PROTOKÓŁ NR XXIV/03

PROTOKÓŁ Z XXIV SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO
która odbyła si 12 wrze nia 2003 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.

Stan radnych – 23
Obecnych – 21
Ad. 1

XXIV 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 21 radnych (lista obecno ci w zał czeniu –
zał cznik nr 1).
Zaproponował, aby obsług prawn sesji prowadził radca prawny mecenas Artur Granecki.
P. Przewodnicz cy przyst pił do realizacji porz dku obrad XXIV sesji Rady Powiatu
Pabianickiego (zał cznik nr 2).
Ad. 2
a)

Dotyczy punktu: Przyj cie protokołu nr XXII/03 z XXII Sesji Rady Powiatu
Pabianickiego z 27 czerwca 2003 roku.
Ze wzgl du na to, e nie było adnych uwag p. Przewodnicz cy poddał pod
głosowanie w/w protokół. W wyniku głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymuj cych si – 0
Protokół nr XXII/03 z XXII Sesji Rady Powiatu został przyj ty.
b)

Dotyczy punktu: Przyj cie protokołu nr XXIII/03 z XXIII Sesji Rady Powiatu
Pabianickiego z 10 lipca 2003 roku.
Ze wzgl du na to, e nie było adnych uwag p. Przewodnicz cy poddał pod
głosowanie w/w protokół. W wyniku głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymuj cych si – 0
Protokół nr XXIII/03 z XXIII Sesji Rady Powiatu został przyj ty.
Ad. 3

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. Irena Grenda – wyraziła zgod
- p. Wiesław Kania – wyraził zgod .
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Ad. 4

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 3).
Ad. 5

Dotyczy punktu: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
W zwi zku z tym, i odpowiedzi były udzielane na bie co, nikt nie zabierał głosu.

Ad. 6

Dotyczy punktu: interpelacje i zapytania radnych.
P. Robert Kraska zadał pytanie w zwi zku z rozpocz tym rokiem szkolnym:
– ilu nauczycieli przyj to, a ilu zwolniono na terenie powiatu pabianickiego;
– jakie remonty przeprowadzono w placówkach o wiatowych przygotowuj c budynki
do rozpocz cia roku szkolnego;
– czy fundusz socjalny dla pracowników o wiaty był przekazany w pełnej wysoko ci
i w ustawowym terminie.
P. Irena Grenda zwróciła si z pro b do Wicestarosty Powiatu Pabianickiego –
p. Barbary Górniak o powiedzenie kilku słów na temat odbytych spotka w sprawie SP ZOZ
w Pabianicach.
P. Włodzimierz Alwasiak zgłosił interpelacj dotycz c Szkoły Podstawowej nr 9.
Zdaniem p. Alwasiaka obiekt po byłej Szkole Budowlanej nie jest obiektem, który spełniałby
rol szkoły integracyjnej. Zaproponował, aby p. Starosta wytypował odpowiednie osoby do
zaj cia si spraw nawi zania kontaktu z Urz dem Miasta w celu dokonania wymiany
nieruchomo ci z ul. w. Jana na nieruchomo mieszcz c si przy ulicy Chłodnej. Zdaniem
p. Alwasiaka obiekt przy ulicy Chłodnej byłby odpowiedniejszy na działalno w/w szkoły.
Ad. 7
a)

Dotyczy punktu: „Przyj cie uchwały w sprawie stanu bezpiecze stwa sanitarnego
Powiatu Pabianickiego”.
Informacj przedstawiła Dyrektor Pa stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
– p. Małgorzata Sumi ska.
P. Edward Rogalewicz zwrócił si z kilkoma pytaniami, uwagami do p. Dyrektor:
– czy rzeczywi cie kierunek którym i działania placówek SanitarnoEpidemiologicznych oraz przepisów s wła ciwe skoro ilo
zgłosze chorób
zaka nych wzrosła dziesi ciokrotnie;
– dlaczego w sklepach monopolowych jest wymagane badanie wody takie samo jak w
sklepach spo ywczych;
– czy widzi co niestosownego w sklepach, w których ywno jest ustawiana na
podłodze;
– czy sanepid pabianicki monitoruje sprzeda ywno ci modyfikowanej genetycznie;
– jak cz sto s przeprowadzane kontrole w marketach i w jakim zakresie;
P. Przewodnicz cy zapytał, jakie warunki musz by jeszcze spełnione w granicach
Powiatu Pabianickiego przed przyst pieniem do Unii Europejskiej.
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P. Waldemar Flajszer zwrócił si z pytaniem dotycz cym placówek o wiatowych.
Zapytał, w których placówkach podległych powiatowi jest najgorszy stan, jakie s
najpilniejsze do wykonania prace, i w których jednostkach.
P. Małgorzata Sumi ska wyja niła, i w liczbie 13 103 zgłoszenia chorób zaka nych
mieszcz si tak e zgłoszenia o zachorowaniach na gryp , której zim było bardzo du o.
Odniosła si tak e do sprawy badania wody, które kosztuje w pabianickiej stacji 200 zł.
Ustawa o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18) mówi o tym,
e do wniosku o wydanie zezwolenia trzeba doł czy decyzj Pa stwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego potwierdzaj c spełnienie warunków sanitarnych przez punkt
sprzeda y. Odno nie supermarketów p. Inspektor poinformowała, e maj do kontrolowania
ywno ci i ywienia ponad 1000 obiektów, a osób w dziale ywienia jest tylko 4. W sprawie
ywno ci modyfikowanej p. Sumi ska powiedziała, i nie mo na stwierdzi jednoznacznie,
e jest to ywno szkodliwa dla zdrowia, jednak e na terenie działania pabianickiego
Inspektoratu sanitarnego nie ma producentów wykorzystuj cych komponenty modyfikowane
genetycznie.
Odnosz c si do pytania p. Flajszera – p. Sumi ska poinformowała, e w tej sprawie było
zło one pismo do starostwa, i je li zaistnieje taka konieczno , to jeszcze raz szczegółowo
taka informacja zostanie przedło ona.
P. Inspektor, odnosz c si do pytania p. Mencwala dotycz cego Unii Europejskiej,
poinformowała, e najwi ksz uwag skupia si na ywno ci, jej jako ci, monitoringu. Do
maja 2004 roku ma by wprowadzony system o jako ci i nadzorze. Dodał , e do badania
prób ywno ciowych, na terenie województwa łódzkiego b d tylko 4 laboratoria o unijnych
standardach, i tylko z takich laboratoriów b d honorowane wiadectwa.
Przewodnicz cy Komisji: Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu,
Infrastruktury Technicznej Ochrony rodowiska i Rolnictwa poinformowali o pozytywnym
zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodnicz cy poddał pod głosowanie Uchwał Nr XXIV/57/03 w sprawie stanu
bezpiecze stwa sanitarnego Powiatu Pabianickiego. W wyniku głosowania:
za – 21,
przeciw – 0,
wstrzymuj cych si – 0
w/w uchwała została podj ta.
b)

Dotyczy punktu: „Przyj cie uchwały w sprawie zmian bud etu Powiatu Pabianickiego
na 2003 rok (kwota 7 200 zł)”.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego – p. El bieta Piekielniak.
Przewodnicz cy Komisji: Bud etu i Finansów, O wiaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu poinformowali o pozytywnym
zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodnicz cy poddał pod głosowanie Uchwał Nr XXIV/58/03 w sprawie zmian
bud etu Powiatu Pabianickiego na 2003 rok. W wyniku głosowania:
za – 21,
przeciw – 0,
wstrzymuj cych si – 0
w/w uchwała została podj ta.
c)

Dotyczy punktu: „Przyj cie uchwały w sprawie zmian bud etu Powiatu Pabianickiego
na 2003 rok (kwota 16 514 zł)”.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego – p. El bieta Piekielniak.
Przewodnicz cy Komisji: Infrastruktury Technicznej Ochrony rodowiska i Rolnictwa, Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Bud etu i Finansów,
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O wiaty i Wychowania, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w
projektu uchwały.
P. Przewodnicz cy poddał pod głosowanie Uchwał Nr XXIV/59/03 w sprawie zmian
bud etu Powiatu Pabianickiego na 2003 rok. W wyniku głosowania:
za – 21,
przeciw – 0,
wstrzymuj cych si – 0
w/w uchwała została podj ta.
d)

Dotyczy punktu: „Przyj cie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/03 Rady
Powiatu Pabianickiego”.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego – p. El bieta Piekielniak.
Przewodnicz cy Komisji: Rewizyjnej, Bud etu i Finansów poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodnicz cy poddał pod głosowanie Uchwał Nr XXIV/60/03 w sprawie
zmiany Uchwały Nr VI/24/03 Rady Powiatu Pabianickiego. W wyniku głosowania:
za – 17,
przeciw – 0,
wstrzymuj cych si – 3
w/w uchwała została podj ta.
e)

Dotyczy punktu: „Przyj cie uchwały w sprawie wył czenia Centrum Kształcenia
Praktycznego z Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach”.
Projekt uchwały omówiła Członek Zarz du Powiatu Pabianickiego – p. Halina Fisiak,
która na wst pie zgłosiła autopoprawk do w/w projektu.
Przewodnicz ca Komisji O wiaty i Wychowania – p. Halina Bakus poinformowała, e
komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projektu uchwały.
P. Przewodnicz cy poddał pod głosowanie Uchwał Nr XXIV/61/03 w sprawie
wył czenia Centrum Kształcenia Praktycznego z Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach.
W wyniku głosowania:
za – 21,
przeciw – 0,
wstrzymuj cych si – 0
w/w uchwała została podj ta.

Ad. 8

Dotyczy punktu: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Członek Zarz du Powiatu Pabianickiego – p. Halina Fisiak poinformowała, e ubyło
30 etatów pedagogicznych. 17 nauczycieli nabyło prawa emerytalne i przeszło na emerytur .
W najtrudniejszej sytuacji s nauczyciele przedmiotów zawodowych, gdy ucze dyktuje,
jaki zawód w danej szkole b dzie prowadzony. Dwie osoby otrzymały odprawy 6-cio
miesi czne i przestały pracowa w dawnym Zespole Szkół Odzie owych. Dwie osoby, ze
wzgl du na likwidacj bursy, poszukuj pracy. Sze osób z administracji i obsługi
otrzymało zasiłki przedemerytalne lub przeszło na emerytur . Ł cznie koszt odpraw wynosi
304 345 zł. W ci gu roku bud etowego 14 nauczycieli przebywało na urlopie zdrowotnym,
a od 1 wrze nia 2003 roku – 4 osoby. Ł cznie koszt urlopów wyniósł 200 196 zł. Stany
nieczynne – 10 nauczycieli – koszt 51 000 zł. P. Halina Fisiak powiedziała, e ten rok
bud etowy i te wakacje, je li chodzi o remonty, były szczególnie „hojny” dla powiatowych
placówek o wiatowych. Ł cznie na remonty, naprawy, inwestycje przeznaczone zostało
około 1 mln 200 tys. zł. Do najpowa niejszych remontów zaliczy nale y: trzeci etap
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termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 3 - kwota 214 tys. zł; remont w Zespole Szkół
Specjalnych w Pabianicach - 253 tys. zł; kapitalny remont budynku na ulicy Traugutta na
potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych Zawodowych, gdzie subwencja równie została
zabezpieczona; remont komina, budowa pracowni komputerowej, wymiana okien i drzwi w
Zespole Szkół nr 2 - 185 tys. zł; wymiana okien w II Liceum Ogólnokształc cym - 75 tys zł;
w Zespole Szkół nr 1 remont natrysków w sali, remont sali dla potrzeb Centrum Kształcenia
Praktycznego, wymiana okien - 90 tys. zł; w I Liceum Ogólnokształc cym pomalowano
pracowni plastyczn oraz wymieniono okna - koszt 51 tys. zł; wymiana kanalizacji
odprowadzaj cej cieki w Zespole Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Ksawerowie - koszt 150 tys. zł oraz kapitalny remont dwóch sal dydaktycznych na potrzeby
szkoły jest to kwota równie około 25 tys. zł. W podobny sposób przekazano pieni dze na
farby, oleje dla Młodzie owego Domu Kultury, Zespołu Szkół Specjalnych w
Konstantynowie i Powiatowego Zespołu Edukacji w Konstantynowie. Ł cznie na remonty
wydane zostało około 1 mln 200 tys. zł z pieni dzy zgromadzonych z subwencji o wiatowej,
z bud etu Starostwa, z Powiatowego Urz du Pracy, z Wojewódzkiego Urz du Pracy oraz
nakłady ze strony Rad Rodzicielskich danych szkół. W odpowiedzi na trzecie pytanie
dotycz ce funduszu socjalnego dla placówek o wiatowych p. Fisiak poinformowała, e
zgodnie z ustawowym terminem, do ko ca maja, zostało przekazane 75% funduszu
socjalnego, a do realizacji pozostałych 25% jest czas do ko ca wrze nia br.
Wicestarosta Powiatu Pabianickiego - p. Barbara Górniak poinformowała i
uczestniczyła dwukrotnie w konferencjach powiatów nt. słu by zdrowia, na których
referowali m.in. ministrowie Balicki i Sikorski. P. Górniak powiedziała, e z tych spotka ma
materiały, które przeka e p. Irenie Grendzie.
Starosta Powiatu Pabianickiego – p. Grzegorz Janczak poinformował, e Zarz d
Powiatu wyst pi z propozycj zgłoszon przez p. Alwasiaka do prezydenta miasta Pabianic o
mo liwo utworzenia gimnazjum integracyjnego w budynku przy ulicy Chłodnej.
Ad. 9

Dotyczy punktu: „ Wnioski i o wiadczenia radnych, komunikaty”.
P. Halina Bakus poinformowała, e w dniu dzisiejszym odb dzie si o godz. 15.00 w
Urz dzie Miasta Pabianic konferencja prasowa w sprawie SP ZOZ w Pabianicach.
Starosta Powiatu Pabianickiego – p. Grzegorz Janczak poinformował, i został
podpisany list intencyjny nie tylko mi dzy pomi dzy Powiatem Pabianickim a Powiatem
Orhei, ale tak e mi dzy Klubem Inicjatyw Gospodarczych a Izb Gospodarcz Mołdawi z
fili w Powiecie Orhei, która tak e precyzuje i okre la zasady współpracy.
Przewodnicz cy Komisji Statutowo-Regulaminowej – p. Edward Rogalewicz
poinformował, i posiedzenie w/w komisji odb dzie si we wtorek tj. 16.09.2003 roku o
godz. 15.30.
Przewodnicz cy Komisji Infrastruktury Technicznej Ochrony rodowiska i Rolnictwa – p. Wiesław Kania poinformował, i posiedzenie w/w komisji odb dzie si
16.09.2003 roku o godz. 16.00.
P. Przewodnicz cy poprosił o zgłaszanie si radnych do Komisji Zwi zku Powiatów
Polskich:
- Komisja Polityki Europejskiej
- Komisja Systemu Finansów Publicznych;
- Komisja Administracji Publicznej i Bezpiecze stwa Obywateli;
- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu;
- Komisja Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz rodowiska
- Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej;
- Komisja Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa;
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-

Komisja powiatów posiadaj cych siedziby w miastach na prawach powiatu;
Komisja Miast na prawach powiatu;
Komisja Ustrojowa;
Forum Małych Ojczyzn.
P. Przewodnicz cy poprosił tak e o zgłaszanie wniosków do przedło onego radnym
projektu statutu Powiatu Pabianickiego. Poinformował o szkoleniu pt. „Jak sprawnie przej
procedur uchwalania bud etu, jak stworzy realny i efektywny bud et” które odb dzie si
15 wrze nia br. w Łodzi.
Przewodnicz cy Rady Powiatu Pabianickiego – p. Zbigniew Mencwal przedstawił
petycj pracowników starostwa w sprawie podj cia przez Kierownictwo Starostwa
niezwłocznie koniecznych działa w celu wyprowadzenia na stałe z holu przed Wydziałem
Architektury i Budownictwa osoby znanej pod nazwiskiem Małgorzata M. (zał cznik nr 4).
Poinformował tak e, e 21 wrze nia br. w Ksawerowie odb d si Do ynki
Powiatowe”.
P. Przewodnicz cy odniósł si na zako czenie do sprawy SP ZOZ w Pabianicach.
Przedstawił krótko histori organu zało ycielskiego dla SP ZOZ. Poinformował, e
wła cicielem maj tku nieruchomego jest powiat natomiast wła cicielem maj tku ruchomego wyposa enia jest miasto, a ustawa o samorz dzie powiatowym wskazuje, i promocja i
ochrona zdrowia jest ustawowym, statutowym zadaniem powiatu. Powiedział, e otrzymał
pismo, w którym wszystkie Zwi zki Zawodowe działaj ce w SP ZOZ wyra aj trosk i
obawy o dalsze losy i funkcjonowanie szpitala, sygnalizuj zagro enia co do stanu zadłu enia
i zatrudnienia oraz kontraktów (zał cznik nr 5). Stwierdził, i podpisuje si w całej
rozci gło ci pod tym wyst pieniem organizacji zwi zkowych szpitala. P. Przewodnicz cy
powiedział, i radni lewicy, PSL i radna niezale na, s przygotowani do przedło enia projektu
uchwały o powołanie powiatowego SP ZOZ, przy niezb dnym współdziałaniu z miastem i
inicjatywie powołania powiatowo-miejskiej komisji ds. SP ZOZ. Dodał, i były prowadzone
rozmowy na szczeblu wojewódzkim i centralnym w powy szych sprawach.
Ad. 10

Wobec wyczerpania porz dku obrad Przewodnicz cy Rady Powiatu Pabianickiego
– p. Zbigniew Mencwal zamkn ł obrady XXIV Sesji. Zako czenie nast piło o godzinie 1255.

Przewodnicz cy Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Zbigniew Mencwal
Protokołowały:
Aneta Bro yna
Beata Rusek

Zał czniki do wgl du w Biurze Rady.
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