PROTOKÓŁ NR L/05

PROTOKÓŁ Z L SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO
która odbyła si 20 stycznia 2005 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
Stan radnych – 23
Obecnych – 23
Ad. 1
L 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 20 radnych (lista obecno ci w zał czeniu –
zał cznik nr 1).
Poinformował, i obsług prawn sesji poprowadzi mecenas Zbigniew Wilczy ski i p. Jerzy
Kubiak.
Przewodnicz cy Rady Powiatu p. Zbigniew Mencwal zgłosił wniosek o zmian porz dku
Sesji. Rozpocz od uchwał bud etowych czyli ppkt b, który stanie si ppkt a, ppkt c, który
stanie si ppkt b a nast pnie ppkt a „stan rodowiska na obszarze Powiatu Pabianickiego,”
który stanie si ppkt c.
W zwi zku z brakiem uwag do w/w wniosku Przewodnicz cy Rady Powiatu p.
Zbigniew Mencwal zaproponował głosowanie przedstawionego wniosku. Wynik głosowania
był nast puj cy:
za – 17 osób,

przeciw – 2 osoby,

wstrzymała si – 1 osoba,

w/w wniosek został przyj ty.
Ad. 2

a) Dotyczy punktu: Przyj cie protokołu z XLVII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego z
dnia 9 grudnia 2004 r.
W zwi zku z brakiem uwag do ww. protokołu Przewodnicz cy Rady zaproponował
głosowanie nad w/w protokołem. Wynik głosowania był nast puj cy:
za – 18 osób,

przeciw – 0 osób,

wstrzymały si – 2 osoby,

Protokół z XLVII Sesji Rady Powiatu został przyj ty.
b) Dotyczy punktu: Przyj cie protokołu z XLVIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego z
dnia 23 grudnia 2004 r.
P. Piotr Adamski odczytał na str. 4 wypowied p. Edwarda Rogalewicza, dodaj c, i
nie jest pewny czy wypowied p. Edwarda Rogalewicza oddaje jego my l.
P. Edward Rogalewicz potwierdził, i taka wypowied miała miejsce.
W zwi zku z brakiem dalszych uwag do protokołu Przewodnicz cy Rady
zaproponował głosowanie. Wynik głosowania był nast puj cy:
za – 19 osób,

przeciw – 0 osób,

wstrzymała si – 1 osoba,

Protokół z XLVIII 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. Ewa miech – wyraziła zgod ,
- p. Edward Rogalewicz – wyraził zgod .
Ad. 4

Dotyczy punktu.: „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. 5

Dotyczy punktu: „Informacja Zarz du Powiatu Pabianickiego dotycz ca obrotu
nieruchomo ciami powiatowymi za drugie półrocze 2004 roku”, któr przedstawiła Członek
Zarz du Powiatu Pabianickiego p. Gra yna Ma lanka-Olczyk.
Ad. 6

Dotyczy punktu: „Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji”.
P. Barbara Górniak odpowiedziała na interpelacje p. Piotra Adamskiego w sprawie
nieobecno ci reprezentanta Starostwa na podsumowaniu roku sportowego w Łodzi.
Wicestarosta p. Barbara Górniak odczytała tre pisma informuj cego, i w dniu 22
grudnia 2004 r o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Centrum w Łodzi odbyło si
spotkanie, na którym zostali uhonorowani przedstawiciele Powiatów, Gmin i Klubów
Sportowych Województwa Łódzkiego, które w klasyfikacji systemu współzawodnictwa
dzieci i młodzie y zaj ły trzy pierwsze miejsca. Pani Wicestarosta powiedziała, e dokładnie
napisane jest, i chodzi o przedstawicieli Powiatu a Pan Radny Piotr Adamski jest wła nie
takowym przedstawicielem w zwi zku z czym spełnił zadanie.
P. Wicestarosta powiedziała, e co do informacji o sporcie, który realizowany jest
przez Powiat Pabianicki t informacj przeka e Dyrektor Młodzie owego Domu Kultury
p. Gra yna Wójcik, poinformuje ona o wszystkich przedsi wzi ciach w ramach sportowych
rozgrywek.
P. Piotr Adamski powiedział, i na dwa pytania zadane na poprzedniej sesji dotycz ce
sportu nadal nie otrzymał odpowiedzi. Sesja odbyła si 23 grudnia 2004 r, a termin na
udzielenie odpowiedzi wynosi 14 dni.
P. Wicestarosta poinformowała, i Sesja nadal trwa a p. Gra yna Wójcik ma si
pojawi około godziny 12.00 i przedstawi odpowiedzi na zadane pytania.
Ad. 7

Dotyczy punktu: interpelacje i zapytania radnych.
P. Piotr Adamski zadał nast puj ce pytania:
1. Ile dostał pieni dzy Powiat Pabianicki na stypendia i czy uzyskał dla uczniów i dla
studentów, je eli nie uzyskał to dlaczego ?

2. Czy przetarg na paliwo do samochodów osobowych Starostwa był potrzebny bo do 6 tys
euro nie trzeba takiego przetargu robi . Ile Starostwo ma samochodów na dzie dzisiejszy, ile
konkretnie wydawane jest pieni dzy na paliwo i czy Członkowie Zarz du oprócz Pana
Starosty s dowo eni i odwo eni do pracy i z pracy do domu samochodami słu bowymi ?
P. Wiesław Kania zapytał ile Starostwo wydało pieni dzy w 2004 roku na telefony
stacjonarne i komórkowe wydziałów Starostwa, utrzymanie sieci komputerowych, naprawy
cz ci i konserwacje z uwzgl dnieniem nowych komputerów co było uwzgl dnione w
bud ecie na 2004 rok.
Ile było podpisanych umów o prac w 2004 roku i w jakich wydziałach te osoby
pracuj i z jakimi kompetencjami ? Ile Starostwo kosztowało paliwo w 2004 roku do
samochodów słu bowych i ile delegacje wszystkich pracowników ?
Ad. 8

a)
Dotyczy punktu: „Przyj cie uchwały w sprawie przeznaczenia cz ci nadwy ki
bud etu Powiatu Pabianickiego za 2004 r, oraz zmian bud etu Powiatu Pabianickiego na 2005
rok”, który omówiła Skarbnik Powiatu Pabianickiego p. El bieta Piekielniak.
Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów, O wiaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich Rozwoju oraz Promocji Powiatu, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym
zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodnicz cy otworzył dyskusj nad w/w projektem uchwały.
P. Przewodnicz cy poddał pod głosowanie Uchwał Nr L/180/05 w sprawie
przeznaczenia cz ci nadwy ki bud etu Powiatu Pabianickiego za 2004 r, oraz zmian bud etu
Powiatu Pabianickiego na 2005 rok . W wyniku głosowania:
za – 13 radnych,

przeciw – 7 radnych,

wstrzymało si – 3 radnych,

w/w uchwała została podj ta.
b)

Dotyczy punktu: „Przyj cie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu okre laj cego
wysoko stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysług
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysoko i warunki wypłacania
innych składników wynagrodzenia wynikaj cych ze stosunku pracy, szczegółowy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora nych zast pstw, a
tak e wysoko nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania”, który omówiła Członek Zarz du Powiatu Pabianickiego p.
Halina Fisiak, która poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w § 1 pkt 1 regulaminu
wynagradzania, który b dzie uszczegóławiał wszystkie szkoły i placówki Powiatu
Pabianickiego w brzmieniu „Niniejszy regulamin stosuje si do nauczycieli zatrudnionych w
szkołach, placówkach o wiatowych i placówkach opieku czo-wychowawczych
prowadzonych przez Powiat Pabianicki”
Przewodnicz cy Komisji: O wiaty i Wychowania, Bud etu i Finansów, StatutowoRegulaminowej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodnicz cy otworzył dyskusj nad w/w projektem uchwały.
P. Piotr Adamski powiedział, i regulamin, o którym mowa przyjmowany jest przez
Rad Powiatu Pabianickiego w styczniu 2005 r. Jest ju po uchwaleniu bud etu. Regulamin
ten skutkuje finansowo. Ww. uchwała podj ta jest na podstawie ró nych ustaw i
rozporz dze . Jedno rozporz dzenie nr 74 poz. 667 z 2004 roku. Czyli rozporz dzenie na

podstawie którego mo na było przygotowa w/w regulamin ukazało si w 2004 r. P. Piotr
Adamski zapytał w jakim miesi cu ukazało si rozporz dzenie ?
P. Halina Fisiak Członek Zarz du Powiatu Pabianickiego odpowiedziała, i w/w
rozporz dzenie ukazało si 15 lipca 2004 r.
P. Piotr Adamski zapytał dlaczego dopiero w styczniu 2005 roku przyjmowany jest
ten regulamin, poniewa gdyby był przyjmowany w 2004 r przed uchwaleniem bud etu to
Powiat byłby zobowi zany do zabezpieczenia rodków w bud ecie na realizacj tego
regulaminu. Natomiast w tej sytuacji s obawy, e b dzie trzeba wzi kolejny kredyt na
o wiat .
P. Halina Fisiak Członek Zarz du Powiatu Pabianickiego poinformowała, i 15 lipca
2004 r. w Karcie Nauczyciela dokonano zapisu, e organ prowadz cy co roku powinien
przygotowywa
nowy regulamin wynagradzania po uzgodnieniu ze Zwi zkami
Zawodowymi. Projekt regulaminu jak i projekt uchwały był ju przygotowany w grudniu
2004 r, ale nie mo na było go wprowadzi poniewa przepisy wykonawcze obowi zuj od
dnia 1 stycznia 2005 r. Wszystkie uchwały, które samorz dy podj ły w ubiegłym roku Pan
Wojewoda mógł uchyli , poniewa nie było aktu wykonawczego. Regulamin skutkuje w
nast puj cy sposób: 3 % wzrost czyli waloryzacja została w bud ecie Powiatu Pabianickiego
zabezpieczona. Dodatkowy wzrost o 170 tys zł wynika ze zwi kszonego dodatku
motywacyjnego i wprowadzenia dodatku za szkodliw prac . W ubiegłym roku udało si
poczyni pewne oszcz dno ci miedzy innymi w nadwy ce bud etowej, dodatkowo z O wiaty
mo na było przekaza kwot 81 tys zł. Wszystkie dodatkowe kwoty pozyskane b d
wystarczaj ce na uruchomienie nowego regulaminu. Problem b dzie tylko na ten moment,
poniewa zmniejszono subwencj o wiatow . Gdyby nie zmniejszenie o około 270 tys zł nie
byłoby adnego problemu. W w/w uchwale jest zapis, e ustala si okres od 1 stycznia 2005
roku do ko ca grudnia 2005 r. i bez wzgl du na to kiedy b dzie uchwała podj ta
nauczycielom nale y si wyrównanie ju od 1 stycznia.
P. Piotr Adamski zadał pytanie uzupełniaj ce o jakie akty wykonawcze chodzi,
poniewa aktem wykonawczym do ustawy jest rozporz dzenie czyli to z lipca 2004 r., czy
jeszcze o jakie rozporz dzenia chodzi ? W drugiej sprawie skoro wyliczenia były zrobione i
były uj te w bud ecie to radni nie musza si martwi , e znowu b dzie potrzeba zaci gni cia
kredytu. W trzeciej sprawie zmniejszono Powiatowi Pabianickiemu subwencj . Z czego to
wynika, poniewa s pewne algorytmy i Ministerstwo nie mo e sobie dowolnie kształtowa
wielko ci subwencji ?
P. Halina Fisiak odpowiedziała, e nie ma jeszcze pełnej informacji tzw. metryczki
gdzie s wyszczególnione poszczególne ilo ci uczniów ł cznie z wagami na realizacj zada
o wiatowych. jest to spowodowane zmniejszon
ilo ci
uczniów. W szkołach
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pabianicki jest to o 250 uczniów mniej w
porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym w ogólnym rozliczeniu. P. Halina Fisiak dodała, i
nie mo na było wcze niej wprowadzi regulaminu pod obrady Sesji, akty wykonawcze s od
1 stycznia 2005 r.
P. Starosta powiedział, i problem o wiaty dotyka wszystkie powiaty w
Województwie Łódzkim. Na Konwencie Starostów p. Starosta poruszy spraw nie
rozwi zanego finansowania przez Ministerstwo Szkół Specjalnych, b dzie wystosowany
protest równie w sprawie naliczania subwencji o wiatowej dla szkół powiatowych.
P. Przewodnicz cy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia
Regulaminu okre laj cego wysoko
stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysług lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
wysoko i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikaj cych ze stosunku
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

dora nych zast pstw, a tak e wysoko nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. W wyniku głosowania:
za – 23 osoby,

przeciw – 0 osób,

wstrzymało si – 0 osób,

uchwała Nr L/181/05 została podj ta.
c)

Dotyczy punktu: „Przyj cie uchwały w sprawie stanu rodowiska na obszarze Powiatu
Pabianickiego”, któr omówił Wojewódzki Inspektor Ochrony rodowiska p. Andrzej
Dro d yk.
Przewodnicz cy Komisji Infrastruktury Technicznej Ochrony rodowiska i Rolnictwa
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Włodzimierz Alwasiak zapytał czy w przyszło ci w rzece Dobrzynce b d pływa
ryby, poniewa poprawił si stan czysto ci tej rzeki w ostatnich latach, ale dno rzeki
Dobrzynki jest bardzo zanieczyszczone co powoduje, e przez wiele lat nie uzyska si lepszej
klasy czysto ci. Czy cokolwiek si robi aby usun zanieczyszczenia zalegaj ce na dnie
rzeki ?
P. Andrzej Dro d yk powiedział, i poprzez renaturyzacj mo na przywróci rzek do
stanu czysto ci sprzed kilkudziesi ciu lat. Osady denne, które zalegaj na dnie rzeki podlegaj
wypłukaniu, samooczyszczeniu i mineralizacji. Dobrzynka przy uj ciu do Neru jest prawie
czyst rzek po przez wybudowanie miedzy innymi kolektora.
P. Przewodnicz cy Zbigniew Mencwal zapytał jaki wpływ na ekologi maj ruchy
ekologiczne, partie zielonych w ramach Powiatu Pabianickiego.
P. Andrzej Dro d yk nie chciałby krytykowa ruchów ekologicznych. najlepsz
metoda byłaby odpowiednia edukacja ekologiczna dzieci i młodzie y w szkołach
podstawowych, gimnazjach, szkołach rednich i wy szych. Edukacja ekologiczna powinna
by szeroko przedstawiana w rodkach masowego przekazu.
P. Przewodnicz cy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stanu
rodowiska na obszarze Powiatu Pabianickiego. W wyniku głosowania:
za – 21 osób,

przeciw – 0 osób,

wstrzymało si – 0 osób,

uchwała Nr L/182/05 została podj ta.
P. Przewodnicz cy Zbigniew Mencwal ogłosił 10 minutow przerw .
d)

Dotyczy punktu „Przyj cie uchwały w sprawie sprawozdania Starosty Pabianickiego z
działalno ci Komisji Bezpiecze stwa i Porz dku za rok 2004”, któr omówił Starosta Powiatu
Pabianickiego p. Grzegorz Janczak.
P. Przewodnicz cy Komisji Spraw Obywatelskich, promocji oraz Rozwoju Powiatu
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodnicz cy otworzył dyskusj nad w/w projektem uchwały.
P. Przewodnicz cy poddał pod głosowanie powy szy projekt uchwały w sprawie
przyj cia sprawozdania Starosty Pabianickiego z działalno ci Komisji Bezpiecze stwa i
Porz dku za rok 2004. W wyniku głosowania:
za – 19 osób,

przeciw – 0 osób,

wstrzymały si – 3 osoby,

uchwała Nr L/183/05 została podj ta.
e)

Dotyczy punktu „Przyj cia informacji Zarz du Powiatu o stanie realizacji współpracy
z organizacjami pozarz dowymi w roku 2004”, któr przedstawiła Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Spraw Obywatelskich p. Gra yna Kaczmarek.
P. Gra yna Kaczmarek poinformowała, i status organizacji po ytku publicznego na
terenie Powiatu Pabianickiego maj cztery organizacje „Czuj Sercem” z Konstantynowa
Łódzkiego, „Komenda Hufca ZHP” w Pabianicach, „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci” oddział
w Pabianicach i „Akcja dla Kolarstwa”.
P. Przewodnicz cy otworzył dyskusj nad w/w projektem uchwały.
Przewodnicz cy Komisji O wiaty i Wychowania, Bud etu i Finansów, Spraw
Obywatelskich Promocji oraz Rozwoju Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
rodowiska i Rolnictwa, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w
projektu uchwały.
P. Przewodnicz cy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyj cia
informacji Zarz du Powiatu o stanie realizacji współpracy z organizacjami pozarz dowymi w
roku 2004. W wyniku głosowania:
za – 20 osób,

przeciw – 0 osób,

wstrzymały si – 2 osoby

uchwała Nr L/184/05 została podj ta.
f)

Dotyczy punktu „Program współpracy Powiatu Pabianickiego z organizacjami
pozarz dowymi w roku 2005”, który omówiła Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Spraw
Obywatelskich p. Gra yna Kaczmarek
P. Gra yna Kaczmarek poinformowała, i w/w program jest podobny jak program w
roku ubiegłym. Przedstawiła list zagadnie priorytetowych i zada zlecanych na 2005 rok.
Dziedziny, które w 2005 roku b d w gestii Zarz du Powiatu bardziej ukierunkowane na
organizacje pozarz dowe to nauka, edukacja, o wiata, kultura i sztuka, kultura fizyczna i
turystyka, ekologia i ochrona rodowiska, zatrudnienie i bezrobocie, pomoc społeczna,
rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i dodany kolejny punkt ochrona
przeciwpo arowa wynika to ze współpracy z OSP, których na terenie Powiatu Pabianickiego
jest 55.
Komisja Bud etu i Finansów zaproponowała w rozdziale VIII pkt. 1 zmian brzmienia
tego punktu na „Zarz d Powiatu Pabianickiego współpracuj c z organizacjami w zakresie
swoich wła ciwo ci oraz po zasi gni ciu opinii Komisji Rady Powiatu Pabianickiego
przedło y Radzie Powiatu Pabianickiego sprawozdanie dotycz ce realizacji programu wraz z
propozycjami listy zagadnie priorytetowych na kolejny rok bud etowy w terminie do 31
marca 2006 roku”
Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Finansów, O wiaty i Wychowania, Spraw
Obywatelskich Rozwoju oraz Promocji Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Ochrony
rodowiska i Rolnictwa, Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w
projektu uchwały.
P. Przewodnicz cy Zbigniew Mencwal zapytał czy wiadome jest ile z organizacji, o
których mowa ma swój lokal na terenie Powiatu Pabianickiego i miasta Pabianice.
P. Gra yna Kaczmarek powiedziała, e wydział posiada wszystkie adresy organizacji.
W ewidencji stowarzysze jest zgłoszonych 215 organizacji w Powiecie Pabianickim z czego

150 działaj cych, które przedstawiły aktualne dokumenty z zebra sprawozdawczowyborczych i adresami swoich siedzib. Nie wiadomo czy pod adresem kryje si siedziba, czy
jest to tylko adres organizacji.
P. Przewodnicz cy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie programu
współpracy Powiatu Pabianickiego z organizacjami pozarz dowymi w roku 2005. W wyniku
głosowania:
za – 22 osoby,

przeciw – 0 osób,

wstrzymało si – 0 osób,

uchwała Nr L/185/05 została podj ta.
g)

Dotyczy punktu „Powołania przedstawiciela Rady Powiatu Pabianickiego do składu
Komisji Stypendialnej”, który omówiła Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Spraw
Obywatelskich p. Gra yna Kaczmarek.
Przewodnicz ca Komisji O wiaty i Wychowania p. Halina Bakus poinformowała, i
Komisja O wiaty i Wychowania na swym posiedzeniu omawiała w/w projekt uchwały i w
imieniu Komisji została wysuni ta kandydatura p. Waldemara Flajszera, która została
jednogło nie przyj ta przez Członków Komisji.
P. Przewodnicz cy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania
przedstawiciela Rady Powiatu Pabianickiego do składu Komisji Stypendialnej.
W wyniku głosowania:
za – 21 osób,

przeciw – 0 osób,

wstrzymała si – 1 osoba,

uchwała Nr L/186/05 została podj ta.
Ad. 9

Dotyczy punktu: „Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych”.
P. Gra yna Wójcik powiedziała, i Młodzie owy Dom Kultury zawiera w swojej
nazwie kultur i zajmuje si głównie edukacj kulturaln dzieci i młodzie y. Znacz ce
miejsce w działalno ci Młodzie owego Domu Kultury zajmuje kultura fizyczna. jest to
wpisane w statut MDK-u. Powiat Pabianicki jest jednym z dwóch Powiatów w
Województwie Łódzkim, w których nie istniej Powiatowe Szkolne Zwi zki Sportowe.
Drugim takim Powiatem w Województwie Łódzkim jest Zgierz. Tam organizacj
współzawodnictwa sportowego szkół zajmuje si Miejski O rodek Sportu i Rekreacji.
Współzawodnictwo, którym zajmuje si MDK z roku na rok ilo uczestnicz cych uczniów w
Mistrzostwach Powiatu bo taka jest ranga tych zawodów wzrasta znacz co. Na 24 Szkoły
Podstawowe w Powiecie Pabianickim tylko dwie szkoły w Kazimierzu i Szydłowie nie bior
udziału w tym współzawodnictwie, natomiast wszystkie inne systematycznie startuj we
wszystkich zawodach. Zawodów sportowych za ubiegły rok szkolny odbyło si 47, z których
niektóre trwaj od 2 do 3 tygodni je eli s to gry zespołowe. W tych imprezach w ubiegłym
roku wzi ło udział 2940 uczniów. Uczestnicz w nich tak e szkoły z oddalonych
miejscowo ci Powiatu Pabianickiego.
Gimnazjum z Konstantynowa Łódzkiego wygrało rywalizacj sportow w ród Gimnazjów
Powiatu Pabianickiego. Wszystko to jest mo liwe dzi ki rodkom finansowym Starostwa
Powiatowego w Pabianicach. rodki w wysoko ci 9 tys zł za ubiegły rok wystarczyły na
pokrycie kosztów s dziowania, obsługi medycznej i zakupu symbolicznych pucharów i
dyplomów.

Oprócz zawodów Powiatowych MDK organizuje Zawody Rejonowe i Zawody
Wojewódzkie. Młodzie owy Dom Kultury nie zajmuje si rywalizacj klubow tylko
współzawodnictwem sportowym szkół. MDK wypełnia czas wolny dzieci i młodzie y w
sposób aktywny podczas ferii wi tecznych, zimowych i wakacji.
P. Sekretarz odpowiedział na pytanie dotycz ce post powania przy zamówieniu na
zakup paliwa do samochodów słu bowych i dlaczego ta kwota była powy ej 6 tys euro.
26 listopada 2004 r. inspektor w Wydziale Organizacyjnym p. Monika Ołowi ska
sporz dziła notatk słu bow w sprawie ustalenia warto ci szacunkowej zamówienia
publicznego. Warto szacunkowa zamówienia wynosiła 29 180,33 zł to jest warto bez
podatku VAT . Na t kwot składaj si dwie pozycje zakup paliwa do samochodów
osobowych czyli do samochodów marki Skoda Octavia, Fiat Tempra, Polonez i Daewoo
Lanos. Kwota szacunkowa na te samochody wyniosła 26 229, 51 zł. W ramach tego samego
zamówienia było realizowane zapotrzebowanie na zakup etyliny do kosy i piły spalinowej
eksploatowanej przez Wydział Dróg i Mostów. Warto szacunkowa tego zamówienia bez
podatku VAT wyniosła 2950,82 zł. W roku 2004 cztery samochody słu bowe przejechały
86 345 km. Poszczególne samochody przejechały: Daewoo lanos 19000 km, Polonez 3530
km, Skoda 34874 km, Fiat Tempra 28921 km. Warto wynosiła powy ej 6 tys euro.
Odno nie zapytania dotycz cego kosztów telefonów słu bowych Starostwa.
Ł czny koszt telefonów słu bowych z ł czami komputerowymi w roku 2004 wyniósł
123 845,39 zł z tego opłaty za telefony komórkowe wyniosły 21 381,26 zł. W tym momencie
został przekroczony limit, a faktyczne obci enie bud etu Starostwa z tego tytułu wyniosło
15 043,23 zł. Koszt telefonów stacjonarnych wyniosł 108 802,16 zł. Słu bowe telefony
komórkowe posiadaj Członkowie Zarz du, p. Skarbnik, Rzecznik Prasowy, oraz telefony na
karty kierowcy samochodów słu bowych.
Utrzymanie sieci komputerowych dzieli si na dwie kategorie: wydatki bie ce co si
wi e z usługami, ł czy z opłat , rozbudow sieci, i tzw. wydatki inwestycyjne czyli zakup
nowego oprogramowania. Zakup oprogramowania ze rodków inwestycyjnych wyniósł
77 991,70 zł natomiast wydatki bie ce 16 104,13 zł. Ł czne wydatki na ten cel wyniosły
94 095,00 zł.
Poszczególne grupy: zakup oprogramowania 51 667,12 zł, zakup sprz tu
38 322,03 zł. Na zakup sprz tu składa si równie modernizacja tego sprz tu. Rozbudowa
sieci komputerowej 4 106,68 zł. Rozbudow sieci komputerowej wykonuj informatycy
Starostwa. To jest tylko koszt zakupu cz ci , listew, przewodów.
Informacja dotycz ca zatrudnienia była przedstawiana na poprzednich sesjach na
wniosek p. Piotra Adamskiego. W roku 2004 zatrudnienie wzrosło o 16 etatów w stosunku do
roku 2002.
Limit na paliwo do samochodów osobowych słu bowych wyniósł 29 900,40 zł.
Delegacje słu bowe wszystkich pracowników Starostwa wyniosły 9 194,90 zł.
P. Wiesław Kania zapytał ile umów o prac zostało podpisanych w 2004 roku ?
Je li chodzi o informacje o podpisanych umowach o prac w 2004 roku informacja
b dzie przekazana na pi mie.
P. Starosta w uzupełnieniu poinformował, e wszystkie telefony komórkowe maj
limit rozmów, Członkowie Zarz du tak e. Na cały Zarz d i p. Skarbnik jest to kwota 1150 zł
miesi cznie na wszystkie telefony. W razie przekroczenia limitu ka dy płaci ze swoich
rodków.
P. Piotr Adamski poinformował, i Członkowie Zarz du powinni bra przykład z
p. Sekretarza jak nale y udziela odpowiedzi na interpelacje, dodał, e nadal nie uzyskał
odpowiedzi na zadane pytania na poprzedniej Sesji, poniewa wyst pienie p. Gra yny Wójcik
Dyrektora Młodzie owego Domu Kultury dało pocz tek do dyskusji, która powinna si
toczy odno nie sportu. To było przedstawienie bardzo skrótowe. Pan Piotr Adamski

poinformował, i zadał inne pytania ni te, na które była udzielona odpowied i nie
spodziewał si aby udzielenie odpowiedzi Członkom Zarz du sprawiało tyle trudu.
P. Piotr Adamski nie jest usatysfakcjonowany z udzielonych odpowiedzi, ale je li s
zbyt skomplikowane to nie oczekuje ju odpowiedzi na zadane pytania.
P. Piotr Adamski chciałby jeszcze uzyska odpowied na temat stypendiów.
Odno nie paliwa do samochodów słu bowych p. Sekretarz udzielił cz ciowej
odpowiedzi, poniewa nie odpowiedział czy istnieje sytuacja, e Członkowie Zarz du s
dowo eni do pracy i odwo eni do domu po pracy samochodami słu bowymi, czy ten dojazd
jest liczony w koszty paliwa, czy to jest słu bowy dojazd czy korzystaj z tego Członkowie
Zarz du, je eli tak to którzy ?
P. Starosta odpowiedział, i on korzysta z samochodu słu bowego, czasami korzystaj
równie Członkowie Zarz du głównie p. Wicestarosta, natomiast pozostali Członkowie
Zarz du korzystaj ze swoich samochodów prywatnych.
P. Wicestarosta Barbara Górniak udzieliła odpowiedzi na temat stypendiów. Kwestia
przyst pienia do konkursu była wielkim przedsi wzi ciem, poniewa konkurs jest recenzj
czyje aktywno ci. B d c na kilku szkoleniach z p. Arkadiuszem Bieleckim Dyrektorem ZSR
CKU w Widzewie i przy pomocy p. Sekretarza zło one zostały dwa wnioski na przydział
stypendiów dla młodzie y szkół ponadgimnazjalnych, oraz studentów. Powiat Pabianicki na
23 Powiaty startuj ce w tym konkursie zdobył 86 pkt na 100 mo liwych dla studentów, a dla
dzieci szkół ponadgimnazjalnych 82 pkt na 100 mo liwych. W mo liwo ciach wypłaty były
pewne perturbacje z powodu, i pieni dzy dla studentów zabrakło. Powiat Pabianicki
partycypował tylko w 2 % w kwotach przyznanych na całe Województwo Łódzkie. Na
młodzie szkół ponadgimnazjalnych na 10 miesi cy Powiat Pabianicki otrzymał 350 tys zł.
jedna osoba mo e uzyska kwot 250 zł miesi cznie. W ubieganiu si o stypendia dla
studentów Powiat Pabianicki jest na 11 miejscu na 23 Powiaty na li cie rezerwowej. Nie
uniemo liwia to startowania ponownie do programu stypendialnego. Kwalifikacja i punktacja
dotycz ca konkursu była utajniona. 130 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu
Pabianickiego b dzie miało realne wsparcie i to jest wielki sukces.
P. Piotr Adamski powiedział, i udzielona odpowied nie była odpowiedzi na zadane
pytanie. Pytanie brzmiało ile Powiat Pabianicki otrzymał rodków w porównaniu do Powiatu
Bełchatowskiego gdzie Łódzkie Wiadomo ci Dnia podały, e Powiat Bełchatowski czyli
porównywalny do Powiatu Pabianickiego otrzymał 1 mln zł na wypłaty stypendiów dla
uczniów i studentów i czy Powiat Pabianicki dostał rodki na wypłaty stypendiów dla
uczniów i czy dla studentów równie i w jakiej wysoko ci ?
P. Wicestarosta odpowiedziała, i 260 tys zł na 8 miesi cy dla 130 uczniów na 2005 r.
Pani Wicestarosta poinformowała, i nie wie jakie ma osi gi Bełchatów, poniewa s ró ne
kryteria oceny.
Ad. 10

Dotyczy punktu „Wnioski i o wiadczenia radnych, komunikaty”.
P. Józef Wiaderek poinformował, i w okresie ferii zimowych, które rozpoczynaj si
14 lutego 2005 r w Domu Dziecka w Porszewicach organizowany jest otwarty turniej tenisa
stołowego, na który serdecznie zaprosił radnych Powiatu Pabianickiego do udziału w
imprezie. Zgłoszenia s przyjmowane do 10 lutego 2005 r.
P. Przewodnicz cy Zbigniew Mencwal poinformował, i na podstawie § 21 statutu
nale y przedło y do 15 lutego 2005 r. roczne sprawozdanie z działalno ci Komisji.
P. Wiesław Kania zaprosił na wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury
Technicznej, Ochrony rodowiska i Rolnictwa wraz z Komisj Rewizyjn , która odb dzie si
w dniu 25 stycznia 2005 r o godz. 14.00. Tematem spotkania b dzie rozpatrzenie skarg, które
wpłyn ły do Komisji.

P. Wiesław Kania skierował pytanie do p. Przewodnicz cego Zbigniewa Mencwala
czym kierował si zasadno ci kierowania tych skarg do Komisji merytorycznych, poniewa
w/w skargi s na pracowników Starostwa ? Czy zasadnym jest aby Komisje zajmowały si
tymi sprawami ?
P. Przewodnicz cy Zbigniew Mencwal odpowiedział, i skarga dotyczyła konkretnego
problemu. W zwi zku z t spraw zwi zani byli jako organ administracyjny pracownicy
Starostwa. Ocena zasadno ci po rednio musi dotyczy tak e organu administracyjnego we
wskazanych osobach. Chodzi o skarg p. Edwarda Pawlaka z Gminy Dobro , która jest nad
wyraz skomplikowana. Były podejmowane decyzje o zasadno ci tych e decyzji rozstrzygn ł
inny organ stanowi cy.
P. Wiesław Kania powiedział, i materiały dotycz ce skargi p. Edwarda Pawlaka s
bardzo obszerne, aby to wszystko zgł bi nale ałoby powoła specjaln Komisj ledcz .
Sprawa skargi toczy si w Prokuraturze i w S dzie. P. Edward Pawlak skar y nawet
Wojewod Łódzkiego. P. Wiesław Kania obawia si , i p. E. Pawlak w najbli szym czasie
skar y b dzie Komisj Infrastruktury Technicznej, Ochrony rodowiska i Rolnictwa za
niedotrzymanie terminów.
P. Włodzimierz Alwasiak oponował na Komisjach przeciwko obci aniu Komisji
sprawami, które nie dotycz Komisji. Droga post powania powinna by nast puj ca:
postanowienie, potem decyzje, od decyzji przysługuje prawo odwołania do Kolegium
Odwoławczego, na Kolegium Odwoławcze przysługuje skarga do Naczelnego S du
Administracyjnego W zwi zku z tym poprosił o nie przesyłanie z Komisji do Komisji tylko.
Pan Włodzimierz Alwasiak zaproponował aby takie sprawy ucina wcze niej.
P. Sekretarz wspomniał o skardze p. eligowskiego kiedy toczy si post powanie
administracyjne art. 229 to skarg doł cza si do post powania administracyjnego. Takie
skargi powinno si ucina na samym pocz tku informacj podan na podstawie przepisów
prawa, e skarga podlega rozpatrzeniu w trybie instancyjnym
P. Barbara Górniak w kwestii programu stypendialnego powiedziała , e gdyby nie
ona to nie przyst piono by do konkursu o stypendia dla dzieci.
Na dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego mo na było partycypowa w 2%. Musz
spełnia kryteria, 350 zł na osob nie wi cej i musz mieszka na stałe na wsiach. W
Bełchatowie osób spełniaj cych kryteria mo e jest wi cej.
P. Florian Wla lak zgłosił propozycj odno nie interpretacji skarg zadekretowanych
do Komisji, o których mówił p. Sekretarz. Je li była dekretacja do Komisji to p. Florian
Wla lak poprosił o wycofanie tej dekretacji i aby p. Sekretarz napisał, i sprawa jest
załatwiana w trybie administracyjnym.
P. Starosta powiedział, e dekretowanie przez p. Przewodnicz cego miało na celu
rozwikłanie tego problemu. Pan Starosta zasugerował, aby 25 stycznia 2005 r odbyła si
Komisja Infrastruktury Technicznej, Ochrony rodowiska i Rolnictwa wraz z Komisj
Rewizyjn na posiedzeniu której Komisje wydałyby opini , i skargi, o których mowa nie
nale do kompetencji Komisji.
P. Piotr Adamski powiedział, i Rada jest organem najwy szym w Powiecie, pism i
skarg skierowanych do Rady Powiatu jest coraz wi cej, których Rada nie powinna
rozpatrywa . Pan Piotr Adamski zwrócił si na pi mie do radców prawnych o opini na
pi mie, natomiast ustna opinia jest taka, e ani Komisje ani Rada nie powinna si tym
zajmowa . Je li b dzie pisemna opinia radców prawnych to cała dokumentacja powinna trafi
do p. Sekretarza lub p. Starosty.
P. Sekretarz poinformował, i 14 stycznia 2005 r. p. Przewodnicz cy Rady Powiatu i
p. Starosta podpisali zgłoszenie Starostwa Powiatowego w Pabianicach do programu
„Przejrzysta Polska.” Organizatorami tego programu s „AGORA” wydawca Gazety
Wyborczej, Fundacja Stefana Batorego, Fundusz Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum

Edukacji Obywatelskiej, Bank wiatowy, Fundacja AGORY, Polsko-Ameryka ska Fundacja
Wolno ci. Do tej akcji mog przyst pi Gminy, Miasta oraz Starostwa Powiatowe. Termin
zgłoszenia min ł 15 stycznia 2005 r. Z terenu Województwa Łódzkiego do programu
przyst piło 7 Powiatów m.in. Bełchatów, Wieruszów Rawa Maz. Zgierz, Tomaszów Maz.
Zadaniem programu jest udoskonalenie praktyki stosowania w samorz dach zasady
przejrzysto ci, partycypacji społecznej, przewidywalno ci, rozliczalnosci, fachowo ci i braku
tolerancji dla korupcji. W programie wyst puje sze grup zada :
1. Zasada przejrzysto ci.
2. Zasada braku tolerancji dla korupcji.
3. Zasada partycypacji społecznej.
4. Zasada przewidywalno ci.
5. Zasada fachowo ci.
6. Zasada rozliczalno ci.
Do ka dej z tych zasad s trzy grupy zada .
1. Zadania obligatoryjne.
2. Zadania fakultatywne.
3. Zadania adresowane do Rad.
Je li chodzi o pierwsza zasad przejrzysto ci to obligatoryjne jest zadanie o opracowaniu
opisów usług wiadczonych przez samorz d. W tym zadaniu jest:
- uruchomienie samorz dowego serwisu informacyjnego.
- opracowanie systemu oznakowania wewn trznego w urz dzie.
- utworzenie punktu informacyjnego.
Druga zasada dotyczy braku tolerancji dla korupcji. Zadanie obowi zkowe dla Starostwa
to wypracowanie i wdro enie kodeksu etycznego pracowników Urz du Powiatowego.
Element ten został ju zrobiony bo został opracowany i wydane zostało zarz dzenie w
sprawie kodeksu etyki pracownika Starostwa Powiatowego w Pabianicach jest to zadanie
obligatoryjne. Natomiast zadaniem dla Rady jest przygotowanie i wdro enie kodeksu
etycznego radnego, opracowanie procedur post powania w przypadku naruszenia tego
kodeksu, przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat braku tolerancji dla
korupcji w Starostwie Powiatowym w Pabianicach. Zadanie obowi zkowe w trzeciej
zasadzie partycypacji społecznej dotyczy opracowania i wdro enia programu współpracy
z organizacjami pozarz dowymi. Jest to zadanie obligatoryjne dla Starostwa. Kolejnym
zadaniem dla Rady jest wprowadzenie zasady inicjatywy uchwałodawczej dla
mieszka ców Powiatu. Wprowadzenie do edukacji szkolnej zaj dla uczniów w zakresie
etyki społecznej. Zadanie obowi zkowe dla Starostwa w zakresie przewidywalno ci to
opracowanie z udziałem społeczno ci
lokalnej strategii rozwoju społecznoekonomicznego Powiatu, oraz krótkiego materiału przybli aj cego strategie
mieszka ców. Zadanie dla Rady to wprowadzenie stałych terminów obrad Rady Powiatu,
harmonogram uwzgl dniaj cy przynajmniej jedno posiedzenie monitorowania strategii
rozwoju. umieszczenie tam kluczowych dla społeczno ci decyzji, bud et, dotacje dla
organizacji pozarz dowych, oraz opracowanie rocznych raportów jednostek
organizacyjnych. Pi ta zasada dotyczy fachowo ci. zadania obowi zkowe do realizacji to
wprowadzenie procedury naboru na ka dy wakat urz du. W urz dzie procedura musi
zawiera wymogi konkursu na stanowiska kierownicze, jest zadanie dla Starostwa.
Zadanie dla Rady obowi zkowe szkolenie proceduralne po wyborach, oraz tematyczne
szkolenie dla Rady przynajmniej raz w roku. Inne zadania to wprowadzenie systemu
oceny pracowników urz du. Ten wymóg jest ju spełniony. Zasada szósta dotyczy
rozliczalno ci. Urz d przygotuje i rozpropaguje coroczny informator bud etowy dla
mieszka ców opisuj cy sk d Powiat ma pieni dze i na co je wydaje. To jest zadanie
obowi zkowe dla Starostwa. Propozycja dla radnych wprowadzenie do praktyki

funkcjonowania samorz du jawnego głosowania imiennego. Z trzech zada trzeba
przedstawi sprawozdanie do 1 wrze nia, co najmniej z pi ciu zada do 30 listopada.
materiały s na stronie internetowej Gazety Wyborczej.
Ad. 11 Wobec wyczerpania porz dku obrad Przewodnicz cy Rady Powiatu Pabianickiego
– p. Zbigniew Mencwal zamkn ł obrady L Sesji. Zako czenie nast piło o godzinie 13.00.
Przewodnicz cy Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Zbigniew Mencwal
Protokołował:
Tomasz Włodarczyk
Zał czniki do wgl du w Biurze Rady.

