PROTOKÓŁ NR LXII/05

PROTOKÓŁ Z LXII SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO
która odbyła się 24 listopada 2005 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.

Stan radnych – 23
Obecnych – 22
Ad. 1
LXII 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 quorum, gdyż na sali było 22 radnych (lista obecności w załączeniu –
załącznik nr 1).
Poinformował, iż obsługę prawną sesji poprowadzi mecenas Zbigniew Wilczyński.
P. Przewodniczący zaproponował autopoprawką wprowadzenie następującej zmiany do
porządku obrad (załącznik nr 2a) LXII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego, polegającej na
umieszczeniu w punkcie 9 ppkt. e) w brzmieniu: ,,przyjęcie uchwały w sprawie zawarcia
porozumienia dotyczącego powierzenia przez Wojewodę Łódzkiego zorganizowania konferencji
umożliwiającej mieszkańcom powiatu pabianickiego wyrażenie swych opinii na temat
kierunków rozwoju Unii Europejskiej w ramach ,,Europejskiej Debaty Publicznej”.
Wicestarosta Powiatu Pabianickiego p. Grażyna Maślanka-Olczyk uzasadniła
wprowadzenie do pkt 9 ppkt e.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w zmianę porządku obrad sesji.
W wyniku głosowania:
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymujących się – 0 radnych,
proponowana zmiana została przyjęta.
Rada przyjęła porządek obrad (załącznik nr 2b) LXII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego
z przegłosowaną zmianą.
Ad. 2
Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu nr LXI/05 z LXI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego
z 9 listopada 2005 roku.
Ze względu na to, że nie było żadnych uwag p. Przewodniczący poddał pod głosowanie
w/w protokół. W wyniku głosowania:
za – 19 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymujących się – 0 radnych,
Protokół LXI/05 z LXI 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. Irena Grenda
– wyraziła zgodę
p. Krzysztof Hanke
– wyraził zgodę.
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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 poinformował, iż odpowiedzi zostały udzielone na LIX Sesji Rady
Powiatu Pabianickiego.
Ad. 6
Dotyczy punktu: interpelacje i zapytania radnych.
P. Waldemar Flajszer poprosił o pisemne ustosunkowanie się Zarządu Powiatu
Pabianickie do następujących pytań:
- czego dotyczyły nieprawidłowości zawarte we wniosku dot. przebudowy ul. Rypułtowickiej;
- jaki na dzień dzisiejszy, jest stan prawny działki nr 223/2 przeznaczonej pod budowę drogi –
ul. Rypułtowicka; czy wspomniana działka jest wykupiona, czy pozostaje w użytkowaniu.
P. Robert Kraska poprosił, aby Zarząd Powiatu Pabianickiego wspólnie z Generalną
Dyrekcją Dróg i Autostrad zorganizował spotkanie w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
na temat budowy drogi ,,S 14” i ,,S 14 bis” z udziałem projektantów tej drogi i mieszkańców,
od których będą wykupywane działki pod w/w inwestycję.
P. Piotr Adamski zapytał czy został dokonany całkowity odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych szkół powiatowych. Odpowiedź poprosił na piśmie.
P. Wiesław Kania skierował do Zarządu następujące zapytania:
- czy inwestycja pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Wiejskiej 55/61 w Pabianicach” została już zakończona;
- czy są zabezpieczone przed zimą budynki należące do majątku Powiatu Pabianickiego
np. budynek Wyższej Szkoły Humanistyczno -Ekonomicznej w Pabianicach.
P. Irena Grenda zapytała jak długo potrwa remont ul. Niesięcin w Konstantynowie
Łódzkim i jaki odcinek drogi został już wyremontowany.
Ad. 7.
Dotyczy punktu: informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie
środowiska na obszarze Powiatu Pabianickiego.
W/w informacje przedstawił dyrektor Inspektoratu p. Paweł Trzaskowski (załącznik nr 4).
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
p. Wiesław Kania poinformował o pozytywnej opinii w/w informacji.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego p. Zbigniew Mencwal, poprosił o ocenę
powiatowych służb ochrony środowiska.
P. P. Trzaskowski poinformował, iż współpraca m.in. z Wydziałem Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Pabianicach układa się pomyślnie, sprawy załatwiane są na bieżąco.
P. Przewodniczący podziękował dyrektorowi p. P. Trzaskowskiemu za przybycie.
Radni bez głosów sprzeciwu przyjęli informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu Pabianickiego.
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Ad. 8
Dotyczy punktu: informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Pabianicach o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach
pożarowych Powiatu Pabianickiego.
W/w informację przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Pabianicach p. Henryk Banasiak (załącznik nr 5).
P. Wiesław Kania podziękował p. Komendantowi za wspieranie Ochotniczych Straży
Pożarnych, dzięki którym niejedno mienie i życie zostało uratowane.
P. Irena Grenda zwróciła się z zapytaniem, czy nie ma możliwości utworzenia
w Konstantynowie Łódzkim podzespołu Powiatowej Straży Pożarnej.
P. Józef Wiaderek zapytał, jakie mają zastosowanie nowe przepisy przeciwpożarowe do
ostatnio wybudowanych obiektów.
Komendant Powiatowy p. Henryk Banasiak odpowiadając na w/w pytania
poinformował, iż w sprawie utworzenia w Konstantynowie Łódzkim podzespołu Powiatowej
Straży Pożarnej został złożony wniosek do Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Dodał,
odnośnie zmieniających się przepisów przeciwpożarowych, iż czynione są starania, aby
problemy wynikające z nich były załatwiane korzystnie dla obu stron.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego p. Julian Szymczyk, jako prezes OSP
w Dobroniu, podziękował za pomyślną współpracę z Komendantem Powiatowym p. Henrykiem
Banasiakiem.
P. Przewodniczący ogłosił 8-minutową przerwę.
Ad. 9
a)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego
na 2005 rok (kwota 18 369 zł).
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego – p. Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Oświaty i Wychowania,
Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Spraw Obywatelskich, Promocji
oraz Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 6):
za – 13 radnych,
przeciw – 1 radny,
wstrzymało się – 8 radnych,
Uchwała Nr LXII/265/05 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2005 rok została
podjęta.
b)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego
na 2005 rok (kwota 21 840 zł).
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego – p. Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Infrastruktury Technicznej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu
uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 7):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 1 radnych,
Uchwała Nr LXII/266/05 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2005 rok została
podjęta.

3

c)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego
na 2005 rok (kwota 151 584 zł).
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego – p. Elżbieta Piekielniak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Oświaty i Wychowania,
Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, poinformowali o pozytywnym
zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 8):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 1 radnych,
Uchwała Nr LXII/267/05 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2005 rok została
podjęta.
d)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie określenia
zadań i wysokości środków na ich realizację otrzymanych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały omówił Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego – p. Józef Wiaderek.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Spraw Obywatelskich,
Promocji oraz Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu
uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 9):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 1 radnych,
Uchwała Nr LXII/268/05 w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację
otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta.
e)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego
powierzenia przez Wojewodę Łódzkiego zorganizowania konferencji umożliwiającej
mieszkańcom powiatu pabianickiego wyrażenie swoich opinii na temat kierunków rozwoju Unii
Europejskiej w ramach ,,Europejskiej Debaty Publicznej”.
Projekt uchwały omówiła wraz z ustną autopoprawką dotyczącą § 3 w brzmieniu
,,Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia” Wicestarosta Powiatu Pabianickiego
– p. Grażyna Maślanka-Olczyk.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, poinformowali
o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 10):
za – 21 radnych,
przeciw – 0 radnych,
wstrzymało się – 1 radnych,
Uchwała Nr LXII/269/05 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia przez
Wojewodę Łódzkiego zorganizowania konferencji umożliwiającej mieszkańcom powiatu
pabianickiego wyrażenie swoich opinii na temat kierunków rozwoju Unii Europejskiej
w ramach ,,Europejskiej Debaty Publicznej”została podjęta.
Ad. 10
Dotyczy punktu: Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego p. Józef Wiaderek odpowiadając na pytanie
radnego Roberta Kraski zobowiązał się do przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Łodzi w celu zorganizowania spotkania
w temacie budowy drogi ,,S 14” i ,,S 14 bis”.
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W odpowiedzi na pytanie p. Wiesława Kani dotyczące rozbudowy Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Wiejskiej 55/61 w Pabianicach, p. J. Wiaderek poinformował, iż dzięki
środkom finansowym przeznaczonym na ten cel prace są kontynuowane. Poinformował, iż
odpowiedź na pytanie p. Ireny Grendy dotyczace ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim
zostanie udzielona na kolejnej sesji.
Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego p. Halina Fisiak w odpowiedzi na zgłoszoną
interpelację radnego Piotra Adamskiego stwierdziła, iż w ustawowym terminie, w dwóch ratach
dokonano planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Do końca maja
75% i do końca września 25%. Odpowiedź w w/w sprawie została także przekazała na piśmie.
Wicestarosta Powiatu Pabianickiego p. Grażyna Maślanka – Olczyk udzielając
odpowiedzi na interpelację p. Wiesława Kani dotyczącą zabezpieczenia budynków przed zimą
np. budynek Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Pabianicach poinformowała,
iż w umowie użyczenia, która została zawarta 6 maja 2003 roku z rektorem WSHE obowiązki
utrzymania budynku należą do biorącego.
Ad. 11.
Dotyczy punktu: Wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
P. Przewodniczący przypomniał, iż Komisje Rady, w terminie do 10 grudnia 2005 r.
powinny odbyć swoje posiedzenia, na których należy sformułować na piśmie ewentualne
poprawki do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 r. Dodał, iż kolejna sesja
planowana jest na 15 grudnia 2005 r. a sesja budżetowo-wigilijna na 22 grudnia 2005 r.
P. Krzysztof Hanke poinformował, iż posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie
się 5 grudnia 2005 r. o godz. 1530.
P. Wiesław Kania poinformował, iż posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbędzie się 20 grudnia 2005 r. o godz. 1500
P. Piotr Adamski odczytał pismo na temat działalności pododdziału patologii
noworodków w pabianickim SP ZOZ-ie a następnie zgłosił wnioski:
– aby radni powiatowi przekazali oszczędności pochodzące z diet na remont pododdziału
patologii noworodków;
– o poszerzenie zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej, który zajmował się będzie sprawą
przebudowy ul. Rypułtowickiej o radnych nie będących członkami w/w komisji,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego p. Włodzimierz Alwasiak wyraził
obawy co do poszerzenia zespołu Komisji Rewizyjnej o dodatkowych radnych, gdyż
zwiększenie liczby członków zespołu utrudni prace kontrolne.
P. Edward Rogalewicz stwierdził, iż w § 42 statutu Powiatu Pabianickiego widnieje
zapis, że poza członkami Komisji Rewizyjnej na jej wniosek skład zespołu kontrolnego mogą
być powołani przez Rade, osoby nie bodące radnymi. Dodał również, iż Komisja Rewizyjna
z takim wnioskiem nie występowała.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek p. Piotra Adamskiego dotyczący
przekazania oszczędności pochodzące z diet na remont pododdziału patologii noworodków.
Radni przyjęli w/w wniosek bez głosów sprzeciwu.
P. Przewodniczący odnosząc się do drugiego wniosku p. P. Adamskiego uznał za
niezasadne powiększanie składu Komisji Rewizyjnej, gdyż zespół kontrolny do spraw ulicy
Rypułtowickiej został powołany.
P. Krzysztof Hanke zaproponował, aby nie powiększać składu zespołu kontrolnego
Komisji Rewizyjnej, gdyż radni spoza komisji mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach.
P. Barbara Górniak powołując się na § 42 pkt. 3 statutu Powiatu Pabianickiego
stwierdziła, iż jest ona osobą, która zajmowała się projektem dotyczącym ul. Rypułtowickiej
od początku i powinna mieć możliwość uczestniczenia w zespole kontrolnym zajmującym się
w/w sprawą.
P. P. Adamski poinformował, że wyklucza udział p. Barbary Górniak w w/w zespole,
gdyż jest ona świadkiem w sprawie i nie może być sędzią.
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P. Wiesław Kania zapytał, czy ma prawo uczestniczyć w pracach zespołu kontrolnego,
jako że nie jest członkiem Komisji Rewizyjnej.
P. Edward Rogalewicz odpowiedział twierdząco na pytanie p. W. Kani.
P. Przewodniczący zapytał, kto z radnych zainteresowany jest pracą w zespole
oceniającym wniosek dotyczący ul. Rypułtowickiej oprócz osób, które mogą być w tej spawie
stronami.
P. Waldemar Flajszer zgłosił swoją kandydaturę.
P. Barbara Górniak poinformowała, że jeśli nie może brać udziału w pracach zespołu
kontrolnego to będzie szukała innego rozwiązania.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek p. P. Adamskiego o poszerzenie
zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej, który zajmował się będzie sprawą przebudowy
ul. Rypułtowickiej o radnych nie będących członkami w/w komisji,
W wyniku głosowania:
za – 8 radnych,
przeciw – 11 radnych,
wstrzymało się – 3 radnych,
wniosek został oddalony.
P. Barbara Górniak powiedziała, iż Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów p. Andrzej
Świstek jest odpowiedzialny za niedokładne wymierzenie długości odcinka drogi
ul. Rypułtowickiej. Dodała, iż działka nr 223/2 pozostaje w użytkowaniu, a nie została
wykupiona. Stwierdziła, iż przez w/w błędy Powiat Pabianicki nie otrzyma refundacji z Unii
Europejskiej.
Ad. 12
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego –
p. Zbigniew Mencwal zamknął obrady LXII Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 1310.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Zbigniew Mencwal
Protokołowała:
Michalina Kupska
Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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