PROTOKÓŁ NR LXVIII/06

PROTOKÓŁ Z LXVIII SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO
która odbyła się 2 marca 2006 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 20
Ad. 1
LXVIII Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Zbigniew Mencwal o godzinie 10.00. Powitał Radnych Powiatu oraz gości.
przybyłych na Sesję
Prowadzący stwierdził prawomocność obrad, gdyż na sali było 20 radnych (lista obecności w
załączeniu – załącznik nr 1).
Poinformował, iż obsługę prawną sesji poprowadzi mecenas Zbigniew Wilczyński.
P. Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku obrad LXVIII sesji Rady Powiatu
Pabianickiego (załącznik nr 2).
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu nr LXVI/06 z LXVI
Sesji Rady Powiatu
Pabianickiego z 23 stycznia 2006 roku.
Ze względu na to, że nie było żadnych uwag p. Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w
protokół. W wyniku głosowania:
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał sie od głosu
Protokół LXVI/06 z LVI Sesji Rady Powiatu został przyjęty.
Ad. 3
Dotyczy punktu: powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
P. Przewodniczący zaproponował, aby w dniu dzisiejszym Komisja Uchwał i Wniosków
pracowała w następującym składzie:
- p. Halina Bakus – wyraziła zgodę
- p. Marta Cicha – wyraziła zgodę.
Ad. 4
Dotyczy pkt.: „Informacja Starosty Pabianickiego o działalności Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami”.
Informację taką przedstawił Starosta Powiatu Pabianickiego – p. Grzegorz Janczak
(załącznik nr 3).
Ad. 5
Dotyczy punktu: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich
sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego p. Zbigniew Mencwal poinformował,
iż na poprzedniej sesji interpelacje radnych dotyczyły oświaty i dróg powiatowych, na drugą
z nich udzielono odpowiedzi na poprzedniej sesji. Na pierwsze zapytanie dotyczące oświaty radny
Jarosław Habura poprosił o odpowiedź na piśmie, która została mu przekazana.

Ad. 6
Dotyczy punktu: interpelacje i zapytania radnych.
W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.
Ad. 7
Dotycz punktu: realizacja Uchwały Nr LIII/205/05 RPP w sprawie "Powiatowego programu
promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w roku 2005,
w.w zagadnienie omówił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Bogusław Oswald.
Przedstawił również projekt uchwały w sprawie "Powiatowego programu promocji zatrudnienia
oraz aktywizacji rynku pracy w roku 2006". (załącznik nr 4)
Przewodniczący Rady zaproponował, aby pkt 7 i pkt 8 ppkt a potraktować łącznie.
Przewodniczący Komisji: Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu poinformował o
pozytywnym zaopiniowaniu realizacji Uchwały Nr LIII/205/05 RPP w sprawie "Powiatowego
programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w roku 2005" oraz projektu uchwały
w sprawie "Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w roku
2006"
P. Krzysztof Hanke
(załącznik nr 5)

przedstawił opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia

Przewodniczący Rady Powiatu p. Zbigniew Mencwal skierował pytanie do p. Bogusława
Oswalda czy znane są powody zastępowania starej, dobrej terminologii dotyczącej bezrobocia na
rzecz "tworzenie nowych miejsc pracy" "długotrwale oczekujący na pracę", "nowe miejsca
pracy". W kolejnym pytaniem poprosił o podpowiedź jakie warunki powinny zostać spełnione te
inwestycyjne i poza inwestycyjne, aby ożywił się nasz lokalny rynek pracy, co winno być
spełnione a co nie jest w gestii Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Powiatu, Starosty czy Rady.
Co powinno być spełnione ? Zapytał również o ilość osób, które podjęły prace za granicą ?
Kolejne pytanie dotyczyło rynku pracy dla młodych osób, a konkretnie tegorocznych
absolwentów jak zostanie rozwiązany problem braku pracy dla absolwentów szkół średnich ?
Zapytał również, ile według szacunków może znajdować się osób w tzw. szarej strefie ?
Ile jest osób, które nie chcą podejmować pracy ?
P. Bogusław Oswald w odpowiedzi na pytanie dotyczące sformułowań "osoba pozostająca
bez pracy"to nie ma większego znaczenia, gdyż osoba pozostaje bez środków do życia. Odnośnie
warunków inwestycyjnych odpowiedział, iż Starosta nie zarządza terenami, nie ma do dyspozycji
terenów inwestycyjnych. Gospodarzami są samorządy, prezydent, burmistrz, wójtowie. To oni
określają możliwości inwestowania, oni powodują, że przyszli pracodawcy i inwestorzy pojawiają
się. Starosta może wspierać działania inwestycyjne poprzez przygotowanie kadry, wdrażanie
środków na szkolenia.
Jeśli chodzi o bezrobocie w miesiącach: styczeń, luty, marzec dodał, iż w każdym roku w
tych miesiącach następuje wzrost bezrobocia, ponieważ nie ma prac sezonowych. Od drugiego
kwartału następuje zmniejszenie bezrobocia.
Odpowiadając na pytanie: ile osób bezrobotnych z naszego powiatu pracuje za granicą
odpowiedział, iż nie posiada takich danych. Osoba bezrobotna wyrejestrowując się z ewidencji osób
bezrobotnych nie ma obowiązku informowania czym się kieruje i czy ma zamiar wyjechać do pracy
poza granice naszego kraju.
Odnośnie szarej strefy Pan Dyrektor poinformował, że Urząd za zgodą Ministra Pracy
zmienił system funkcjonowania dziewięciu tysięcy osób w ciągu 3 miesięcy zostało wezwanych do
Urzędu Pracy i każdy z tych bezrobotnych otrzymał nowy termin stawienia się za pół roku. Jeśli w
ciągu pierwszego miesiąca osoba bezrobotna pojawiła się w urzędzie tzn, iż tej osobie zależy na
zatrudnieniu, natomiast jeżeli nie pojawił się w ciągu tego okresu tzn, że osoba nie jest

zainteresowana pomocą ze strony Urzędu Pracy. Powstało 16 pośredników, którzy tworzą
indywidualne plany działania dla bezrobotnych zainteresowanych znalezieniem zatrudnienia.
Każdy pośrednik rozlicza się z tego co zrobił dla danej osoby, jakie czynności wykonał. Po trzech
miesiącach będzie można powiedzieć jaka grupa osób jest zainteresowana podjęciem pracy.
Jeśli chodzi o osoby, które nie chcą podjąć pracy to objęci oni są zapisem ustawy, które
eliminują je poprzez utratę statusu bezrobotnego i wykluczenie z ewidencji osób bezrobotnych.
Przewodniczący Rady poinformował, iż Rada przyjęła informację z realizacji Uchwały Nr
LIII/205/05 Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie "Powiatowego programu promocji zatrudnienia
oraz aktywizacji rynku pracy w roku 2005 ".
Ad. 8
a)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie "Powiatowego programu promocji
zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w roku 2006"
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania: (załącznik nr 6)
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXVIII/301/06 w sprawie "Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz
aktywizacji rynku pracy w roku 2006" została podjęta.
b)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia
zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w
Pabianicach.
Projekt uchwały omówił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - p. Bogusław Oswald
Przewodniczący Komisji: Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu,
Rewizyjnej, Budżetu i Finansów, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały. W wyniku głosowania:
(załącznik nr 7)
za – 19 radnych,

przeciw – 0 radnych,

wstrzymało się – 0 radnych,

Uchwała Nr LXVIII/302/06 w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego i
wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach została
przyjęta.
P. Przewodniczący ogłosił 5 - minutową przerwę.
c)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2005 wraz z wykazem potrzeb w
zakresie pomocy społecznej na rok 2006.
Projekt uchwały omówił Dyrektor Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie – p. Jarosław
Grabowski.
Przewodniczący Komisji: Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Budżetu
i Finansów, Rewizyjnej, przedstawili pozytywne opinie projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania: (załącznik nr 8)
za – 18 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 0 radnych,
Uchwała Nr LXVIII/303/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2005 wraz z wykazem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej na rok 2006 została przyjęta.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Zbigniew Mencwal, który poinformował, iż wpłynęło zaproszenie od dyrekcji II Liceum
Ogólnokształcącego w Pabianicach, które wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas - Christiana
organizuję debatę pt "Jakie możliwości działań na szczeblu samorządowym mają ludzie młodzi",
która odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach w dniu 10 marca 2006 r o godz.
10.50. W debacie wezmą
udział uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego, członkowie
Młodzieżowej Rady Miasta Pabianic minionej kadencji. Podczas debaty będą poruszane
następujące problemy:
- jak w państwa partii wyglądają rola, zadania i znaczenie organizacji młodzieżowej,
- jak państwa partia widzi rolę młodych ludzi w samorządzie terytorialnym,
- Młodzieżowa Rada Miasta Pabianic - czy był to właściwy pomysł na młodzież w samorządzie,
ocena jej dokonań, plany na przyszłość.
P. Przewodniczący poinformował, iż planuje zwołać kolejną sesję 16 marca 2006 roku.
Tematami najbliższej sesji będą:
- przyjęcie rocznego sprawozdania Powiatowego Komendanta Policji
- przyjęcie informacji Prokuratorów Rejonowych o stanie przestępczości i zwalczaniu w Powiecie
Pabianickim.
P. Przewodniczący przypomniał również o składaniu wypełnionych ankiet do "Złotej księgi
polskiego samorządu 2002-2006". 3 marca 2006 roku upływa termin składania ankiet.
Poinformował również, iż w świetle art 25 ust o samorządzie powiatowym radni zobowiązani są do
złożenia oświadczenia majątkowego o swoim stanie majątkowym. Oświadczenia majątkowe
dotyczą majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Powyższe
oświadczenie wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, czyli
PIT za rok poprzedni radni powinni złożyć w dwóch egzemplarzach Przewodniczącemu Rady w
terminie do 30 kwietnia.
P. Józef Wiaderek przypomniał, iż 1% ze swojego podatku można przekazać na organizacje
pożytku publicznego, które działają na terenie Powiatu Pabianickiego. Zachęcił aby wspomóc te
organizacje.
Ad. 11
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Zbigniew Mencwal zamknął obrady LXVIII Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 12.30
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Zbigniew Mencwal
Protokołował:
Tomasz Włodarczyk
Załączniki do wglądu w Biurze Rady.

