PROTOKÓŁ NR LV/14

PROTOKÓŁ Z LV SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 27 marca 2014 r. o godzinie 9.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 22
Ad. 1
LV 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 17 radnych (lista
obecności w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji poprowadzi
mecenas Jarosław Szczepaniak.
Na podstawie § 84 ust. 3 Statutu Powiatu Pabianickiego zaproponował zmianę do porządku
obrad z dnia 18 marca 2014 roku (załącznik nr 2), polegającą na wprowadzeniu w pkt 11 ppkt. k)
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn.
„Pracownia ekologiczno – biologiczna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Pabianicach”.
Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura – zmiana spowodowana jest wpływem wniosku
z I LO z prośbą o aplikowanie o środki na wyposażenie pracowni biologicznej – kwotą, jaką powiat
może uzyskać to 40 000 zł. przy 5% udziale własnym.
Przewodniczący Rady poinformował, iż podczas obrad dzisiejszej sesji miała być
rozpatrywana skarga, jednakże na wniosek Komisji Rewizyjnej jej rozpatrzenie odbędzie się na
kolejnej sesji.
Ponadto poprosił o wypełnienie ankiety z kluczowymi reprezentantami społecznymi –
interesariuszami Strategii Rozwoju Powiatu.
Radna Monika Pawlak – Szpotan wyjaśniła, iż badanie ankietowe jest elementem strategii
rozwoju powiatu pabianickiego na lata 2014 – 2020, którą wykonuje Łódzka Agencja Rozwoju
Regionalnego na zlecenie Starostwa Powiatowego.
Wobec braku uwag do przedstawionego uzasadnienia zmiana została przyjęta. Następnie
przystąpił do realizacji porządku obrad wraz z przyjętą zmianą (załącznik nr 3).
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego protokołu, Przewodniczący przystąpił
do głosowania, w wyniku którego: za – 16 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się
od głosu. Protokół Nr LIV/14 z dnia 27 lutego 2014 roku z LIV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego
został przyjęty.
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Ad. 3
Dotyczy punktu: powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący zaproponował, aby w dniu dzisiejszym Komisja Uchwał i Wniosków
pracowała w następującym składzie:
◦ p. Paweł Kania – nieobecny;
◦ p. Elżbieta Kopias – nieobecna;
◦ p. Robert Kraska – wyraził zgodę;
◦ p. Rafał Kunka – nie wyraził zgody;
◦ p. Andrzej Kurzawski – wyraził zgodę.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Pabianickiego w okresie między
sesjami.
Powyższe sprawozdanie przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura (załącznik
nr 4).
P. R. Rządziński – (dot. sytuacji związanej ze szpitalem) – stoi na stanowisku, iż najpierw
należy uzgodnić sytuację prawną, stan faktyczny i dopiero podejmować ewentualne decyzje, czy
płacić, czy też nie. Z wypowiedzi Starosty wynika, iż nastąpiła zmiana oceny sytuacji przez Zarząd
– wcześniej była mowa, iż „nie powinniśmy płacić”. Czy sprawa jest jeszcze analizowana, czy
stanowisko Zarządu jest wypracowane, czy są aspekty, które nie pozwalają odmówić żądanej
wypłaty?
P. R. Kraska – szpital dotyczy wszystkich mieszkańców powiatu, jedynie nie jest
w zarządzie powiatu. Dlaczego nastąpiła zmiana stanowiska Zarządu w przedmiotowej sprawie?
P. M. Wolski – co w sytuacji, jeśli powiat zapłaci żądane środki , a następnie szpital zostanie
sprywatyzowany (prace z tym związane są „mocno zaawansowane”)?
Starosta Pabianicki – czy będzie ugoda w sprawie szpitala to zadecyduje Rada Powiatu
Pabianickiego. Stanowisko Zarządu Powiatu, co do zasady, nie uległo zmianie. Możliwość ugody
zasugerowała sędzina na ostatniej rozprawie. Na pierwszej rozprawie „podniesiono wątpliwość
pozwu”, ponieważ ustawa o zakładach opieki leczniczej, na którą miasto Pabianice powołało się
przy składaniu pozwu, jest z roku 2006, a zobowiązania dotyczą roku 2001. Kolejna wątpliwość
dotyczy faktu, czy zapisy dotyczące partycypacji proporcjonalnej zobowiązań dotyczy likwidacji,
czy łączenia SP ZOZ. Ponadto zobowiązania, o których mowa zostały spłacone. Z tego punktu
widzenia powiat nie powinien iść na ugodę. Sędzina podniosła również aspekt społeczny mówiąc
o ewentualnej ugodzie. Powiat był organem założycielskim, jakieś zobowiązania powstały, zatem
część z nich powiat winien spłacić. Nie poruszono innego wątku: w 2001 roku wysokość
zobowiązań była na poziomie 4, 6 mln. zł, w roku 2006 – 60 mln. zł. w roku 2011 – 140 mln. zł.
Przez pięć lat zobowiązania wzrosły o 80 mln. zł., a w chwili obecnej spółka „się bilansuje” - czy
jest to efekt zwiększonych odsetek od kredytów, czy np. niewłaściwego zarządzania szpitalem?
Miasto, przez 11, 12 lat zarządzania, uzyskało szereg pomocy publicznej, mającej na celu
zniwelować zadłużenie, a tymczasem zobowiązania wzrosły o 130 mln. zł. – jak te środki zostały
wydatkowane? W chwili obecnej Zarząd idąc na ugodę pozbawiłby placówki oświatowe, szkoły,
Domy Dziecka środków finansowych, pokrywając zobowiązania, które mogły powstać w wyniku
takiego zarządzania – to też aspekt społeczny.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej
sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iż odpowiedzi zostały udzielone podczas obrad
LIV Sesji w dniu 27 lutego 2014 roku oraz w formie pisemnej (dot. zapytania radnego
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R. Rządzińskiego z LIII Sesji RPP).
P. R. Rządziński zapytał, z jakich względów plan zarządzania kryzysowego, o który prosił,
zostanie udostępniony jedynie do wglądu?
Starosta Pabianicki – ze względu na obszerność planu.
P. W. Stanek poinformował, iż nie otrzymał pisemnej odpowiedzi na interpelację
dot. sprzedaży mienia powiatu albo Skarbu Państwa i ewentualnego naliczania podatku VAT.
Starosta Pabianicki – odpowiedź zostanie udzielona w ciągu tygodnia.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Interpelacje i zapytania radnych.
P. Robert Kraska ponowił interpelację złożoną w styczniu br. w sprawie chodnika na ulicy
Piłsudskiego we wsi Szynkielew – zakręty na drodze są bardzo niebezpieczne.
P. Włodzimierz Stanek zwrócił się z interpelacjami:
- dot. ulicy Myśliwskiej w Pabianicach (sprawa zgłoszona przez mieszkańców) – prośba
o rozważenie możliwości wytyczenia przejścia dla pieszych w okolicach marketu Intermarche, jeśli
nie ma możliwości prawnych, to mieszkańcy są skłonni, aby zlikwidować przejście przy przystanku
autobusowym;
- dot. ulicy Myśliwskiej w Pabianicach (sprawa zgłoszona przez mieszkańców) – wyjazd w lewo
z ulicy Podleśną na Myśliwską – drzewa tam rosnące zasłaniają widok, kiedyś było usytuowane
lustro, mieszkańcy proszą o rozważenie możliwości jego umieszczenia, celem zapewnienia
bezpieczeństwa
P. Monika Pawlak – Szpotan – jaki jest harmonogram postępowań przetargowych
związanych z inwestycjami, jakie są terminy ich wykonania?
P. Robert Rządziński:
- zwrócił się z prośbą o plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, jeśli uległ zmianie to poprosił
o odpowiedź pisemną, jeśli nie to taki plan, jaki został przyjęty;
- zapytał, jak wygląda stan prac nad programem dla szkół mundurowych?
P. Waldemar Flajszer zwrócił się interpelacjami i zapytaniami:
- w związku. z doniesieniami medialnymi dotyczącymi kierownika powiatowej hali sportowej, czy
sprawa dotyczy powiatu, hali? Czy zostały/będą podjęte kroki formalne ze strony dyrektora szkoły?
Czy został przeprowadzony audyt wewnętrzny? Jaki jest stan na chwilę obecną?
- dot. 60 – lecia LO w Konstantynowie Łódzkim, jaki był ich przebieg? W roku ubiegłym powiat
pozyskał 250 000 zł. – czy te środki znalazły się na kontach powiatu? Czy umowa jest podpisana na
tę samą kwotę na rok 2014? Czy umowa precyzuje przekazanie środków na bieżące utrzymanie
szkoły (ogrzewanie, prąd)?
- dot. reaktywacji gimnazjum powiatowego w ZS nr 1, czyja to inicjatywa? Ile przewiduje się
uczniów, klas, do jakich zawodów będzie przygotowywała szkoła?
- dot. imprezy naukowej w Powiatowej Hali Sportowej w dniu 18 marca br., przygotowanej przez
ZS nr 2 i Młodzieżowe Centrum Kariery, poprosił o próbę jej oceny, czy będzie miała charakter
cykliczny?
- ilu nauczycieli przystąpi do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego?
- czy wydział Oświaty i Wychowania prowadzi symulację dot. ruchu kadrowego nauczycieli: ile
planuje się klas, czy będą zwolnienia z tym związane, czy jakiekolwiek zmiany nastąpią?
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- zasugerował, aby przypomnieć dyrektorom szkół, którym nie aplikują o fundusze
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, warto wziąć w projekcie ze względu na 5%
udział własny;
- czy jest już plan remontów dróg powiatowych po okresie zimowym? Czy też jakieś prace zostały
już wykonane w okresie od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego? Jakie firmy będą te prace
prowadziły?
- co dalej w sprawie dot. odszkodowania za zniszczenia mostu w Talarze?
- ilu kandydatów na kierowców w roku 2013 zdało pozytywnie egzamin prawa jazdy kategorii B,
- ile jest zarejestrowanych auto-szkół na terenie powiatu, która auto-szkoła ma najwyższą
zdawalność egzaminów?
- ile pojazdów zarejestrowano, wykreślono z ewidencji, ile wydano praw jazdy w I kwartale br.?
Ad. 7.
Dotyczy punktu: Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego powiatu pabianickiego za rok 2013.
Informację przedstawiła pani Małgorzata Sumińska – Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pabianicach (załącznik nr 5).
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poinformował o przyjęciu ww. informacji w drodze aklamacji.
P. B. Piotrowski zwrócił się z zapytaniami:
- czy inspektorat planuje ilość kontroli?
- dot. stałych nosicieli chorób zakaźnych – czy tacy się pojawili?
- dot. szczepień: zaplanowano 51 kontroli, z czego wykonano 18 – nie było potrzeby
wykonanie większej ilości?
- ilość szczepień na odrę, świnkę, różyczkę wynosi 72% - niegdyś były obowiązkowe;
- czy wszyscy pracownicy mają szczepienia przeciwko WZW B na chwilę obecną?
- dot. gruźlicy – brak możliwości kontroli bezdomnych;
- dot. firmy Mikłasz – sprzedaż jest nadal wykonywana, mimo wydanego zakazu. Czy
zakład w dalszym ciągu produkuje?
- dot. suplementów diety – duży procent nieprawidłowych oznakowań produktów;
- dot. „steka z rekina błękitnego” - stwierdzono, że jest produktem niebezpiecznym, jak
wygląda sprawa wycofania produktu?
- dot. ilości interwencji zasadnych i niezasadnych – czy jest wskaźnik porównania z latami
ubiegłymi?
- dot. stołówki w SP nr 3 w Pabianicach, czy podlega szkole?
P. W. Flajszer (dyrektor SP nr 3) zaprzeczył.
- dot. wędlin z dzikich zwierząt – w świetle sprawozdania są produkowane przez nieuprawnione
osoby, nie posiadających odpowiednich zapleczy - czy prowadzony jest wykaz osób produkujących
takie wędliny?
- dot. niewyegzekwowanych kar pieniężnych – reguły prawne określają sposób egzekwowania?
- jakie pozytywne aspekty wynikają z działalności kontrolnej i represyjnej?
- dot. ujęcia wody w Górce Pabianickiej, zwrócił uwagę, iż w okolicach Gorzewa bardzo często
występuje zanieczyszczenie wody.
P. R. Rządziński zapytał o przypadki osób chorych na gruźlicę – w roku 2013 wystąpiło
17 nowych przypadków, ogólnie od roku 2009 to107 nowych zachorowań. Jak pani Inspektor
ocenia sytuację w powiecie pabianickim względem kraju?
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P. M. Wolski wyraził przerażenie co do bezradności państwa polskiego w zakresie
tzw. „dopalaczy”, są wystosowywane pisma, z których nic nie wynika, a młodzież w dalszym ciągu
zażywa te środki.
P. M. Sumińska:
– dot. ilość kontroli - harmonogram kontroli (na każdy rok) jest narzucony przez
Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. Kontrole są rozpatrywane względem ich celowości, np.
częstszej kontroli poddawany jest obiekt stwarzający zagrożenia. Corocznie dokonywana jest ocena
ryzyka. Część kontroli nie jest planowana związana ze skargami, zgłoszeniami.
- dot. stałych nosicieli – osoby te są zarejestrowane, jednak często się nie zgłaszają na
zaproszenia, w tym roku inspektorat żadnego przypadku nie monitorował.
- dot. szczepień - wynik 72 % nie wynika z uchylania się od szczepień, dane
w sprawozdaniu dotyczą danego roku, w określonym czasie wiekowym dziecka są wykonywane
szczepienia, może zdarzyć się, że terminy ulegają przesunięciom. Mniejsza ilość kontroli wynika
z absencji chorobowej pracownika.
- dot. gruźlicy – województwo łódzkie na tle kraju znajduje się w „niechlubnej czołówce”
w zakresie ilości chorych na gruźlicę. W świetle danych 25 – 27% osób chorych to bezrobotni,
bezdomni. Zagrożenie chorobą dotyczy wszystkich bez względu na status społeczny. Po leczeniu
szpitalnym najczęściej jest odbywa się leczenie ambulatoryjne – osoby te nie zgłaszaj się do
lekarza, nie wykupują leków, co jest spowodowane brakiem środków finansowych. Mówi się, że
40 - godzinny stały kontakt z osobą chorą może prowadzić do ewentualnego zakażenia.
- dot. firmy Mikłasz – nie wiadomo jaki jest stan na dzień dzisiejszy, taka informacja
zostanie złożona, fakt dalszej sprzedaży nie oznacza produkowania w tym czasie, kiedy
przedsiębiorca nie mógł tej działalności prowadzić. To bardzo duża produkcja, to produkty
mrożone, w magazynach dysponuje zapasami. SANEPID sprawdzał po kilku dniach od
unieruchomienia zakładu, czy firma stosuje się do wydanej decyzji. Z uwagi na produkty mięsne
firma posiada nadzór Inspekcji Weterynaryjnej
- dot. nieprawidłowych oznaczeń - każde postępowanie dot. oznakowania prowadzi
inspektorat, dotyczy to też niewłaściwej reklamy produktów, co skutkuje nakładaniem kar
pieniężnych;
- dot. steka z z rekina – został wycofany w całości;
- dot. wskaźnika zasadnych / niezasadnych interwencji – w każdym roku takich interwencji
jest około 50/50, wszystkie są sprawdzane
- dot. stołówki w SP nr 3 – to podmiot niezależny od szkoły, za który odpowiada. Po każdej
kontroli negatywnej odbywa się rekontrola.
- dot. wędlin – inspektorat nie zajmuje się wędlinami, to zadanie inspekcji weterynaryjnej
- dot. egzekucji kar - cała ścieżka egzekucyjna została wyczerpana, upomnienia, skuteczne
doręczenie, komornik Urzędu Skarbowego, następnie działania komornika zmierzające do
wyegzekwowania kary.
P. R. Rządziński – dot. sprawy środków zastępczych, która przedstawia bezradność państwa
polskiego, Inspektoratu Sanitarnego, Komendy Głównej, sądów i Urzędów Skarbowych,
zaapelował do Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, żeby przygotowała
stanowisko Rady Powiatu w tej sprawie.
Starosta Pabianicki – p. K. Habura - przy obecnym stanie prawnym możliwości walki
z tymi środkami są bardzo ograniczone. Takie stanowisko (przygotowane przez Zarząd Powiatu)
zostanie skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych o konieczności
przeprowadzenia zmian legislacyjnych w prawie. Stanowisko zostanie przygotowane na kolejną
Sesję.
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Przewodniczący Rady – oprócz finansowych aspektów ważnym jest istnienie zagrożenia
młodzieży uzależnieniem.
P. M. Sumińska – inspektorat prowadzi współpracę, korespondencję z SOR w Pabianicach
w zakresie „dopalaczy”- to są osoby w różnym wieku, większość to osoby w wieku 25, 35, 40.
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pabianickiego za rok 2013 została przyjęta.
Przewodniczący Rady - propozycje radnego i Starosty zostaną uwzględnione na najbliższą
sesję.
Ad. 8.
Dotyczy punktu: Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie pabianickim w 2013 r.
Sprawozdanie omówił przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach – p. Paweł
Zarychta (załącznik nr 6).
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformował o przyjęciu ww. sprawozdania w drodze aklamacji.
P. B. Piotrowski zwrócił się z zapytaniami:
- czy 9 wolnych wakatów będzie zagospodarowanych w roku bieżącym?
- czy zwolnienia 2 policjantów wynikają z faktu, że musieli odejść, to nie są emeryci?
- w świetle sprawozdania w roku 2013 wykryto 2247 przestępstw, a 544 stanowiły czyny karalne,
prośba o wyjaśnienie;
- w świetle danych wykryto 1406 o charakterze kryminalnym, z czego 540 to czyny karalne
popełnione przez nieletnich sprawców, czy są przeprowadzane jakiekolwiek spotkania z młodzieżą
(np. pogadanki)?
- na 89 przestępstw o charakterze korupcyjnym, wskaźnik wykrywalności wynosi 100%,
a w dalszej części sprawozdania przedstawiono dane, że odzyskano mienie o wartości 332 000 zł. czy to jest związane z przestępstwami korupcyjnymi (czy te osoby już nie posiadają tego majątku,
czy zdążały się go pozbyć?)
- mienie ruchome zajęte na kwotę 121 000 zł. w świetle przestępstw o charakterze korupcyjnym to
ta kwota jest znikoma
- jak wygląda ocena bezpieczeństwa publicznego na terenach, gdzie zostały zlikwidowane
posterunki (dot. gm. Lutomiersk i Dłutów)?
P. R. Rządziński – w świetle sprawozdania (strona 9) w kategorii nietrzeźwych sprawców
wśród kierujących nastąpił wzrost zdarzeń drogowych o 20%, natomiast w przypadku sprawców
pieszych odnotowano wzrost o 350% - czy to dotyczy sprawców nietrzeźwych, czy ogółem
pieszych? Czym spowodowany jest taki wzrost? Ze sprawozdań z działalności Komisji
Bezpieczeństwa wynika, że Komendant Policji nie ma żadnych postulatów „budżetowych”- warto
zgłaszać.
P. P. Zarychta w odpowiedzi na zapytania radnych:
- dot. propozycji budżetowych – co rok ma propozycje budżetowe i stosowne pisma na ręce Pana
Starosty są składane. Dodał, iż wystąpił o dofinansowanie na zakup radiowozu w wysokości
połowy jego wartości;
- dot. wakatów – 9 wakatów to policjanci, którzy pracują „biurowo”, którzy nie mają wpływu na
bezpieczeństwo publiczne, 2 policjantów zostało zwolnionych, policjanci również przechodzą do
innych służb, np.. do CBA, ABW;
- dot. przestępstw – w liczbie 3098 przestępstw stwierdzonych, znajduje się 544 czynów karalnych
popełnionych przez nieletnich. Wykryte przestępstwa są skutecznie rozliczone. Skuteczność wynosi
ponad 71%. Przestępstwa stwierdzone ogółem to są: sprawy gospodarcze, niealimentacyjne,
wypadki w ruchu drogowym - cały „wachlarz” kodeksu karnego, karnego skarbowego.
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Przestępstwa kryminalne zaś to bójki, uszkodzenia mienia, włamania, kradzieże, rozboje, gwałty,
groźby karalne;
- dot. spotkań z młodzieżą – są programy, nie ma tygodnia, w którym nie ma spotkań z młodzież.
Dla przykładu wskazał spotkanie w MOK z udziałem 400 uczniów sześciu klas gimnazjów
z powiatu pabianickiego. Policja zaprosiła szkołę policyjną. Spotkanie obejmowało: spektakl
słowno – muzyczny dot. narkomanii, wystąpienie Komendanta Policji, tańce, pogadankę, ankiety
dot. oceny spotkania – odbiór były pozytywny. Ponadto odbywają się spotkania indywidualne
klasowe, debaty;
- dot. mienia zabezpieczonego – w powiecie nie dominuje przestępczość zorganizowana.
Co zabezpieczyć u bezdomnego, który dokonuje 40 włamań do komórek? Nie ma u kogo
zabezpieczać mienia. Wartość odzyskana to dla przykładu: odnalezienie laptopa, roweru;
- dot. ruchu drogowego – zarejestrowanych pojazdów w powiecie pabianickim w roku 2013 jest:
90 294 , w Pabianicach zaś 40 632. W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił 9% spadek rejestracji
pojazdów.
- dot. struktury wypadków - 42% wszystkich wypadków to potrącenie pieszego, 32% wypadków to
typowe nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, 5% na 100 wypadków to czołowe zderzenia
pojazdów, większość jest kolizji. Wobec powyższego przeprowadzane są akcje: piesi, trzeźwe
poranki (w godz. 5 do 10 rano), pasy.
Starosta Pabianicki – podziękował za dotychczasową służbę. W świetle opinii przełożonych
Komendanta i statystyk, powiatowa policja jest jednostką dobra i wyróżniającą. Współpraca
z Komendantem. Współpraca codzienna, w ramach PCZK, Komisji Bezpieczeństwa
z Komendantem jest pozytywna.
W związku z brakiem głosów sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji
w Pabianicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie pabianickim w 2013 r.
zostało przyjęte do wiadomości.
Ad. 8 a)
Dotyczy: Informacje Prokuratorów Rejonowych o stanie przestępczości i jej zwalczaniu
w Powiecie Pabianickim.
Informację przedstawiła zastępca Prokuratora Rejonowego w Pabianicach – pani Grażyna
Kowalska – Gaweł (załącznik nr 7 i 8).
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformował o przyjęciu ww. informacji do wiadomości.
Wobec braku głosów sprzeciwu informacje Prokuratorów Rejonowych o stanie
przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Pabianickim zostały przyjęte.
Przewodniczący Rady zarządził 10 – minutową przerwę
Przerwa w obradach: 11:50 – 12:00
Wznowienie obrad nastąpiło o godzinie 12:00
Ad. 9.
Dotyczy punktu: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego o stanie mienia powiatu
pabianickiego za rok 2013.
Informację omówiła Wicestarosta Pabianicki – pani Irena Grenda (załącznik nr 9).
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Rewizyjnej poinformowali o przyjęciu ww. informacji.
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego o stanie mienia
powiatu pabianickiego za rok 2013 została przyjęta.
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Ad. 10.
Dotyczy punktu: Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego rynku pracy w 2013 roku.
Sprawozdanie przedstawiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach –
pani Danuta Skwirowska. (załącznik nr 10)
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu, poinformowali pozytywnym zaopiniowaniu powyższego sprawozdania.
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja w zakresie realizacji Powiatowego programu
promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2013 roku została przyjęta do
wiadomości.
Ad. 11.
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) ,,Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014”;
Projekt uchwały omówiła pani Danuta Skwirowska.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Starosta Pabianicki złożył podziękowania za współpracę.
P. R. Jakubowski – wartym podkreślenia jest uwzględnienie w programie nowych
priorytetów – godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 11):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymało się od głosu,
Uchwała Nr LV/380/14 w sprawie ,,Powiatowego programu promocji zatrudnienia
i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014” została podjęta.
b)zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd – 6 w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich”, Działanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 – 2013;
Projekt uchwały przedstawił Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura.
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. W wyniku głosowania (załącznik nr 12):
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymało się od głosu,
Uchwała Nr LV/381/14 w sprawie zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd – 6 w ramach
Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i
wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 została podjęta.
c) przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
w roku 2013 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2014;
Projekt uchwały omówił dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach –
p. Jarosław Grabowski.
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.
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projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 13):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymało się od głosu,
Uchwała Nr LV/382/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2013 wraz z wykazem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej na rok 2014 została podjęta.
d) przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020;
Projekt uchwały omówił dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 14):
za – 16 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymało się od głosu,
Uchwała Nr LV/383/14 w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020 została podjęta.
e) określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2014 roku, otrzymanych
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
Projekt uchwały omówił pan Jarosław Grabowski.
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. W wyniku głosowania (załącznik nr 15):
za – 16 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr LV/384/14 w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację
w 2014 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
została podjęta.
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2021;
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego przedstawiła
Skarbnik Powiatu – pani Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Infrastruktury
Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Rewizyjnej, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 16):
za – 13 radnych,
przeciw – 0 radnych,
3 radnych wstrzymało się od głosu,
Uchwała Nr LV/385/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pabianickiego na lata 2014-2021 wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego została
podjęta.
g) zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok;
Projekt uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego omówiła Skarbnik
Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Infrastruktury
Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Rewizyjnej, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. R. Kraska – czego dotyczy kwota w wysokości 25 000 zł: na zadanie „modernizacja
i naprawa fundamentów ….”, będzie składany wniosek?
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Członek Zarządu Powiatu – p. A. Krasiński – 25 000 zł. to kwota niezbędna by móc
pozyskać dodatkowe środki. W roku 2009 były składane dwa wnioski w ramach RPO – dotyczące
optymalizacji wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej (etap I i II).
Prace w ramach etapu I zostały wykonane w 100% (dotyczyły: ZS nr 2, II LO, PODN), prace
w ramach II etapu nie są zakończone – wówczas te zadania były realizowane w ramach własnych
środków. Powiat znajdował się na liście rezerwowej. W dniu dzisiejszym istnieje możliwość
refundacji środków. Wobec powyższego dokonano aktualizacji wniosków. Kwotę w wysokości:
10 000 przeznacza się na aktualizację studium wykonalności i korektę wskaźników, 15 000 zł na
promocję projektu. Rozliczenia wniosków są planowane na wrzesień 2015 roku – to szansa na
odzyskanie środków.
P. R. Kraska – na czym ma polegać promocja, na którą przeznacza się aż 15 000 zł?
P. A. Krasiński – promocja projektu to m.in. tablice informacyjne. W roku 2009 wniosek
opiewał na taką kwotę.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 17):
za – 11 radnych,
przeciw – 0 radnych,
4 radnych wstrzymało się od głosu,
Uchwała Nr LV/386/14 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok
wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego została podjęta.
h) upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą
Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność
Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2014;
Projekt uchwały omówił pan Jarosław Grabowski.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 18):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr LV/387/14 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do
zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim
i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2014 została podjęta.
i) upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą
Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii
Zajęciowej w roku 2014;
Projekt uchwały przedstawił dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pabianicach.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 19):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr LV/388/14 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do
zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania
dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2014 została podjęta.
j) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. „Czysta szkoła – czyste
środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3
w Pabianicach;
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Projekt uchwały przedstawił Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego – p. Adam Krasiński.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, 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 20):
za – 15 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr LV/389/14 w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie
zadania pn. „Czysta szkoła – czyste środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość” realizowanego
przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach została podjęta.
k) wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. ,, Pracownia ekologiczno –
biologiczna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach.
Projekt uchwały omówił p. Adam Krasiński.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, 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 21):
za – 15 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr LV/390/14 w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie
zadania pn. ,, Pracownia ekologiczno – biologiczna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Pabianicach została podjęta.
Ad. 12
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego - p. A. Krasiński w odpowiedzi na interpelacje
radnych:
- dot. ul. Piłsudskiego na granicy z Szynkielewem (radny R. Kraska) - przytoczył fragment
odpowiedzi (udzielonej w dniu 3 lutego br.) na interpelację, w którym Wydział DiM, poinformował
iż takie zadanie nie zostało zaplanowane w budżecie na rok 2014, z uwagi na warunki techniczne
drogi, jakie występują w terenie: wąski pas drogowy oraz bezpośrednia bliskość rowów
odwadniających przy jezdni. Aby móc takie zadanie zrealizować należałoby dokonać wykupu
terenów prywatnych, jak również uzyskać pozwolenia wodno – prawne w przypadku przesunięcia
lub zakrycia rowów odwadniających. Z uwagi na fakt, iż taka inwestycja wiązałaby się z bardzo
dużymi kosztami, jej zakres jest skomplikowany, szansa na realizację zadania jest niewielka.
- dot. przejścia dla pieszych na ul. Myśliwskiej (radny W. Stanek) zaproponował skierowanie
prośby do ponownej analizy przez Komisję Bezpieczeństwa. Zadeklarował, że przekaże sprawę
Komisji.
- dot. drzew przy ul. Myśliwskiej/Podleśnej (radny W. Stanek) – Zarząd podejmował starania
o wycinkę drzew, został złożony wniosek do Zarządu Dróg i Zieleni Miejskich o zgodę na ich
wycinkę, wydano decyzję odmowną podając w uzasadnieniu, iż nie ma podstaw do ich usunięcia
(po uzgodnieniu z RDOŚ). Propozycja montażu lustra w obrębie wskazanego skrzyżowania
zostanie przekazana Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
- dot. przetargów na inwestycje drogowe (radna M. Pawlak - Szpotan):
• rozstrzygnięto przetarg na remonty cząstkowe dróg powiatowych;
• postępowanie przetargowe dot. przebudowy ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach
(od ul. Nawrockiego do ul. Bugaj) podlega sprawdzaniu przez komisję przetargową pod
względem prawidłowości złożonych ofert;
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planowane jest wszczęcie 5 częściowego postępowania na:remont drogi powiatowej
nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, remont drogi powiatowej
nr 3302E – ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, remont drogi powiatowej nr 3313E
Dłutów – Mierzączka, remont drogi powiatowej nr 3304E – ul. Nawrockiego
w Pabianicach, remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża w trybie aukcji
elektronicznej, która daje szansę poprawy ofert pisemnych podczas aukcji, w wyniku czego
mogą powstać oszczędności. Wartość kosztorysowa pięciu zadań to kwota około
2 200 000 zł.
- dot. mostu w Talarze (radny W. Flajszer) – kolejna rozprawa sądowa odbędzie się w dniu
14 maja.
- dot. remontów dróg (radny W. Flajszer) - w I połowie kwietnia planowane jest ponowne łatanie
ubytków przy użyciu kotła – asfaltem lanym (we własnym zakresie), na przełomie miesiąca
kwietnia i maja - równanie poboczy i wycinka traw, na miesiąc kwiecień – równanie dróg
powiatowych gruntowych, w kwietniu i maju - remonty cząstkowe dróg.
•

Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego - p. G. Wenne - Błażyńska w odpowiedzi na
interpelacje Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – p. Waldemara Flajszera:
- dot. gimnazjum powiatowego – na prośbę dyrektora ZS nr 1 o możliwość naboru do gimnazjum
powiatowego Zarząd Powiatu wydał zgodę. Będzie to szkoła funkcjonująca na zasadzie szkoły
przysposobienia zawodowego dla młodzieży niedostosowanej społecznie w normie intelektualnej
bądź zagrożonej niedostosowaniem społecznym. To szansa dla szkoły, subwencja oświatowa
wynosić będzie 446 zł. na ucznia.
- dot. konkursów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
w dniu wczorajszym podjęła rozmowy z dyrektorami placówek, które nie uczestniczą w konkursie.
Wyjaśniła, iż w chwili obecnej te placówki są w trakcie realizacji projektów unijnych, które
wymagają zaangażowania wielu osób – to obszerne projekty. Szkoły będą przystępowały do
konkursu w drugim terminie, planowanym na miesiąc październik.
Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego - p. A. Krasiński – szkoły miały czas (informacja
trafiła do szkół w miesiącu styczniu), aby się do tego przygotować, nie wykazały chęci do
aplikowania o te środki.
Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego - p. G. Wenne - Błażyńska w odpowiedzi na
interpelacje radnego W. Flajszera:
- dot. egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego – 4 nauczycieli będzie przystępowało do
egzaminu w dniu 1 lipca;
- dot. LO w Konstantynowie Łódzkim – umowa została podpisana i opiewa na kwotę 70 972 zł.
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem tego LO, sfinansowane w części
z oświatowej subwencji ogólnej. Co do przeznaczenia pozostałej kwoty, w ramach zawartego
porozumienia, decyzja będzie dopiero podjęta i wówczas radni zostaną poinformowani.
- dot. ruchu kadrowego – odpowiedź taka może być udzielona, w momencie, kiedy będą arkusze
organizacyjne.
Wicestarosta Pabianicki - p. I. Grenda w odpowiedzi na interpelacje radnego W. Flajszera:
- dot. 60 – lecia LO w Konstantynowie Łódzkim – uroczystość była bardzo dobrze przygotowana,
składała się z trzech części, odbywały się m.in. spotkania w grupach z wychowawcami, składano
podziękowania. Zainteresowanie było duże.
- dot. wydziału Komunikacji i Transportu (radny. W . Flajszer) – w roku 2013 wydano 3657 praw
jazdy (egzamin na prawo jazdy kat. B zdało: 1546), w tym 1720 nowym kierowcom, 435 osobom
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cofnięto uprawnienia z różnych przyczyn (brak badań lekarskich, psychologicznych, wyroki
sądowe, niepłacenie alimentów). Zarejestrowano: 10 113 pojazdów, 4970 wykreślono z ewidencji.
W powiecie pabianickim jest 16 czynnych stacji kontroli pojazdów, 18 ośrodków szkoleniowych
kierowców (funkcjonuje 14). Ilość osób przeszkolonych jest różna, zdawalność trudno ocenić np.
ze względu na różne wartości procentowe uzależnione od liczby osób przystępujących do
egzaminu.
Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego - p. G. Wenne - Błażyńska - na interpelację
radnego Roberta Rządzińskiego (zgodnie z prośbą) dotyczącą programu dla szkoły mundurowej
odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
Starosta Pabianicki w odpowiedzi na interpelacje radnego W. Flajszera:
- dot. kierownika Powiatowej Hali Sportowej – Starosta podjął rozmowę z kierownikiem, nie ma
dowodów jego winy, wobec czego nie zostały wyciągnięte konsekwencje. Nie ma podstaw do
zmiany warunków pracy. Sprawa nie dotyczy jego działalności w powiatowej hali, ale w klubie
PABIKS;
- dot. imprezy naukowej – imprezę przygotowali: Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt
Pośrednictwa Pracy z Pabianic przy współpracy z Zespołem Szkół nr 2, możliwa jest jej
kontynuacja w przyszłości. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem.
P. M. Wolski poprosił o uwzględnienie wniosku dotyczącego wymalowania przejścia dla
pieszych przy ulicy Orlej w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa.
P. A. Krasiński zadeklarował, iż prośba zostanie przekazana.
P. R. Kraska – dot. interpelacji w sprawie budowy chodnika na ulicy Piłsudskiego
w Pabianicach w kierunku i przez wieś Szynkielew – nie jest wytłumaczeniem, że to droga
inwestycja (taką była też budowa mostu w m. Talar – po co był naprawiany?), to bardzo
niebezpieczny odcinek drogi.
Ad. 13
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
P. W. Stanek - w dniu 31 marca o godzinie 17:30 w sali kinowej parafii M. Kolbe odbędzie
się inauguracyjna wojewódzka konferencja Ruchu Społecznego im. prezydenta Lecha
Kaczyńskiego – to formacja apolityczna.
P. W. Flajszer zaprosił na spotkanie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, które odbędzie się
w najbliższą sobotę o godzinie 15:00 w Pałacu Poznańskich.
Starosta Pabianicki zaproponował termin najbliższej sesji na dzień 29 kwietnia (wtorek).
Przewodniczący Rady poinformował radnych o piśmie z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, w którym Minister zwraca się z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia prezentacji,
podczas obrad sesji Rady, w zakresie nowego modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego
i obywatelskiego w ramach projektu: „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów
wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” realizowanego w ramach PO KL
w partnerstwie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Prezentacja potrwa około 45 minut w zależności od potrzeb. Zaproponował, aby takie zaproszenie
wystosować na sesję „majową.”
Wobec braku głosów sprzeciwu takie zaproszenie zostanie wystosowane przez
Przewodniczącego Rady.
Ponadto przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia br.
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Ad. 14
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad LV Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady LV Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 13:50.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
/-/ Anna Czekalska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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