PROTOKÓŁ NR LXIV/14

PROTOKÓŁ Z LXIV SESJI
RADY POWIATU PABIANICKIEGO,
która odbyła się w dniu 7 listopada 2014 r. o godzinie 12.00
w Dworze Kapituły Krakowskiej w Pabianicach, Stary Rynek 1,

Stan radnych – 23
Obecnych – 21
Ad. 1 - 2
LXIV Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 12.00 (lista obecności radnych i gości stanowi
załącznik nr 1, porządek obrad - załącznik nr 2).
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – pan Florian Wlaźlak powitał gości
przybyłych na sesję:
duchowieństwo;
Przewodniczących Rad, Burmistrza i Wójtów Gmin powiatu pabianickiego;
Zasłużonych dla Powiatu Pabianickiego III i IV kadencji:
− Panią Elżbietę Rutę – Prezesa Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego
− Pana Janusza Tomaszewskiego
− Panią Justynę Kudaj - Prezesa Zarządu Spółdzielnia Inwalidów ,,ZGODA”
− Pana Andrzeja Chałupkę - Prezesa Rejonowego Klubu HDK PCK
im. B. Serednickiego w Pabianicach,
− Panią Oliwię Pietrzak - Komendanta Hufca ZHP Pabianice Związek Harcerstwa Polskiego –
Hufiec Pabianicki
− prof. nadzw. dr hab. Pana Mariana Lelonka – Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Pabianicach
− Panią Ewę Wadowską - Filarską
- Prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Pabianicach
− Panią Ewę Jabłońską - dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim przy której funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku w Konstantynowie Łódzkim,
następnie Radnych, Zarząd Powiatu obecnej kadencji, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń, naczelników, kierowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych
powiatu pabianickiego, media.
Powitał bohaterów dnia:
• Panią Anna Teodorczyk
• Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach, który reprezentuje Prezes
tegoż oddziału Pan Bogdan Piotrowski
Charakter uroczystości podkreślił koncert fortepianowy w wykonaniu ucznia Państwowej
Szkoły Muzycznej w Pabianicach
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Ad. 3.
Dotyczy punktu: Nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego” Pani Annie
Teodorczyk.
Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż tytuł „Zasłużony dla Powiatu
Pabianickiego” został ustanowiony przez Radę Powiatu Pabianickiego w dniu 28 maja 2009 roku
w celu uhonorowania i wyróżnienia mieszkańców powiatu, zakładów pracy, instytucji,
stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i fundacji.
Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego” nadaje się osobom fizycznym, prawnym,
organizacjom pozarządowym oraz stowarzyszeniom gospodarczym, kulturalnym i innym
podmiotom o zasięgu powiatowym i ponad powiatowym jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi
dla Powiatu Pabianickiego, szczególnie w działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej
i sportowej.
Na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 8 października 2014 roku członkowie Kapituły tytułu „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego” wyrazili pozytywną opinię w sprawie wniosku o uhonorowanie:
- Pani Anny Teodorczyk
- Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach
Następnie odczytał treść Uchwały nr LXIII/439/14 RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego"
oraz uzasadnił jego przyznanie, podkreślając m.in. fakt, iż Pani Anna Teodorczyk to Honorowy
Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego im. Kazimierza
Staszewskiego w Pabianicach. W przeszłości pełniła społecznie funkcję Sekretarza Zarządu.
Z powiatem pabianickim współpracowała od pierwszych lat jego powstania po dzień
dzisiejszy. Pracowała w radach i zespołach powiatu pabianickiego.
Przez wiele lat była organizatorem bądź współorganizatorem, w powiecie pabianickim,
niezliczonej ilości rajdów i zlotów (w tym czterech ogólnopolskich), przyczyniających się do jego
promocji i podniesienia rangi w skali wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
Ponadto współpracowała z osobami niepełnosprawnymi. Współdziałała z nauczycielami
pabianickich szkół w rozszerzaniu działalności Oddziałowego Biura Obsługi Ruchu Turystycznego
także o wędrówki trampingowe.
Była także organizatorką konkursów, masowych wyjazdów, konferencji szczebla
miejskiego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Zasłynęła również jako organizator: I Konferencji
Porozumienia Oddziału Województwa Łódzkiego, I Sejmiku Przedkongresowego przed Kongresem
Krajoznawstwa Polskiego w 2000r., ogólnopolskich zlotów przodowników turystyki motorowej,
pieszej, laureatów konkursów ,,Poznajemy Ojcowiznę”.
Pani Anna Teodorczyk posiada także szeroki dorobek publicystyczny: opracowała wiele
artykułów w prasie lokalnej.
Za swą działalność otrzymała w 1980 roku Srebrną Honorową Odznakę PTTK a w roku
1985 Złotą Honorową Odznakę PTTK.
Jest także znakarzem i świetnym przewodnikiem. Brała czynny udział w ustanawianiu
odznaki poświęconej patronowi Pabianic św. Maksymilianowi Marii Kolbe i 15. Pułkowi Piechoty
Wilków. Zasłynęła jako pomysłodawca Odznaki Turystycznej św. Maksymiliana Kolbe oraz
Odznaki Województwa Łódzkiego. W latach 1986 – 1987 była współtwórcą Biura Turystyki
Zagranicznej w Łodzi, czynnie uczestniczyła przy pracach remontowych dzisiejszego Centrum
Fotografii Krajoznawczej PTTK.
Jej zaangażowanie zostało docenione już w 1989 roku, w którym to roku otrzymała Srebrny
Krzyż Zasługi, natomiast w 1993 roku Srebrny Krzyż Zasługi po raz drugi. W 2001 roku została
uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi.
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Przez dwie kadencje była prezesem Towarzystwa Przyjaciół Pabianic.
Uruchomiła przy dworcu PKP Punkt Informacji Turystycznej.
Za działalność na rzecz kultury została uhonorowana w 2003 roku Odznaką Zasłużony
Działacz Kultury, a w 2009 roku została Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem za
Zasługi dla Turystyki. Jest Honorowym Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Pabianic. W 2010 roku
została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w tym samym roku
otrzymała także tytuł Zasłużony dla Miasta Pabianic.
Od 2013 roku jest Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno –
Krajoznawczego.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego oraz Starosta Pabianicki dokonali
wręczenia odznaczenia oraz aktu nadania tytułu.
Ad. 4.
Dotyczy punktu: Nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego” Oddziałowi
Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach.
Przewodniczący Rady odczytał treść Uchwały nr LXIII/440/14 RADY POWIATU
PABIANICKIEGO z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla
Powiatu Pabianickiego"oraz uzasadnił jego przyznanie, podkreślając, że w początkowych latach
swojej działalności Polski Czerwony Krzyż w Pabianicach zajmował się szkoleniem przyszłych
aktywistów. W latach 30 - tych ubiegłego wieku Oddział PCK w Pabianicach liczył ponad 250
członków, którzy pracowali społecznie w bardzo trudnych warunkach. Z roku na rok liczba
członków PCK w Pabianicach rośnie. I tak: w 1934 roku jest ich 570, w 1936 roku – 656, w 1937
roku – 1286 oraz 2058 członków w 16 – tu Kołach Młodzieży. W styczniu 1945 roku Oddział PCK
w Pabianicach zajmował się przygotowywaniem i wydawaniem posiłków w punkcie pomocy.
Otoczył opieką dzieci, które pozostawały bez rodzin, organizował poszukiwanie osób i całych
rodzin, które w czasie wojny straciły kontakt ze swoimi najbliższymi, przekazywał paczki z
żywnością oraz odzieżą dla najbardziej potrzebujących rodzin, organizował szkolenia w zakresie
udzielania pomocy sanitarno – medycznej i szerzenia oświaty zdrowotnej.
W latach 1945 – 1949 PCK w Pabianicach organizował kursy sanitarne w Szkolnych Kołach
PCK, przychodnię lekarsko – dentystyczną, opiekę dla matki z dzieckiem oraz stacje pogotowia ratunkowego.
W styczniu 1957 roku Zarząd Oddziału PCK w Pabianicach powołuje społeczny komitet
pod nazwą – Miejski Komitet Pomocy Repatriantom przy PCK w Pabianicach, który zebrał środki
finansowe na zapomogi - udzielono pomocy kilkudziesięciu rodzinom powracającym do kraju.
W 1960 roku PCK w Pabianicach liczy 7800 członków (oddano 13 litrów krwi), w 1965
roku 7900 dorosłych oraz 2015 członków w szkolnych kołach PCK (oddano 58 litrów krwi).
W 1973 roku PCK w Pabianicach liczy 7600 członków, którzy są zrzeszeni w 46 kołach zakładowych, 20 kołach szkolnych i jednym kole terenowym. W akcjach honorowego oddawania
krwi pozyskano w tym roku 203 litry tego cennego leku.
W 1975 roku Polski Czerwony Krzyż w Pabianicach liczy 17.600 członków zrzeszonych w
52 kołach zakładowych, 32 kołach szkolnych i jednym kole terenowym.
W 1978 roku 650 krwiodawców oddaje honorowo 428 litrów krwi.
W 1981 roku członków PCK jest 18 000 w 54 Kołach Zakładowych i 6600 w 28 Kołach
Szkolnych. PCK w Pabianicach posiada 79 drużyn sanitarno – medycznych oraz 16 posterunków
sanitarno – medycznych w zakładach pracy, 28 posterunków sanitarno – medycznych oraz 8 drużyn
sanitarno – medycznych w szkołach, 10 klubów honorowych dawców krwi PCK, w których krew
oddaje 712 osób.
W 1986 roku swoją działalność rozpoczyna Rada Krwiodawstwa przy Zarządzie Oddziału
PCK w Pabianicach. Działa 13 klubów HDK PCK, w których honorowo krew oddaje
1420 członków.
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W 1987 roku Koło PCK przy Spółdzielni Spożywców „Społem”w Pabianicach odniosło
zwycięstwo w konkursie na najbardziej aktywne Koło PCK w Pabianicach. Zorganizowano „Czerwonokrzyską Wiesnę' 87”, w której społeczne prace związane z porządkowaniem terenu wokół
Domu Pomocy Społecznej oraz innych miejscach w Pabianicach wykonywały 682 osoby.
Na początku XXI wieku rozwija się Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, są
wprowadzane w życie nowe akcje takie jak: „Gorączka złota”, „Wyprawka dla Żaka”, „Akcja
Znicz”, „Walka z głodem”. Środki z tych akcji przeznaczane są na pomoc najuboższym dzieciom
oraz rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Corocznie przygotowuje się kilkaset paczek
ze słodyczami i artykułami spożywczymi z okazji Świąt. Systematycznie rośnie liczba oddawanej
honorowo krwi dzięki organizacji różnych akcji.
Przez 95 lat działalności PCK w Pabianicach jego członkowie i wolontariusze dali dowód na
to, iż starają się pomagać tym wszystkim, którzy potrzebują pomocy. PCK przeszkolił
i szkoli tysiące osób w zakresie niesienia pomocy bytowej, sanitarnej i czysto ludzkiej. Setki osób
działających w PCK w Pabianicach za swoją działalność i na jego rzecz zostało wyróżnionych
najwyższymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Czerwonokrzyski wolontariat pozwala
wierzyć w to, że dopóki są młodzi ludzie, którzy będą chcieli dobrowolnie, z potrzeby serca
pomagać innym dopóty PCK będzie istniał i będzie realizował zasady zapisane przed laty w swoim
statucie: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, dobrowolność, jedność i powszechność.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego oraz Starosta Pabianicki dokonali
wręczenia odznaczenia oraz aktu nadania tytułu.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu Pabianickiego.
W swym wystąpieniu Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – pan Florian Wlaźlak
dokonał krótkiej analizy działalności Rady Powiatu Pabianickiego IV kadencji:
• w dniu 21 listopada 2010 roku odbyły się wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
• w obecnej kadencji w Radzie Powiatu było 23 radnych: 6 kobiet, 17 – u mężczyzn
• najstarszy radny urodzony w roku 1945
• najmłodszy radny urodzony w roku1983
• 12- u radnych sprawowało funkcję jedną kadencję, czterech radnych - dwie kadencje, pięciu
- trzy kadencje, dwóch radnych - cztery kadencje
• radni odbywali posiedzenia w sześciu stałych komisjach:
I.
Komisja Statutowo – Regulaminowa
II.
Komisja Budżetu i Finansów
III.
Komisja Oświaty i Wychowania
IV.
Komisja Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
V.
Komisja Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
VI.
Komisja Rewizyjna
• w miejsce wygasłego mandatu radnego Pana Henryka Brzyszcza wstąpił Pan Sławomir Jabłoński
• w miejsce wygasłego mandatu radnego Pana Pawła Piechoty wstąpiła Pani Elżbieta Kopias
• zawiązały się cztery kluby radnych: się
KLUB RADNYCH „PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ”
KLUB RADNYCH „PLATFORMY OBYWATELSKIEJ”
KLUB RADNYCH ,,BLOK SAMORZĄDOWY RAZEM”
KLUB SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
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w roku 2013 radny Waldemar Flajszer został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego na wniosek Wojewody Łódzkiego
– p. Jolanty Chełmińskiej
Rada Powiatu Pabianickiego podjęła 442 uchwały, z inicjatywy Przewodniczącego rady Powiatu Pabianickiego - 61
Rada Powiatu Pabianickiego obradowała na 63 sesjach
największa ilość absencji to 29 nieobecności, jeden radny nie opuścił żadnej sesji Rady
frekwencja radnych ogółem 91%
największa ilość interpelacji i zapytań zadanych przez radnego to 402, jeden radny nie zadał
żadnego zapytania i interpelacji
ilość interpelacji i zapytań ogółem to: 863

Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura zaprosił wszystkich zebranych na podsumowanie
działalności IV kadencji Rady i Zarządu Powiatu Pabianickiego przygotowane w formie prezentacji
medialnej - filmu, następnie podziękował Członkom Zarządu oraz pani Wicestaroście - Irenie
Grendzie za dotychczasową współpracę.
Przewodniczący Rady Powiatu podziękował radnym, Członkom Zarządu, Skarbnikowi,
Sekretarzowi oraz wszystkim tym, z którymi przez te lata Rada współpracowała, za wysiłek
i zaangażowanie w rozwój wspólnoty lokalnej. Za niezliczone inicjatywy, determinację
i wytrwałość we wspólnych działaniach.
Ad. 6.
Dotyczy punktu: Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości.
Brak wystąpień.
Ad. 7.
Dotyczy punktu: Zakończenie obrad LXIV Sesji RPP.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak podziękował gościom za
przybycie, gospodarzom obiektu za umożliwienie odbycia uroczystej Sesji Rady Powiatu,
a następnie zamknął obrady LXIV 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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