PROTOKÓŁ NR LXI/14

PROTOKÓŁ Z LXI SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się 28 sierpnia 2014 r. o godzinie 9.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 20
Ad. 1
LXI 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 13 radnych (lista
obecności w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji poprowadzi
mecenas Katarzyna Fijałkowska. Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad (załącznik
nr 2).
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołów:
a) z LVIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego;
Wobec braku uwag do ww. protokołu, Przewodniczący przystąpił do głosowania, w wyniku
którego: za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się
od głosu. Protokół Nr LVIII/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku z LVIII Sesji Rady Powiatu
Pabianickiego został przyjęty.
b) z LIX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego;
W związku z brakiem zastrzeżeń do przedłożonego protokołu, Przewodniczący przystąpił
do głosowania, w wyniku którego: za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się
od głosu. Protokół Nr LIX/14 z dnia 3 lipca 2014 roku z LIX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego
został przyjęty.
c) z LX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
Wobec braku uwag do ww. protokołu, Przewodniczący przystąpił do głosowania, w wyniku
którego: za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Protokół Nr LX/14
z dnia 24 lipca 2014 roku z LX 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. Elżbieta Kopias – wyraziła zgodę;
◦ p. Paweł Kania - 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 3).
P. R. Rządziński zwrócił się z zapytaniami:
• jakie zmiany zostały dokonane w dziale transport?
• czy udział w projekcie realizowanym przez straż powiatową jest tylko powiatu, czy gmin
również?
• czy zarządzenie dotyczące ćwiczeń w służbach przewiduje realne działania i jaki jest ich
termin?
Starosta Pabianicki – p. K. Habura – ćwiczenia będą przeprowadzone w drugiej połowie
września br. Projekt jest realizowany bez udziału gmin.
Skarbnik Powiatu – p. E. Piekielniak – zmiany w dziale transport „to zmiany po sesji”,
dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 6000 zł na konserwację dróg z kruszywa bitumicznego.
Starosta Pabianicki w uzupełnieniu powiedział, iż nie było kluczowych zmian.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej
sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, iż odpowiedzi zostały udzielone podczas obrad
LVIII Sesji w dniu 26 czerwca br. oraz w formie pisemnej (radny Waldemar Flajszer na interpelację
w sprawie laureatów olimpiad w szkołach powiatowych, radny Robert Rządziński na interpelację
dotyczącą modernizacji ewidencji gruntów i budynków.) Ponadto pomiędzy sesjami wpłynęły
interpelacje pisemne radnych: Andrzeja Kurzawskiego (w sprawie drogi powiatowej Dobroń –
Markówka), Roberta Rządzińskiego (dotycząca wykazu inwestycji i remontów Powiatu
Pabianickiego w latach 2006 – 2010), na które otrzymali odpowiedź w formie pisemnej.
Ad. 6
Dotyczy punktu: Interpelacje i zapytania radnych.

•

•

•

•

Radny Robert. Kraska zwrócił się z interpelacjami:
dot. interpelacji w sprawie przepustu na skrzyżowaniu drogi krajowej i powiatowej nr
3308 E w Szynkielewie skierowanej do GDDKiA, odpowiedź nie została jeszcze udzielona,
jaka jest dalsza procedura?
w jaki sposób została sporządzona umowa o pracę z Członkiem Zarządu – panią Magdaleną
Werstak, że przy jej rozwiązaniu za porozumieniem stron otrzymała odprawę – w jakiej
wysokości?
czy Przewodniczący Rady planuje podsumowanie działalności kadencji na ostatniej sesji
Rady z uwzględnieniem takich spraw jak: frekwencja radnych, ilość interpelacji?
Radny Włodzimierz Stanek zwrócił się z interpelacjami:
przypomniał o interpelacji dotyczącej zakupu psa – corocznie Zarząd Powiatu Pabianickiego
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•

wspomaga policję, natomiast realną potrzebą jest zakup psa tropiącego do działań
prewencyjnych. Poprosił o wygospodarowanie środków w budżecie powiatu w wysokości
około 6000 zł. na ten cel.
dot. Orlika przy I Liceum Ogólnokształcącym – otrzymał informację, iż młodzież chce grać
w piłkę nożną, jednakże nie mają możliwości, aby zarezerwować termin do komercyjnego
grania. Jakie są możliwości korzystania z boiska przez grupy zorganizowane? Do kogo
należy się zwrócić, w jakich terminach, aby skorzystać z boiska w godzinach
popołudniowych?

Radny Marcin Wolski – na terenie gminy Lutomiersk pojawiły się siedliska tzw. „barszczu”,
jakie działania podejmuje wydział w tym zakresie?
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – p. Waldemar Flajszer zwrócił się interpelacjami
i zapytaniami:
• jakie główne remonty zostały przeprowadzone w szkołach (w podziale na poszczególne
placówki)?
• w ilu przypadkach zastosowano art. 20 ustawy Karta Nauczyciela? Jaki jest stan kadry
oświatowej? Czy odnotowuje się constans? Ile oddziałów ostatecznie zostanie
utworzonych? Ilu będzie uczniów?
• jakie prace drogowe zostały przeprowadzone przez grupę interwencyjną Wydziału Dróg
i Mostów w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) do dnia dzisiejszego?
• czy urlopy Członków Zarządu Powiatu Pabianickiego zostały wykorzystane w całości, czy
przysługują im zaległe odprawy z uwagi na zbliżający się koniec kadencji?
• czy działania pocztu sztandarowego są prowadzone społecznie? Czy istnieje regulamin
dotyczący pocztu? Czy osoby reprezentujące poczet mają wypłacane tzw. „200”?

•

•

•
•

Radny Robert Rządziński:
w dniu 16 sierpnia dokonał zgłoszenia, korzystając również ze strony internetowej,
dotyczącego podjęcia interwencji drogowej w sprawie ubytku w ulicy Kilińskiego, nic się
jednak nie zmieniło w tym temacie. Na posiedzeniu Komisji Członek Zarządu
poinformował, iż ubytek będzie naprawiony w ramach „gwarancji.” Poprosił o udzielenie
odpowiedzi w formie pisemnej, kiedy konkretnie naprawa będzie przeprowadzona? Czy
osobom zgłaszającym przekazuje się informację zwrotną o realizacji zgłoszenia?
P. W. Flajszer:
w związku z brakiem naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Oświaty
i Wychowania, czy przewiduje się przeprowadzenie konkursów, czy też zostanie
zastosowana inna droga?
dot. boiska przy ZS nr 2, działacze sportowi są zaniepokojeni faktem, iż obiekt nie jest
wyposażony w trybuny i posiada za małą liczbę ławek
w której gminie i kiedy odbędą się dożynki powiatowe?

Ad. 7
Dotyczy punktu: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca obrotu
nieruchomościami powiatowymi za I półrocze 2014 roku.
Informację omówił Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura (załącznik nr 4).
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów (z wnioskiem o przygotowanie bardziej
szczegółowej informacji w przedmiotowym zakresie na kolejne posiedzenie Komisji),
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Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformowali o przyjęciu ww.
informacji w drodze aklamacji.
R. R. Rządziński – co oznacza sformułowanie „nie ustanowiono żadnej służebności
przesyłu?” Czy Zarząd ustanowił nowe ceny zbytu nieruchomości w Bechcicach?
Starosta Pabianicki – kolejny przetarg będzie przeprowadzony na warunkach jak do tej pory,
cena nie zostanie obniżona. Służebność przesyłu dotyczy posadowienia instalacji na terenie
nieruchomości, wówczas ustalana jest jednorazowa cena przesyłu energii.
Wobec braku głosów sprzeciwu informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego dotycząca
obrotu nieruchomościami powiatowymi za I półrocze 2014 roku została przyjęta.
Ad. 8
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 przedstawiła
Skarbnik Powiatu - p. Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
Radny Robert Rządziński – w sprawie zadania dotyczącego mostu na rzece Ner w gminie
Lutomiersk - realizacja zadania została przełożona, czy była podpisana umowa w tym zakresie,
jakie są przyczyny, że zadnie będzie realizowane w roku przyszłym?
Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego – p. A. Krasiński poprosił o doprecyzowanie o jaką
umowę chodzi?
P. R. Rządziński – czy była podpisana umowa w zakresie przebudowy mostu?
P. A. Krasiński – są środki z budżetu państwa i w związku z tym umowa została podpisana,
czy chodzi o umowę z wykonawcą?
P. R. Rządziński - z wykonawcą.
P. A. Krasiński – umowa nie została podpisana, przetarg nie został jeszcze przeprowadzony.
P. R. Rządziński – a umowa dotycząca środków?
P. A. Krasiński – środki zostały przekazane, udział budżetu państwa został zabezpieczony
w roku 2014, udział powiatu w 2015.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 5):
za – 14 radnych,
przeciw – 0 radnych,
6 radnych wstrzymało się od głosu,
Uchwała Nr LXI/421/14 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 omówiła Skarbnik
Powiatu.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. M. Wolski – w I LO będzie pracownia ekologiczno – biologiczna, co będzie wykonane?
P. R. Kraska:
- wyraził zdanie, iż na budowę basenu planowano przeznaczyć w roku 2014
środki w wysokości 70 000 zł., a w chwili obecnej projekt w sprawie zmian budżetu dotyczy kwoty
300 000 zł. Lokalizacja pływalni została narzucona przyszłemu Zarządowi;
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- poprosił o odpowiedź na piśmie w zakresie środków (240 000 zł) pozyskanych przez PUP na
finansowanie w roku 2014 kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników
PUP w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska
kierownicze – jak te środki zostaną rozdysponowane, podzielone?
P. T. B. Bednarska wyraziła zdanie, iż środki nie będą podlegały podziałowi na kadrę
dyrektorską, a na poszczególne komórki organizacyjne.
Członek Zarządu Powiatu – p. Gabriela Wenne – Błażyńska – wniosek na pracownię był
składany przez I LO, pracownia będzie wyremontowana, będą zakupione materiały dydaktyczne,
m.in.: mikroskop, moździerz z tłuczkiem, fermentory, przewodnik roślin i zwierząt, atlasy,
podręczniki, książki, preparaty mikroskopowe, tkankowe. Remont pracowni i zakup materiałów
przewidziany jest na kwotę 41 000 zł.
Starosta Pabianicki – w zakresie lokalizacji pływalni mogą być różne zdania. Ta lokalizacja
stwarza możliwość pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. To
teren, który należy zrewitalizować, były problemy ze sprzedażą, a tak będzie zagospodarowany
z pożytkiem dla mieszkańców. Dodał, iż obok basenu planuje się budowę sztucznego lodowiska,
takie jest już ujęte w programie funkcjonalno – użytkowym, latem mogłoby to być miejsce na skate
park albo mini golfa, streetball. W zakresie środków otrzymanych przez PUP powiedział, iż
Ministerstwo przyznało je z uwagi na spełnione przez urząd warunki – wykazali efektywność ich
pracy (to kwota w wysokości 240 000 zł). Jaki będzie podział środków nie wiadomo, ich podział
leży w gestii dyrektora, który jest w stanie ustalić kto zasłużył, komu i w jakiej wysokości zostaną
przyznane.
P. R. Kraska – co się wydarzyło, że na budowę pływalni zwiększa się kwotę o 300 000 zł ?
W roku bieżącym miała wystarczyć, wcześniej już zabezpieczona, kwota w wysokości 70 000 zł.
Starosta Pabianicki – to nowa perspektywa finansowania z UE. Zarząd pozyskał informację,
iż w przyszłym roku odbędą się konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Celem
przygotowania, dokumentacja i pozwolenie na budowę winny być do tego czasu gotowe. Na koniec
września planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji
z założonym terminem wykonania na miesiąc marzec 2015 roku. Planuje się przystąpienie do
konkursu wspólnie z miastem Łódź, powiatem zgierskim w ramach projektu wspólnego „Sportowa
szkoła.” Istnieje możliwość pozyskania środków w wysokości do 85%, co pozwoli
na wybudowanie i oddanie do użytku pływalni w ciągu najbliższych 3 lat. W dniu jutrzejszym
odbędzie się konferencja prasowa dotycząca pływalni o godzinie 10.00.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 6):
za – 13 radnych,
przeciw – 0 radnych,
6 radnych wstrzymało się od głosu,
Uchwała Nr LXI/422/14 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2014 rok wraz
z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego została podjęta.
c) 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,
zmienioną Uchwałą Nr LIV/378/14 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 lutego 2014 roku oraz
Uchwałą Nr LVI/395/14 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku;
Projekt uchwały przedstawiła Wicestarosta Pabianicki - p. Irena Grenda.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformował 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 7):
za – 14 radnych,
przeciw – 2 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
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Uchwała Nr LXI/423/14 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, zmienioną Uchwałą Nr LIV/378/14 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia
27 lutego 2014 roku oraz Uchwałą Nr LVI/395/14 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 kwietnia
2014 roku została podjęta.
d) ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na 2015 rok;
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu Powiatu pabianickiego – p. Adam Krasiński.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. M. Wolski – czy w roku 2013 zaistniała sytuacja usunięcia pojazdu z drogi powiatowej?
P. W. Stanek zwrócił się z zapytaniami: ile pojazdów w mijającym roku zostało usuniętych?
Jaka kwota winna być pozyskana z tego tytułu, a jaką pozyskano?
Członek Zarządu Powiatu - p. A. Krasiński - w roku bieżącym przyjętych zostało
17 zgłoszeń. Pojazdy zostały usunięte i przetransportowane na parking – umowa z jego
właścicielem została podpisana w wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę (podpisana
w grudniu 2013 roku na rok bieżący). Właściciele tych pojazdów odbierali pojazdy i uiszczali
opłaty w stosownej wysokości. Na chwilę obecną na parkingu znajduje się jeszcze 19 pojazdów,
które nie mają zainteresowania swoich właścicieli. Wobec 15 – u z nich wszczęto procedurę
dotyczącą ich przejęcia przez Skarb Państwa. Na dzień dzisiejszy tendencja braku odbioru
pojazdów nie występuje, to zaszłości z lat poprzednich. Postępowania toczą się na bieżąco.
W zakresie pozyskanych kwot odpowiedź zostanie udzielona.
P. T. B. Bednarska – czy zmienili się oferenci przetargu na składowanie pojazdów w roku
2013?
P. A. Krasiński – zapytanie o cenę zostało wystosowane do 3,4 firm. Jedna z nich spełniała
warunki określone w trybie zapytania, były to m.in.: czas ściągnięcia pojazdu, czas dojazdu,
wartość utrzymania parkingu. Firma pana Boczkiewicza jako jedyna złożyła ofertę i ta została
wybrana.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 8):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr LXI/424/14 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
usuniętych z drogi na 2015 rok została podjęta.
e) sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Robert Kraska.
Wobec braku pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego
ww. projektu uchwały. W wyniku głosowania (załącznik nr 9):
za – 17 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu,
Uchwała Nr LXI/425/14 w sprawie sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego została podjęta.
Ad. 9
Dotyczy punktu: Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego - p. G. Wenne – Błażyńska:
- dot. „Orlika” przy I LO (radny Włodzimierz Stanek), sprawa zostanie zweryfikowana,
a odpowiedź udzielona na piśmie;
P. W. Stanek – wystarczającym będzie wyjaśnienie.
P. G. Wenne – Błażyńska - „sprawą zajmę się osobiście zaraz po sesji.” W odpowiedzi na
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interpelacje:
- dot. prac remontowych w poszczególnych szkołach (radny Waldemar Flajszer):
• I LO – wyremontowano jedną z pracowni, dokonano tam malowania, wymiany elektryki,
zakupu mebli, położono płytki w holu głównym;
• II LO – remont tarasu, remont sali gimnastycznej, remont elewacji sali gimnastycznej
i wejścia głównego, malowanie pracowni oraz korytarza w suterenach, wymiana dwóch
umywalek oraz pomalowanie ogrodzenia i krat okiennych;
• LO w Konstantynowie Łódzkim – malowanie sekretariatu;
• ZS nr 1 – na II piętrze wyremontowano toalety, korytarz I piętra, część korytarza na
III piętrze oraz pracownię języka polskiego na II piętrze;
• ZS nr 2 – remont pracowni informatyki, malowanie części korytarza na I piętrze, malowanie
ogrodzenia szkoły, remont daszka przed szkołą oraz modernizacja pracowni lekcyjnej oraz
serwerowni, modernizacja instalacji elektrycznej audio wideo w pracowni elektrycznej,
wykonanie instalacji elektrycznej sieci komputerowej w pracowni informatyki,
modernizacja instalacji elektrycznej w sali geograficznej, montaż tablicy interaktywnej
w sali matematycznej, montaż rolet automatycznych oraz naprawa instalacji odgromowej na
sali gimnastycznej;
• ZS nr 3 – utworzenie ośrodka egzaminacyjnego w zawodzie technik hotelarstwa, remont
pracowni multimedialnej matematycznej i cyklinowanie podłogi w tej pracowni;
• ZS nr 4 – remont jednej z pracowni lekcyjnych, malowanie ścian, cyklinowanie
i lakierowanie parkietu;
• ZS nr 5 – remont świetlicy i stołówki szkolnej;
• Młodzieżowy Dom Kultury – malowanie elewacji zewnętrznej, cyklinowanie parkietu sali
baletowej;
• Poradnia psychologiczno – pedagogiczna – (w miesiącu czerwcu) remont łazienki przy
pomocy PSM i z pozyskanych środków zewnętrznych.
- dot. zastosowania art. 20 Karty Nauczyciela (radny Waldemar Flajszer), wobec trzech nauczycieli
w powiecie zastosowano art. 20 ustawy, stanowiącym o ograniczeniu etatów i ewentualnym
nieprzyjęciu tego ograniczenia;
- dot. liczby zatrudnienia w szkołach (radny Waldemar Flajszer), zatrudnienie w szkołach jest to
samo, kilka osób odeszło na emerytury, w wyniku czego te osoby, które miały ograniczenia etatu
mają tym faktem uzupełnione etaty;
- dot. liczby uczniów i oddziałów w szkołach (radny Waldemar Flajszer), w roku szkolnym
2014/2015 będzie 126 oddziałów, 2612 uczniów, 37 klas pierwszych.
Wicestarosta Powiatu – p. Irena Grenda udzielając odpowiedzi na interpelację radnego
Marcina Wolskiego dotyczącą „barszczu” powiedziała, iż do Wydziału Ochrony Środowiska nie
wpłynęło żadne pismo informujące o siedliskach „barszczu.” Decyzję o usunięciu jakiegokolwiek
szkodnika podejmuje wójt, wykonawcą jest właściciel danego gruntu, jeśli nie może tego wykonać,
to wówczas inspekcja ochrony roślin przyznaje środki na ich likwidację.
Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego - p. A. Krasiński udzielił odpowiedzi na
interpelacje radnych:
- dot. DK 71/3308E – zarządcą skrzyżowania jest GDDKiA. Za pośrednictwem Przewodniczącego
Rady zostało wystosowane pismo do GDDKiA. Odpowiedź nie wpłynęła. Wydział Dróg i Mostów
trzy tygodnie temu wystosował ponowne pismo z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi;
- dot. prac grupy interwencyjnej – wykaz prac w okresie wakacyjnym został przekazany radnemu
w trakcie obrad sesji;
- dot. boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 2 – przy tego typu inwestycjach trybun się nie planuje,
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podobne boisko znajduje się przy ZS nr 1. Projekty obiektów przewidują miejsca siedzące – i te
zostały zamontowane, ponadto za ogrodzeniem zamontowane zostały dodatkowe ławki – co nie
było koniecznością;
- dot. ulicy Kilińskiego (radny R. Rządziński) - odpowiedź będzie udzielona na piśmie.
Sekretarz Powiatu – p. Jacek Barasiński:
- dot. odprawy Członka Zarządu - umowa o pracę została nawiązana zgodnie z art. 27 ust. 1 i 3
ustawy o pracownikach samorządowych – na zasadzie powołania. W związku z wnioskiem pani
Werstak o wypłatę odprawy w wysokości jednego wynagrodzenia, taka została jej wypłacona,
wskutek złożonego wniosku do pracodawcy o przerwanie urlopu bezpłatnego;
- dot. pocztu sztandarowego - zgodnie z regulaminem pracy udział w poczcie jest zlecany
pracownikom Starostwa w ramach dodatkowej pracy (zlecenie potwierdzane jest podpisem). Z tego
tytułu jest wypłacany jednorazowy dodatek w wysokości 100 zł brutto bez względu na czas trwania
uroczystości.
Starosta Pabianicki w odpowiedzi na interpelacje:
- dot. zakupu psa - Komendant Policji nie zgłaszał takiej potrzeby. Jeśli takiego wniosku nie ma
trudno się ustosunkować do potrzeby zakupu psa;
- dot. urlopów Członków Zarządu - Członkowie Zarządu będą się starali wykorzystać urlopy;
- dot. naczelników Starostwa - decyzja w tej sprawie będzie podjęta w najbliższym czasie.
Rozważana jest możliwość powierzenia tych funkcji wyróżniającym się i kompetentnym
pracownikom danych wydziałów w ramach awansu wewnętrznego;
- dot. dożynek – w dniu 14 września w Piątkowisku (gmina Pabianice) na boisku sportowym
odbędą się dożynki powiatowe.
Przewodniczący Rady Powiatu w odpowiedzi na zapytanie radnego Roberta Kraski
powiedział, iż na dzień 7 listopada br. planowana jest kończąca kadencję sesja podsumowująca.
Radny W. Stanek – na potwierdzenie potrzeby zakupu psa dla policji wskazał zaistniałą
sytuację napadu na listonosza w Pabianicach, kiedy to trzeba było czekać około 2 godzin na
przyjazd psa tropiącego z Janowa (informacja została pozyskana od Komendanta). Na cały powiat
pabianicki jest jeden pies tropiący. Poprosił o ponowne rozpatrzenie sprawy i podjęcie rozmowy
z Komendantem.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
Radny Robert Kraska – w imieniu klubu SLD zaprosił radnych na piknik pn.
„Sport łączy pokolenia” – impreza odbędzie się na PTC w dniu 6 września o godzinie 14.00.

•
•

Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak:
Starosta Pabianicki zaprasza na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 2
w dniu 1 września o godzinie 10.00;
przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych do dnia 19 września według daty
składania, ze wskazaniem zasobów od dnia 1 stycznia 2014 roku do daty złożenia.
Oświadczenia należy składać bez „PIT – ów.”
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Ad. 11
Dotyczy punktu: Zamknięcie obrad LXI Sesji RPP.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Florian Wlaźlak zamknął obrady LXI Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 10:30.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak

Protokołowała:
/-/ Anna Czekalska

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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