PROTOKÓŁ NR XLV/04

PROTOKÓŁ Z XLV SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO
która odbyła si 15 listopada 2004 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 22
Ad. 1

XLV Sesj Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodnicz cy Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Zbigniew Mencwal o godzinie 10.00. W imieniu Powiatu powitał go ci
przybyłych na Sesj oraz Radnych Powiatu.
Prowadz cy stwierdził quorum, gdy na sali było 22 radnych (lista obecno ci w zał czeniu –
zał cznik nr 1).
Poinformował, i obsług prawn sesji poprowadzi mecenas Zbigniew Wilczy ski.
Ad. 2

Dotyczy punktu: powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
P. Przewodnicz cy zaproponował, aby w dniu dzisiejszym Komisja Uchwał i Wniosków pracowała w nast puj cym składzie:
- p. Waldemar Flajszer – wyraził zgod ,
- p. Robert Kraska – wyraził zgod .
Ad. 3

Dotyczy pkt.: „Informacja Starosty Pabianickiego o działalno ci Zarz du Powiatu
w okresie mi dzy sesjami”.
Informacj tak przedstawił Starosta Powiatu Pabianickiego – p. Grzegorz Janczak
(zał cznik nr 2).
Ad. 4

Dotyczy punktu: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
P. Przewodnicz cy Rady Powiatu Pabianickiego poinformował, i na XLIII Sesji
Rady Powiatu Pabianickiego były udzielone wszystkie odpowiedzi.
Ad. 5

Dotyczy punktu: interpelacje i zapytania radnych.
P. Piotr Adamski zadał dwa pytania. Pierwsze dotyczyło kontroli w I LO, czy kontrola
si sko czyła, czy s jakie wnioski pokontrolne. Pytanie drugie dotyczyło kwestii
zatrudnienia w Starostwie. W roku 2004 pojawiła si nowa jednostka Biuro Zarz du Powiatu.
Czym zajmuje si Biuro Zarz du Powiatu, sk d wynika taki wzrost zatrudnienia, jakie
kwalifikacje posiadaj osoby przyj te do Starostwa w okresie od grudnia 2002 r do
pa dziernika 2004 roku, jakie wykształcenie maj osoby zatrudnione w w/w okresie.
Ad. 6

a)

Dotyczy punktu: „Przyj cie uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Pabianickiego”, który omówiła p. Barbara Górniak.
Przewodnicz cy Rady Powiatu Pabianickiego poinformował, i w/w Plan Rozwoju
Lokalnego przygotowywał zespół w składzie: p. Marian Lorenczak, p. Tomasz Jura, p.
Michał Krajewski, p. Rafał Piotrowski.
Przewodnicz cy Komisji: Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu,
Bud etu i Finansów, O wiaty i Wychowania, Infrastruktury Technicznej Ochrony rodowiska
i Rolnictwa, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodnicz cy otworzył dyskusj nad w/w planem.
P. Piotr Adamski odniósł si do strony 11 projektu planu, dotycz cej orientacyjnej
liczby obiektów hotelarsko – turystycznych w Powiecie Pabianickim, e s wymienione
cztery o rodki sportowe i dwa o rodki wypoczynkowe. Pan Piotr Adamski zapytał gdzie
znajduj si w Powiecie Pabianickim w/w o rodki.
P. Michał Krajewski powiedział, i informacja o bazach sportowo – turystycznych jest
prowadzona na bie c w Wydziale Infrastruktury Społecznej i s to dane zebrane przez
pracownic wydziału na dzie 31 czerwca 2004 r.
Pan Piotr Adamski zapytał kto przygotowywał plan i jakie były koszty przygotowania.
P. Barbara Górniak poinformowała, i z wielk rozwag przyst piono do tworzenia
projektu planu, e wiele gmin we własnym zakresie przygotowywało takie plany. Firma, która
oferowała Starostwu utworzenie planu za yczyła sobie wszystkie informacje a koszt wyniósł
by 13 tys zł. Koszty firmy b d stanowiły nagrody dla osób, które przygotowały dokument i
pracowały po godzinach, tak e w dni wolne od pracy. W uzupełnieniu pani Barbara Górniak
dodała, i maj c do wydania 13 tys zł, a zwykły szkic elektroniczny firma Bajor zaoferowała
za 3 tys zł zaproponowała, aby te 3 tys zł rozdysponowa w ród pracowników, którzy
tworzyli plan.
P. Florian Wla lak, wyraził swoje w tpliwo ci dotycz ce pokrywy glebowej, o której
mowa na stronie 9, czyli o zakwaszeniu gleb. Pan Radny powiedział, i powinno si napisa
jak zapobiega zakwaszaniu gleb, konkretne przykłady. Kolejna sprawa dotyczyła, braku
mobilno ci Powiatu Pabianickiego w stosunku do innych Powiatów. Pan Radny poprosił o
wyja nienie jakie s relacje Powiatu Pabianickiego pod wzgl dem wykształcenia w grupach
zawodowych w stosunku do innych powiatów. Pan Florian Wla lak dodał, i w w/w planie
jest zbyt du o haseł a zbyt mało konkretów oraz zgłosił w tpliwo czy bud et Powiatu
wytrzyma udział własny przeznaczony na w/w zadania.
P. Michał Krajewski odpowiadaj c na pytanie powiedział, i intencj nie było aby
Powiat Pabianicki umiejscowi w złym wietle, e nie s prowadzone działania maj ce na
celu zmniejszenie bezrobocia. ródłem pozyskiwania danych o stanie bezrobocia był Łódzki
Urz d Pracy. W pierwszej cz ci opisowej odno nie zakwaszenia gleb, Zespół tworz cy plan
opierał si na Programie Ochrony rodowiska Powiatu Pabianickiego.
P. Florian Wla lak zapytał jak wygl da stopa wykształcenia w Powiecie Pabianickim
w porównaniu do innych powiatów.
P. Michał Krajewski odpowiedział, i danych o wykształceniu dostarcza rocznik
statystyczny.
P. Barbara Górniak poinformowała, i na stronie 61 Planu Rozwoju Lokalnego
umieszczona jest bibliografia b d ca wykazem dokumentów, z których zespół korzystał
tworz c w/w plan. Zakwaszenie gleb jest skutkiem emisji siarki i kwa nych deszczów.
Usuwane mo e to by przez wapnowanie gleb.
P. Tomasz Jura powiedział, i informacja o zakwaszeniu gleb znajduje si w cz ci
opisowej Planu Rozwoju Lokalnego, w zwi zku z tym nie ma tam informacji na temat
mo liwych działa w celu wyeliminowania tego zjawiska. W planie jest tylko przedstawione
zjawisko zakwaszenia gleb. Je li chodzi o inwestycje zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego i

niepokoju czy bud et Powiatu „podoła”, Pan Tomasz Jura powiedział, i w/w plan powinien
zawiera maksymaln ilo inwestycji, które mog by zrealizowane w danym okresie. Lepiej
jest aby tych inwestycji było zapisanych wi cej ni mniej, poniewa na dzi nie wiadomo na
jakie inwestycje uda si pozyska rodki z Unii Europejskiej.
P. Starosta poruszył temat zakwaszenia gleb. W Planie Rozwoju Lokalnego został
zasygnalizowany problem, natomiast nie mo na było poda szczegółowego rozwi zania w/w
problemu i dodał, e ka da osoba uprawiaj ca ziemi sama decyduje w jaki sposób b dzie
walczy z kwasowo ci gleb. Mo e by to wapnowanie gleb, mo e by u ywanie
odpowiednich nawozów sztucznych, które powoduj zmiany kwasowo ci gleby, mog by to
równie uprawy poplonowe, które podwy szaj zasadowo gleby, a mog by to równie
uprawy wymienne.
P. Edward Rogalewicz dopowiedział, i nie tylko rozwój cywilizacji i przemysłu
powoduje kwasowo gleb, poniewa od stu leci kwasowo wyst puje w lasach, bo taka jest
ich struktura, a zwi zane jest to z zalesieniem zniszczonych obszarów.
P. Józef Wiaderek powiedział, e Unia Europejska dofinansuje programy zalesie .
P. Jarosław Habura powiedział, i zastanawiaj c si czy wyda 10 tys zł czy te nie,
na w/w plan, dokument jakim jest Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem niezwykle
wa nym dla przyszło ci funkcjonowania Powiatu, poniewa mo na uzyska rodki unijne na
inwestycje. Pan Jarosław Habura dodał, i nale ałoby wyda 10 tys zł na stworzenie planu,
poniewa w w/w planie brakuje profesjonalizmu. Niektóre informacje tu zawarte, s
niedopracowane i wyst puje wiele chaosu. Radny poruszył temat turystyki umieszczony na
10 stronie planu, w którym znajduje si zdanie dotycz cy zbierania grzybów i jagód. Pan
Jarosław Habura stwierdził, i otwieraj c tak szeroki dział jakim jest turystyka nie powinno
si zaczyna od miejsc do zbierania grzybów i jagód. W drugim zdaniu poruszony jest temat
Gminy Dłutów, na którego terenie znajduje si okaz rzadkiego bociana czarnego. Pan Radny
zasugerował, aby kwestie bociana czarnego i zbioru jagód i grzybów przenie do działu
Przyroda Powiatu Pabianickiego, a nie w drugim zdaniu dotycz cym turystyki. Dopiero w
trzecim zdaniu jest mowa o bazie hotelarsko – turystycznej, która powinna stanowi
podstawowe informacje dotycz ce turystyki i agroturystyki Powiatu Pabianickiego. Pan
Jarosław Habura powiedział, aby w przyszło ci znale fundusze na tego typu projekty i
zleci wykonanie ich profesjonalistom. Pan Radny wniósł zmiany do w/w planu, aby w dziale
turystyka pierwsze zdanie przenie w inne miejsce a baz turystyczn bardziej rozwin .
P. Michał Krajewski w uzupełnieniu powiedział , e jest to cz
opisowa, która nie
jest brana pod uwag przy rozpatrywaniu wniosków, dodał i w skład o rodków sportowych
wchodz Miejski O rodek Sportu i Rekreacji na ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach,
Pływalnia PTC na ulicy Grabowej w Pabianicach, Centrum Sportu i Rekreacji – o rodek nad
stawami na ulicy Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim, Centrum Sportu i Rekreacji –
Pływalnia Miejska na ulicy Kili skiego w Konstantynowie Łódzkim. Do o rodków
wypoczynkowych nale : Miejski O rodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach oraz
Wypoczynkowy O rodek Archidiecezji Łódzkiej CARITAS w Drzewocinach.
Pan Starosta stwierdził, e zapisy dotycz ce walorów turystycznych Powiatu
Pabianickiego opisane w planie s odpowiednie, poniewa plan nie jest wył cznie materiałem
do promowania Powiatu. Pan Starosta dodał, i zapisy o gnie dzie bociana czarnego i
miejscach do zbierania grzybów i jagód s słuszne, poniewa region Powiatu Pabianickiego
jest regionem głównie przemysłowym, wi c nale y promowa walory turystyczne i le ne.
Materiałem promocyjnym w kwestii turystyki b dzie przede wszystkim Przewodnik
Turystyczny po Powiecie Pabianickim z map i zaznaczonymi wszystkimi bazami
turystycznymi i miejsca odpoczynku i szczególnie walorów turystycznych Powiatu
Pabianickiego.

P. Krzysztof Hanke zaproponował zamkni cie dyskusji.
P. Jarosław Habura powiedział, i wielkich zmian w planie nie dokona si . Pan Radny
zgłosił wniosek aby walory zbierania grzybów i jagód przenie do działu z czego mog
korzysta tury ci, zapis o bocianie czarnym powinien umie ci w dziale przyroda powiatu.
P. Florian Wla lak zgłosił uwag o bł dzie merytorycznym odno nie studni
wodoci gowych, których jest dziesi a nie dwie jak jest to napisane w planie, gdy s to
stacje uzdatniania wody.
P. Piotr Adamski powiedział, i wszystkie wymienione bł dy i niedoci gni cia
powinien wyłapa Członek Zarz du odpowiedzialny za Plan Rozwoju Lokalnego a nie
powinien przychodzi cały zespół tworz cy w/w plan. Pan Piotr Adamski zaproponował
zamkni cie dyskusji i przyj cie w/w planu.
Pan Przewodnicz cy dodał, i dobrze si stało, e zamiast profesjonalistów
„prawdziwych” czy „przyszywanych” Przygotował go zespół pod kierownictwem pani
Wicestarosty składaj cy si z pracowników Starostwa. Uznanie za prac wyrazi si w
głosowaniu nad przyj ciem Planu Rozwoju Lokalnego.
P. Barbara Górniak podzi kowała zespołowi za stworzenie planu.
P. Przewodnicz cy poddał pod głosowanie Uchwał Nr XLV/162/04 w sprawie
przyj cia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego . W wyniku głosowania:
za – 22 radnych,

przeciw – 0 radnych,

wstrzymało si – 0 radnych,

w/w uchwał została przyj ta.
b)

Dotyczy punktu: „Przyj cie uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata 2004-2006”, który omówiła
Skarbnik Powiatu Pabianickiego p. El bieta Piekielniak
Przewodnicz cy Komisji: Bud etu i Finansów oraz Infrastruktury Technicznej
Ochrony rodowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu
uchwały.
P. Piotr Adamski skierował pytanie do Zarz du Powiatu Pabianickiego odno nie
skutków finansowych omawianego projektu uchwały w kolejnych latach i , e sporo rodków
jest do pozyskania z Unii Europejskiej. Czy Powiat Pabianicki we własnym zakresie b dzie
składał wnioski, czy b dzie korzystał z pomocy firm ?
P. Barbara Górniak odpowiedziała, i organizowała szkolenia zwi zane z
pozyskiwaniem rodków z „linii sapardowskiej”. W rodkach poakcesyjnych ka da faktura
jest płacona w stosownym procencie wi c zagro enie finansowe jest o wiele mniejsze. Pani
Wicestarosta dodała, i przy Urz dzie Marszałkowskim został powołany specjalny Zespół
Obsługi Inwestora, sposób wypłat za faktury nie stanowi tak du ego zagro enia jak ze
rodków SAPARD. Odno nie składania wniosków powiedziała, e Urz d we własnym
zakresie b dzie tworzył wnioski. Je li znajd si fundusze to b d zlecane prace w tworzeniu
wniosków przez wyspecjalizowane firmy.
P. Włodzimierz Alwasiak zapytał czemu w w/w projekcie uchwały zaplanowane s
tylko trzy inwestycje na dwa lata, a co z pozostałymi drogami i inwestycjami ?.
P. Starosta powiedział, i w sprawozdaniu Zarz du było powiedziane o spotkaniu z
Prezydentem, Burmistrzem i Wójtami Gmin poniewa niektóre inwestycje drogowe musz si
odby przy współudziale Gmin i, by uzyska fundusze z Unii Europejskiej to Gmina musi si
zaanga owa przy wspomnianych inwestycjach drogowych m.in. w odwodnienie terenu .

P. Przewodnicz cy poddał pod głosowanie Uchwał Nr XLV/163/04 w sprawie
zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Pabianickiego na lata
2004 – 2006. W wyniku głosowania:
za – 21 radnych,

przeciw – 0 radnych,

wstrzymało si – 0 radnych,

w/w uchwała została przyj ta.
Pan Przewodnicz cy Zbigniew Mencwal podzi kował całemu zespołowi, za
przygotowanie projektów uchwał i planu.
Ad. 7 Dotyczy punktu: „Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych”
Przewodnicz cy Rady Powiatu Pabianickiego p. Zbigniew Mencwal poinformował, i
odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na dzisiejszej sesji b d dokonane na nast pnej sesji.
Ad. 8 Dotyczy punktu: „ Wnioski i o wiadczenia radnych, komunikaty”.
P. Waldemar Flajszer poinformował, i Prawo i Sprawiedliwo ma zaszczyt zaprosi
pa stwa radnych na spotkanie z panem posłem Piotrem Krzywickim, które odb dzie si
15 listopada 2004 r w Miejskim O rodku Kultury o godz. 17.00. Tematem spotkania b d
Spółdzielnie Mieszkaniowe i PIS-owski projekt ustawy o Spółdzielczo ci Mieszkaniowej.
P. Florian Wla lak poprosił o planowanie kolejnych obrad sesji w czwartki
P. Piotr Adamski poinformował, i dalszy ci g posiedzenia Komisji Rewizyjnej
rozpocznie si zaraz po sesji. Pan Piotr Adamski jednocze nie zaprosił na dalsze posiedzenie
Komisji Rewizyjnej Pana Przewodnicz cego Zbigniewa Mencwala oraz Pana Starost
Grzegorza Janczak.
P. Przewodnicz cy Zbigniew Mencwal poinformował Wysok Rad , i w najbli szym
czasie b dzie rozpatrywany stan ochrony rodowiska na obszarze Powiatu Pabianickiego,
stan bezpiecze stwa w Powiecie Pabianickim. B d równie zatwierdzane plany Komisji na
2005 rok, oraz najprawdopodobniej rozpatrzenie skargi mieszka ców osiedla 15 Pułku
Piechoty Wilków w Pabianicach.
Ad. 9 Wobec wyczerpania porz dku obrad Przewodnicz cy Rady Powiatu Pabianickiego
–
p. Zbigniew Mencwal zamkn ł obrady XLV Sesji. Zako czenie nast piło o godzinie 11.35.
Przewodnicz cy Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Zbigniew Mencwal
Protokołował:
Tomasz Włodarczyk
Zał czniki do wgl du w Biurze Rady.

