przeznaczeniem na promocję w podziale na tereny powiatu, województwa, kraju –
materiały promocyjne są przekazywane na różnego rodzaju imprezach, zawodach, takie
materiały mogą znajdować się poza terenem powiatu. W roku ubiegłym na promocję
powiatu wydatkowano kwotę w wysokości 230 000 zł. Promocja powiatu to m.in.:
współorganizacja imprez, wielka orkiestra świątecznej pomocy, dni powiatu, materiały
promocyjne (około 35 000 zł. - 40 000 zł.) w postaci: folderów, ulotek, widokówek, map
turystycznych, które trafiają do szkół, na wymiany między szkołami, na turnieje sportowe,
do biur turystycznych, szkół, gdzie są organizowane konkursy o charakterze ogólnopolskim,
powiatowym, linków przekierowujących na stronę internetową powiatu, informacji na
stronach internetowych gazet, instytucji. W tej kwocie mieszczą się ogłoszenia, programy
telewizyjne, strona internetowa. Promocją jest powiatowa hala sportowa. Dodała, iż nie jest
w stanie określić ilości środków na realizację zadań promocyjnych z podziałem na teren
powiatu, województwa, kraju. Promocja nie jest materiałem mierzalnym.
P. W. Stanek – wszytko powinno być w jakimś stopniu mierzalne, nie wiemy, co wynika
z prowadzonej promocji, nie wiadomo, czy trzeba się promować. Odpowiedź nie jest
w wystarczającym stopniu udzielona.
P. M. Werstak – nie ma możliwości wymiernego określenia wskaźnika skuteczności
promocji. Możliwym jest wystosowanie pisma do gminy z zapytaniem ilości sprzedanych działek
w danym okresie, jednakże czy będzie to odzwierciedlenie działania promocyjnego powiatu?
P. W. Stanek zasugerował, aby w danym roku nie podejmować żadnych działań
promocyjnych, celem dostrzeżenia, czy przyniosą jakiekolwiek negatywne zmiany. Zasugerował
przeznaczenie tej kwoty np. na budowę chodników.
P. M. Werstak zasugerowała złożenie wniosku formalnego o nie przeznaczanie środków na
promocję. Skutkiem braku środków na promocję jest brak organizacji Dni powiatu. Materiały
promocyjne są wielką pomocą dla organizacji. Dzięki promocji mieszkańcy posiadają ogólną
wiedzę czym jest powiat, kim Starosta.
P. M. Wolski – promocja ma służyć rozwojowi całego powiatu. Inne powiaty promują teren.
Instytucje, które pozyskują fundusze unijne muszą się wykazać wskaźnikami - wszystko jest
mierzalne.
P. M. Werstak w odpowiedzi na interpelację radnego W. Flajszera dotyczącą akcji 1 % –
zostało wystosowane pismo do Urzędu Skarbowego odnośnie danych w zakresie przekazanych
środków. Z przedstawionych informacji wynika, iż:
• w roku 2010 odpisów na organizacje pozarządowe odnotowano: 174 677 zł.
• w roku 2011 odpisów na organizacje pozarządowe odnotowano: 191 000 zł.
• w roku 2012 odpisów na organizacje pozarządowe odnotowano: 166 000 zł.
• w roku 2013 odpisów na organizacje pozarządowe odnotowano: 182 000 zł.
W świetle przedstawionych danych 50 % uprawnionych do złożenia zeznania podatkowego złożyło
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deklarację przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych (dot. roku 2013) – dane te
są zadowalające. Trudno stwierdzić, czy wynik akcji to efekt działań promocyjnych powiatu, czy
też indywidualnych działań organizacji. Akcja promowania na terenie województwa łódzkiego
prowadzona jest przez Urząd Marszałkowski, na terenie powiatu zaś przez Starostwo Powiatowe.
Wydrukowano 10 000 ulotek zawierających numery KRS stowarzyszeń pożytku publicznego,
rozpowszechnianych m.in.: przez Spółdzielnię Mieszkaniową, gminy, przygotowano spot w TV,
wystosowano informacje do mediów lokalnych. Taka akcja to wsparcie dla lokalnych organizacji
pozarządowych.
Starosta Pabianicki zgodził się ze stwierdzeniem, że wszystko jest mierzalne. Ocena działań
promocyjnych jest niezwykle trudna. Działania promocyjne powiatu nakładają się z działaniami
gmin i województw. Działania np. na terenie hali sportowej - wiadomym było ilu zawodników
przyjechało na olimpiadę, gdzie spali, ile pieniędzy zostawili. To środki, które służą rozwojowi
firm, rozwojowi powiatu, jednakże dotarcie do tych informacji i przełożenie ich wprost na działania
powiatu są niezwykle trudne. Zmierzenie efektów działalności promocyjnej, to zadanie dla
wyspecjalizowanych audytów.
Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego - p. A. Krasiński:
- dot. mostu w Talarze - w dniu 17 lutego odbyła się kolejna rozprawa sądowa, podczas której
przesłuchiwano świadków. Kolejna rozprawa odbędzie się w miesiącu maju, sprawa ma swój dalszy
ciąg. Podkreślił rzetelność działań mecenasa Jarosława Szczepaniaka.
- dot. znaków na ulicy Wspólnej – znaki postawiono, jednak zostały zniszczone i skradzione.
W przyszłym tygodniu będzie transport znaków.
- dot. przejścia dla pieszych na ulicy Wspólnej – przejście dla pieszych na wskazanym odcinku nie
było wymalowywane przy użyciu farby o trwalszej technologii.
- dot. przejścia dla pieszych na ulicy Orla – dalsze działania będą podejmowane w wyniku opinii
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
- dot. wydatków na zimowe utrzymanie dróg (radny R. Kraska):
kwota porozumienia:
pozostało:
m. Pabianice
200 000 zł (ryczałt)
60 000 zł.
gm. Dobroń
45 000 zł.
21 621 zł.
gm. Dłutów
45 000 zł.
18 820 zł.
gm. Konstantynów Łódzki
30 000 zł.
15 015,58 zł.
gm. Lutomiersk
gm. Pabianice i gm. Ksawerów

kwota umowy:
152 960,40 zł.
146 988 zł.

pozostało:
109 620 zł.
80 838,61 zł.

- dot. informacji wójta gminy Pabianice (radny R. Kraska) – gmina Pabianice będzie partycypować
w kosztach ewentualnej realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych”. Zadanie obejmuje drogę Żytowice – Wola Żytowska na odcinku 2,6 km, dotyczy
wykonania dwóch nakładek, naprawy i utwardzenia poboczy. Wniosek o przyznanie środków
z województwa łódzkiego został złożony. Jego złożenie nie wiąże za sobą konieczności
zabezpieczania środków na chwilę obecną. Czekamy na analizę wniosku. Dofinansowanie jest
możliwe do wysokości 60%, pozostałe: 20% powiat i 20% gmina.
P. R. Kraska – jaki jest planowany koszt inwestycji?
P. A. Krasiński – wartość robót wynosi około 1 246 855 brutto. Udział własny to kwota
około 500 000 zł, dofinansowanie około 750 000 zł.
- dot. ulicy Grota Roweckiego (radny R. Kunka) – dokumenty w zakresie ulicy Grota Roweckiego
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zostały złożone do komisji przetargowej, około drugiej połowy kwietnia planowane jest
rozpoczęcie inwestycji. Zakres prac dotyczy remontu chodnika. W pierwszej wersji rozpatrywano
ciąg pieszo - rowerowy, jednakże wiąże się to z wieloma niebezpieczeństwami. Zarząd Powiatu
zdecydował, że zamiast ciągu będą wykonane ścieżki rowerowe w jednym kierunku ruchu.
- dot. oceny pracy ZdiZM w związku z akcją zima – wyraził zadowolenie z działań zakładu, nie ma
podstaw, by wyrazić inną ocenę niż pozytywną. Zakład wykonuje zadania zgodnie z zawartym
porozumieniem.
- dot. oceny stanu dróg – zmiany temperatur powodują, iż nawierzchnie drogowe ulegają
zniszczeniu. Zgłoszeń telefonicznych o ubytkach na drogach było dużo. Od dwóch tygodni prace
związane z łataniem ubytków asfaltem lanym są wykonywane na terenie całego powiatu
pabianickiego. Dodatkowo grupa interwencyjna Wydziału Dróg i Mostów usuwa zalegający piasek
przy ulicach: Wiejskiej, Wileńskiej, Orla, Grota Roweckiego, dokonuje wycinki zakrzaczeń przy
drogach: Puczniew – Kwiatkowice, Puczniew – Jeziorko, Dziektarzew, Lutomiersk w kierunku
Wodzierad. Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na remonty cząstkowe dróg
powiatowych nastąpi w dniu 11 marca br.
P. R. Rządziński – jaka jest kwota rozliczeń z ZdiZM w zakresie akcji zima?
P. A. Krasiński – odpowiedź w zakresie kwot na zimowe utrzymanie dróg została
przedstawiona we wcześniejszych wypowiedziach.

•

•

•

•

•

•

Starosta Pabianicki:
dot. sprzedaży działek Skarbu Państwa - z tytułu sprzedaży powiat otrzymuje 25% wartości.
Zanim powiat dokona sprzedaży musi uzyskać zgodę Wojewody, w której wskazuje formę
zbycia. Wykaz sprzedanych działek za lata 2012 – 2013 zostanie przygotowany
ze wskazaniem kwot i formy zbycia.
dot. pływalni – po dokonaniu analizy, budowa basenu byłaby zasadna. Wstępna kwota
budowy pływalni to około 10 – 15 mln. zł., mogłaby być ulokowana w Ksawerowie, na
terenie PTC bądź ZS nr 1 – temat wymaga rozważenia. Istniejący basen ma ponad 40 lat,
niewykluczone, że remont przeciekającej niecki nie pomoże, basen ulega rozszczelnieniu.
Remont obiektu to koszt kliku milionów złotych. Wyniki dokonywanych analiz zostaną
radnym przedstawione.
dot. sprawności systemu alarmowego – system alarmowy jest sprawny, w Pabianicach
są trzy alarmy (przy SP nr 3, gimnazjum nr 1, Urzędzie Miejskim). Na terenie powiatu
są jeszcze dwie syreny. System uruchamiany jest drogą radiową z Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego, pozostałe syreny są Ochotniczych Straży Pożarnych.
dot. dyżuru PCZK – kierownik lub pracownik przez całą dobę ma telefon, przy pomocy
którego odbiera informacje o zaistniałych zdarzeniach. Istnieje centralna aplikacja
raportująca, która wysyła automatyczną informację o braku zdarzeń.
dot. stanu prawnego nieruchomości przy ZS nr 3 – część nieruchomości jest własnością
powiatu, część ZUS - u, były prowadzone rozmowy z ZUS. Propozycją ZUS była kwota
w wysokości 900 000 zł. Pojawiła się jednak możliwość prawna nabycia nieruchomości bez
ponoszenia kosztów – jeśli nieruchomość nie jest niezbędna do prowadzenia działalności
statutowej przez ZUS, to można wystąpić o nieodpłatne przejęcie nieruchomości.
Prokuratoria Generalna złoży stosowny pozew do sądu.
dot. stanu prawnego parafii ewangelicko – augsburskiej - sytuacja jest skomplikowana,
przebieg sprawy sięga roku 2005, Starosta Pabianicki na wniosek parafii wszczął
postępowanie administracyjne o zwrot nieruchomości i uznanie za nieważne orzeczenie
Ministra Oświaty z 1960 roku o przejęciu tych nieruchomości na Skarb Państwa. Dotyczy
dwóch nieruchomości, z których jedna została skomunalizowana na majątek powiatu,
a druga na majątek gminy. Ministerstwo Edukacji odmówiło stwierdzenia nieważności
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decyzji z 1960 roku, następnie parafia odwołała się najpierw do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego potem do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę
parafii. W związku z tym Minister Skarbu Państwa odmówił wszczęcia postępowania
o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody o komunalizacji części powiatowej,
a Minister Administracji i Cyfryzacji odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego
o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody o komunalizacji działki miejskiej. Wobec
powyższego Starosta Pabianicki odmówił zwrotu nieruchomości parafii. Od tej decyzji
parafia odwołała się do Wojewody – zaskarżając tą decyzję, Wojewoda utrzymał w mocy
decyzję. W okresie, kiedy parafia miała możliwość wystąpienia o zwrot nie uczyniła tego.
Jeśli parafia się nie odwoła od decyzji to nieruchomość można rozpocząć adaptować.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
Przewodniczący Rady Powiatu – p. F. Wlaźlak poinformował o uroczystości, która odbędzie
się w II LO z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - złożenie kwiatów nastąpi
w dniu jutrzejszym o godzinie 15.00 przy kaplicy.
Mecenas – Jarosław Szczepaniak – w związku ze zdarzeniami na Ukrainie, w imieniu
potrzebujących, poprosił o wsparcie dla Ukraińców. Na stronie internetowej pod adresem:
www.adwokatura.pl znajduje się zdjęcie wizytówki sprawdzonej organizacji charytatywnej.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad LIV Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady LIV Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 12:15.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
/-/ Anna Czekalska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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