PROTOKÓŁ NR X/07

PROTOKÓŁ Z X SESJI RADY POWIATU PABIANICKIEGO
która odbyła się 31 maja 2007 r. o godzinie 10.00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.

Stan radnych – 23
Obecnych – 23
Ad. 1
X Sesję Rady Powiatu Pabianickiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego – p. Florian Wlaźlak o godzinie 10.00. Powitał Radnych Powiatu oraz gości
przybyłych na Sesję. Prowadzący stwierdził prawomocność obrad, gdyż na sali było 23 radnych
(lista obecności w załączeniu – załącznik nr 1), informując także, iż obsługę prawną sesji
poprowadzi mecenas Zbigniew Wilczyński.Następnie przedstawił porządek obrad X Sesji Rady
Powiatu Pabianickiego (załącznik nr 2).
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego p. Florian Wlaźlak oddał głos proboszczowi
parafii Najświętszej Marii Panny w Pabianicach ks. Jackowi Gasińskiemu, który zaprosił
wszystkich na uroczystości 100-lecia parafii, które odbędą się w dniu 3 czerwca 2007 r.
Ad. 2
Dotyczy punktu: przyjęcie protokołów
a) Nr VII/07 z VII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego z 29 marca 2007 roku.
Ze względu na to, że nie było żadnych uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w
protokół. W wyniku głosowania:za – 20 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymał się – 1 radny,
protokół z VII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego został przyjęty.
b) Nr IX/07 z IX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego z 26 kwietnia 2007 roku.
Ze względu na to, że nie było żadnych uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w
protokół. W wyniku głosowania: za – 21 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymał się – 1 radny,
protokół z IX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego został przyjęty.
Ad. 3
Dotyczy punktu: powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący zaproponował, aby w dniu dzisiejszym
i Wniosków pracowała w następującym składzie:
- p. Przemysław Fisiak – wyraził zgodę;
- p. Jarosław Habura – wyraził zgodę.
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Komisja

Uchwał

Ad. 4
Dotyczy pkt.: „Informacja Starosty Pabianickiego o działalności Zarządu Powiatu w okresie
między sesjami”.
Informację taką przedstawił Starosta Powiatu Pabianickiego – p. Krzysztof Habura
(załącznik nr 3).
Ad. 5
Dotyczy pkt.: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich
Sesji.
Przewodniczący odczytał odpowiedź na interpelacje p. Józefa Wiaderka zgłoszoną na
poprzedniej Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
Ad. 6
Dotyczy punktu: interpelacje i zapytania radnych.
P. Zbigniew Skowroński poprosił, aby przygotować sesję poświęconą poprawie stanu dróg
w Powiecie Pabianickim. Dodał, aby zaprosić na spotkanie osoby z Generalniej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, lub z Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

P. Waldemar Flajszer zgłosił następujące interpelacje:
Jak wygląda stan dróg powiatowych po ostatnich burzach, które przeszły przez nasz region ?
Ile załatano dziur w nawierzchniach dróg powiatowych po zimie?. Ile prac jest jeszcze
zaplanowanych i gdzie ?
Czy istnieje możliwość przedłużenia przebudowy ulicy Rypułtowickiej w kierunku Łodzi ?
Czy istnieją dane o pozyskaniu przez dyrektorów szkół środków pozabudżetowych z
Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne?. Ile wniosków było
złożonych ?
Czy zostały pozyskane środki na pracownie komputerowe w szkołach powiatowych, ile
środków finansowych zostało pozyskanych ?
Jakie są szanse powstania w Pabianicach filii Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie ?
Czy coś zmieniło się w temacie programu „blisko boisko” dla Zespołu Szkół Nr 2 w
Pabianicach ?

P. Józef Wiaderek zapytał, czy nasz powiat należy jeszcze do Związku Powiatów Polskich
i czy płacone są składki ? Kolejne pytanie dotyczyło zimowego utrzymania dróg – poprosił o
przedłożenie informacji w „rozbiciu” na poszczególne gminy? Zapytał również, czy w 2007 roku
będzie kontynuowana inwestycja przy ulicy Kilińskiego w Kazimierzu ?
P. Grzegorz Janczak zapytał o pismo, które zostało skierowane do Przewodniczącego Rady
Powiatu około 20 lutego 2007 r. w sprawie dofinansowania sprzętu dla pabianickiego szpitala.
P. Paweł Piechota zadał pytanie,jakie zostały podjęte czynności ułatwiające ruch drogowy
w związku z przebudową ulicy Rypułtowickiej? Kolejne pytanie dotyczyło informacji w mediach
związanej ze zwrotem nieruchomości ,którą zajmuje obecnie parafia Ewangelicko-Augsburska a
nieruchomość ta prawnie należy do Starostwa Powiatowego - na jakim etapie jest to
postępowanie?, jakie ewentualne koszty poniesie Starostwo w tej sprawie?. Zapytał również jakie
warunki ugody były w tej sprawie przyjęte ? Czy toczą się inne postępowania dotyczące zwrotu
nieruchomości ?
P. Andrzej Kurzawski zapytał jakie remonty są przewidziane podczas wakacji w II Liceum
Ogólnokształcącym ?
P. Przemysław Fisiak zasugerował, aby prowadzić rozmowy z Urzędem Miasta Łodzi w
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sprawie przedłużenia inwestycji na ulicy Rypułtowickiej.
P. Adam Krasiński zapytał, czy istnieje możliwość przebudowy ulicy Myśliwskiej ?
Ad. 7
a)
Dotyczy punktu: przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie likwidacji
Centrum Kształcenia Praktycznego w Pabianicach
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego
Tadeusz Rosiak.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Oświaty i Wychowania,
Statutowo-Regulaminowej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 4):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwała Nr X / 73 / 07 w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Pabianicach
została podjęta.
b)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu
Powiatu Pabianickiego na 2007 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła p. Elżbieta Piekielniak Skarbnik Powiatu
Pabianickiego.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Spraw Obywatelskich Promocji
oraz Rozwoju Powiatu, Oświaty i Wychowania, Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku głosowania
(załącznik nr 5):
za – 23 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr X/ 74 / 07 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok została
podjęta.
c)
Dotyczy punktu: przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie upoważnienia
Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii
Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku
2007.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Wicestarosta Powiatu Pabianickiego
p. Irena Grenda.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Spraw Obywatelskich Promocji
oraz Rozwoju Powiatu, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 6):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr X /75/ 07 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia
umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na
działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2007 została podjęta.
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d)
Dotyczy punktu: przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie upoważnienia
Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii
Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii
Zajęciowej w roku 2007.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Wicestarosta Powiatu Pabianickiego
p. Irena Grenda.
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej, Spraw Obywatelskich Promocji
oraz Rozwoju Powiatu, poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały.
P. Zbigniew Skowroński wyraził swój protest przeciwko nakładaniu dodatkowych zadań na
powiat bez otrzymania dodatkowych środków finansowych.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 7):
za – 22 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr X / 76 / 07 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia
umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i
przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2007 została podjęta.
e)
Dotyczy punktu: Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie uchylenia
Uchwały Nr VI/44/07 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie określenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Pabianicach.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Wicestarosta Powiatu Pabianickiego
p. Irena Grenda.
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 8):
za – 20 radnych,
przeciw – 0 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr X / 77 / 07 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/44/07 Rady Powiatu Pabianickiego z
dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pabianicach została podjęta.
f)
Dotyczy punktu: przyjęcie uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmiany Uchwały
Nr IV/25/06 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego na
2007 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
p. Przemysław Fisiak, poinformował on także o pozytywnym zaopiniowaniu w/w projektu uchwały
przez Komisję.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w/w uchwały. W wyniku
głosowania (załącznik nr 9):
za – 23 radnych,
przeciw – 0 radnych,
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr X / 78 / 07 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/06 w sprawie zatwierdzenia planów
pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego na 2007 rok została podjęta.
Przewodniczący ogłosił 10 – minutową przerwę.
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Ad. 8
Dotyczy punktu: udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
P. Florian Wlaźlak odpowiedział, iż była podejmowana Uchwała Rady Powiatu
Pabianickiego, w której Rada desygnowała swojego przedstawiciela do Związku Powiatów
Polskich- Starostę Powiatu Pabianickiego p. Krzysztofa Haburę. Komisje Związku Powiatów
Polskich odbywają swoje posiedzenia tylko za pomocą internetu. Przewodniczący poprosił, aby
członkowie poszczególnych Komisji Związku Powiatów Polskich na sesjach przedstawili skrótowo
sprawozdanie z przebiegu prac komisji Związku PP w których biorą udział. Dodał, iż na pytanie
p. Grzegorza Janczaka odpowie na piśmie i przedstawi na kolejnej sesji.
P. Tadeusz Rosiak na pytanie dotyczące naboru do szkół poinformował, iż nabór jest w
formie elektronicznej. Do naszych szkół zgłosiło się ogółem 1291 uczniów i tak: do Liceum
Ogólnokształcącego w Konstantynowie zadeklarowało się 96 uczniów, do I Liceum
Ogólnokształcącego w Pabianicach - 204 uczniów, do II Liceum Ogólnokształcącego - 289
uczniów, do Liceum w Zespole Szkół Nr 3 - 22 uczniów, Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole
Szkół Nr 2 - nikt się nie zgłosił, Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Nr 1 – 13
uczniów, Liceum Profilowanego w Konstantynowie – nikt się nie zgłosił, Liceum Profilowanego w
Zespole Szkół Nr 1 – 25 uczniów, Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2 – 90 uczniów,
Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 3 – 56 uczniów, Technikum Mechaniczne przy Zespole
Szkół Nr 1 – 74 uczniów, Technikum Budowlane przy Zespole Szkół Nr 1 – 72 uczniów,
Technikum Ekonomiczne przy Zespole Szkół Nr 2 – 49 uczniów, Technikum Ekonomiczne Zespół
Szkół Nr 3 - 25 uczniów, Technikum Handlowe przy Zespole Szkół Nr 3 – 10 uczniów, Technikum
Ekonomiczne w Ksawerowie – 9 uczniów, do Technikum Ogrodniczego w Ksawerowie – nikt się
nie zgłosił, Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Ksawerowie – 17 uczniów, Technikum
Architektury Krajobrazu – 15 uczniów, Technikum Ochrony Środowiska – 7 uczniów, Technikum
Towaroznawstwa Odzieżowego w Zespole Szkół Nr 3 – 4 uczniów, do Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Konstantynowie – nikt się nie zgłosił, do Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy
Zespole Szkól Nr 1 – 90 uczniów,Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Nr 2 – 4
uczniów, do Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Nr 3 – 6 uczniów, do Zasadniczej
Szkoły Zawodowej w Ksawerowie – 10 uczniów.
Na kolejne pytanie,które dotyczyło danych o pozyskaniu środków pozabudżetowych
odpowiedział, iż Wydział Oświaty jest w trakcie zbierania takich informacji i odpowie na kolejnej
sesji.
Na pytanie dotyczące” pozyskania „pracowni komputerowych i multimedialnych w
odpowiedzi powiedział, iż pozyskano 4 pracownie komputerowe dla szkół i 2 pracownie
multimedialne dla bibliotek. W odpowiedzi na pytanie dotyczące Wyższej Szkoły Inżynierskiej,
Pan Tadeusz Rosiak odpowiedział,że jest po rozmowie z rektorem Politechniki Lubelskiej i
spotkanie w tej sprawie ma się odbyć 8 czerwca 2007 r, na którym będą ustalane warunki powstania
tej placówki. Dodał,na stronach Ministerstwa Sportu nie ma jeszcze szczegółowych informacji czy
pozyskaliśmy środki na ten programu pt: „blisko boisko”
Sekretarz w odpowiedzi na pytanie dotyczące remontów w II Liceum Ogólnokształcącym,
odpowiedział,że w sprawie natrysków i sanitariatów w szkołach zostało zlecone sporządzenie
dokumentacji wymaganej przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Zarząd na najbliższym
posiedzeniu podejmie decyzje o skierowaniu na ten cel środków finansowch. Część dokumentacji
zostanie wykonana w czynie społecznym a jeżeli środki pozwolą, to w tym roku będą
wyremontowane sanitariaty przy sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym. Dodał,że
Zarząd próbuje pozyskać środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na
zadanie pt. „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej”. Dzięki absolwentom II LO, którzy
pracują w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska są szanse na pozyskanie środków na to
zadanie.
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P. Robert Rządziński odpowiadając na interpelację dotyczącą dróg wyjaśnił,że po ulewie
która przeszła nad naszym rejonem 29 maja najbardziej ucierpiała droga w Dłutowie na odcinku od
leśniczówki w stronę Dłutowa. Wiatr „powalił” drzewa, które uszkodziły drogę. Miejsca
uszkodzone zostały zabezpieczone taśmą biało-czerwoną. Powalone drzewo w Pawlikowicach
zostało usunięte. W Konstantynowie i Dłutowie zostały, po ulewie, zanieczyszczone ulice –
zostaną one uporządkowane.
Na pytanie dotyczące remontów cząstkowych poinformował, iż zostało wylane około 350
ton asfaltu lanego. Remonty cząstkowe odbywały się w następujących miejscach: ul. Orla przy ul.
Mariańskiej, ul. Orla przy nr 42, Rydzyny – zapadnięcie drogi przy przepuście, Mogilno –
zapadnięcie przy przepuście, ul. Myśliwska od Ossowskiego do Warszawskiej, Ksawerów ul.
Wschodnia, Pabianice ul. Graniczna – zapadnięcie drogi. Dodał, że został zakupiony kocioł i we
własnym zakresie będą wykonywane drobne naprawy.
Na temat przedłużenia przebudowy ulicy Rypułtowickiej odpowiedział , iż Miasto Łódź nie
planowało remontu tej drogi, zaś mieszkańcy ul. Chocianowickiej nie są zainteresowani, aby był
wzmożony ruch na tamtym odcinku drogi. Jednak Urząd Miasta Łodzi ma przeanalizować
możliwość przebudowy drogi.
Na pytanie dotyczące zimowego utrzymania dróg wyjaśnił, iż umowa z Konstantynowem
opiewała na sumę 20 tys zł, wydano zaś 15 055,39 zł, porozumienie z Urzędem Miasta Pabianic
opiewało na kwotę 115 tys zł, wydano 115 tys zł, porozumienie z Gminą Dłutów - na kwotę 20 tys
zł- wydano 12 339,77 zł, porozumienie z Gminą Dobroń - na kwotę 19 tys zł – cała została
wydana. Razem wydano 161 395,16 zł. Umowa z firmą „Ciechanex” opiewała na kwotę 50 222,59
zł, wydano 31 233,48 zł. Firma ta obsługiwała drogi powiatowe w gminach Pabianice i Ksawerów.
Zimowe utrzymanie dróg z firmą „Włodan” - wartość umowy wynosiła 50 693,39 zł, wydano
34 074,23 zł, firma ta obsługiwała gminę Lutomiersk. Na temat kontynuacji inwestycji przy ulicy
Kilińskiego w Kazimierzu odpowiedział, iż remont nie będzie kontynuowany w roku bieżącym.
Dodał, iż poprzedni Zarząd nie wniósł tej inwestycji do planu budżetu na 2007 rok.
W odpowiedzi na interpelację p. Pawła Piechoty dotyczącą oznakowania drogi i przejazdów
podczas przebudowy ulicy Rypułtowickiej poinformował,iż będą obowiązywały objazdy. Zmiany
organizacji ruchu zostały uzgodnione z policją. O objazdach zostały powiadomione wszystkie
służby. Postawione jest odpowiednie oznakowanie.
Sekretarz dodał, iż przebudowa drogi nie będzie utrudniać mieszkańcom dotarcie do swoich
posesji.
P. Robert Rządziński w odpowiedzi na pytanie dotyczące ulicy Myśliwskiej powiedział, iż
zgłosiła się firma, która chce partycypować w remoncie tej ulicy. Teraz Zarząd musi podjąć decyzję
rozpatrując inwestycje na drogach. Mieszkańcy ulicy Myśliwskiej obawiają się nasilenia ruchu na
tej ulicy po przeprowadzonym remoncie.
Starosta odpowiedział na pytanie p. Pawła Piechoty dotyczące spotkania z pastorem Janem
Cieślarem. Spotkanie odbyło się 19 kwietnia 2007 r. Pastor zwrócił się z propozycją wypracowania
pewnej ugody. Przedmiotowy budynek należał kiedyś do parafii ewangelicko-augsburskiej.
16 maja 1960 roku decyzją Ministra Oświaty nieruchomość ta została przejęta przez Skarb Państwa
natomiast Decyzją Wojewody Łódzkiego z 1995 roku część nieruchomości została
skomunalizowana na majątek Miasta Pabianice, a część 30 grudnia 1999 roku na majątek Powiatu
Pabianickiego. Tak to funkcjonowało do 2005 roku, kiedy to proboszcz parafii skierował do
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i do Ministerstwa Edukacji Narodowej, pismo o
stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Oświaty z dnia 16 maja 1960 roku. Jeśli Ministerstwo
Edukacji Narodowej stwierdzi nieważność decyzji to automatycznie MSWiA uchyla decyzję
komunalizacyjną i majątek przechodzi na stan parafii ewangelicko-augsburskiej. Dodał, iż na temat
innych roszczeń nic mu nie wiadomo.
P. Adam Krasiński poinformował, iż jeśli chodzi o utworzenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej
w Pabianicach o kierunku inżynieria materiałowa to taki wydział istnieje na Politechnice Łódzkiej i
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jest bardzo małe nim zainteresowanie.
P. Józef Wiaderek odnosząc się do zimowego utrzymania dróg zapytał jak się stało, iż
miasto Pabianice wykorzystało wszystkie pieniądze na zimowe utrzymanie dróg skoro zimy
praktycznie nie było ?
P. Robert Rządziński odpowiedział, iż 1,5 miesiąca temu skierował do wszystkich Wójtów,
Burmistrza i Prezydenta pismo, w którym zadał pytanie w jakim zakresie gminy mogą się
włączyć do pozyskiwania środków unijnych i na jakie drogi. Dodał, iż takie zestawienie ze
wszystkich gmin posiada i na najbliższym posiedzeniu zarządu przedstawi koncepcję dróg, którą
można umieścić we wniosku o pozyskanie środków unijnych.
P. Tadeusz Rosiak w kwestii Wyższej Szkoły Inżynierskiej dodał, iż zależy na tym, aby ktoś
zagospodarował budynek po likwidowanym Centrum Kształcenia Praktycznego Odejdą wtedy
koszty zabezpieczenia budynku.
Wicestarosta dodała, iż oprócz dróg na które potrzebne są duże środki finansowe to w gestii
powiatu są jeszcze szkoły, Domy Pomocy Społecznej, Dom Dziecka.
Ad. 10
Dotyczy punktu: wnioski i oświadczenia radnych, komunikaty.
W tym punkcie głos zabrał Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego Robert Rządziński,
który pogratulował Sekretarzowi Powiatu Pabianickiego p. Karolowi Klimkowi publikacji na temat
zamówień publicznych, która ukazała się 21 maja 2007 r. w tygodniku „Wspólnota Samorządowa”
P. Waldemar Flajszer zapytał jakie Zarząd podjął decyzję w kierunku podwyżek dla
pracowników Starostwa Powiatowego, jaka jest skala wzrostu płac.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 – minutową przerwę.
Ad. 8
Dotyczy punktu: Debata na temat bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Pabianickim ze
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Starosta poinformował, iż 18 maja 2007 r odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku, w której uczestniczyli dyrektorzy szkół. Głównymi tematami była ocena zagrożeń
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Były poruszane rodzaje działań w okresie
wakacyjnym w aspekcie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Z informacji uzyskanych od
przedstawiciela policji dowiedzieliśmy się, że funkcjonariusze dokonują kontroli zbiorników
wodnych, organizowane są spotkania na temat problematyki spożywania środków odurzających,
zasady bezpiecznego zachowania się w lesie, domu. Dodał,że policja organizuje pokazy z udziałem
psów szkoleniowych, dzięki którym młodzież może nauczyć się skutecznego zachowania podczas
ataku psa. W zakresie zabezpieczenia szkól i przedszkoli policja współpracuje ze Strażą Miejską.
Straż Pożarna prowadzi szkolenia przeciwpożarowe, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej
pomocy. Prowadzone są działania rozpoznawcze w obiektach kolonijnych oraz innych ośrodkach
wypoczynkowych.
P. Krzysztof Wróbel Prezes Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powiedział, iż w
dużym stopniu na osiedlach spółdzielni mieszkaniowych koncentruje się życie młodzieży, ich
odpoczynek i bezpieczeństwo. Na terenie Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej istnieją
miejsca do gier, zabaw ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży. Na Komisji Bezpieczeństwa prosił o
zwiększenie ilości patroli na osiedlach podczas wakacji. Zasugerował, aby w ramach programu
„Razem Bezpieczniej” zatrudnić osobę do organizacji zabaw sportowych dla dzieci podczas wakacji
na obiektach Spółdzielni Mieszkaniowej w Konstantynowie.
P. Piotr Rosiak Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach poinformował, iż od początku
tego roku odnotowano spadek przestępczości i wzrost wykrywalności przestępstw i wykroczeń.
Dodał, iż została podpisana umowa z Gminą Dobroń na dodatkowe służby patrolujące. Problemem
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dla policji jest brak izby wytrzeźwień w Pabianicach, ponieważ patrol policji traci dużo czasu
podczas takich interwencji. Od początku roku w Komendzie Powiatowej Policji zostało
zatrzymanych 780 osób nietrzeźwych.
P. Waldemar Flajszer zapytał jak samorząd Lutomierska podchodzi do funkcjonowania
komisariatu policji w Lutomiersku ? Jak będzie wyglądało bezpieczeństwo w mieście podczas
zakończenia roku szkolnego ? Również zapytał jak wyglądają sprawy dotyczące zlikwidowania
nielegalnego handlu pod cmentarzem w Pabianicach?
P. Adam Krasiński zapytał, czy istnieje możliwość usytuowania w miejscach newralgicznych
systemu monitoringu ?
P. Zbigniew Skowroński zaapelował, aby było więcej patroli policji na ulicach oraz
dzielnicowych na osiedlach, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Dodał, iż policja nie zwraca
uwagi na drobne przewinienia.
P. Dariusz Rządziński poruszył temat jurysdykcji w Lutomiersku. Część obowiązków należy
do Pabianic a część podlega pod Łask. Dlaczego nie można tego uregulować ? Zaapelował również,
aby komisariat policji w Lutomiersku był czynny również w nocy.
P. Grzegorz Janczak poinformował o problemach z jakimi boryka się policja i straż,
zasugerował, aby przeznaczyć dodatkowe środki na zakup sprzętu dla policji i straży pożarnej.
P. Magdalena Werstak poprosiła Komendanta Powiatowego Policji o przedstawienie zakresu
obowiązków wydziałów prewencji, patrolowego i dzielnicowych ?
P. Zbigniew Mencwal powiedział, iż nie widzi postępu w poprawie pracy dzielnicowych.
Zapytał, ile było aresztów tymczasowych oraz ile było założonych podsłuchów ?
P. Paweł Piechota zaapelował o zorganizowanie spotkania z samorządowcami z terenu
Powiatu Pabianickiego w celu wypracowania wspólnego rozwiązania dotyczącego braku izby
wytrzeźwień i problemów z tym związanych.
P. Przemysław Fisiak zaproponował, odnosząc się do wypowiedzi p. Waldemara Flajszera,
aby rozpocząć wzmożone patrole policji nie tylko w dniu zakończenia roku szkolnego, ale tydzień
wcześniej.
P. Hanna Grącka Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 podziękowała w swojej wypowiedzi policji i
straży pożarnej za dobrą współpracę z jej szkołą. Zapytała, czy istnieje możliwość znalezienia pracy
dla młodzieży w okresie wakacyjnym ?
P. Magdalena Werstak odpowiedziała, iż bardzo ciężko o pracę dla osób zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy a tym bardziej dla uczniów, którzy nie są niezarejestrowani jako
osoby bezrobotne.
P. Ryszard Brodala poinformował, iż w szkołach były prowadzone różnego rodzaju prelekcje
na temat bezpiecznych ferii, wakacji, odpowiedniego zachowania się dzieci wobec zwierząt,
bezpieczna droga do szkoły itp. Odbyło się 195 prelekcji , w których udział wzięło ogółem 4508
uczniów. Dodał, iż w okresie wakacyjnym wzmożone patrole będą w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji.
P. Adam Krasiński zapytał Komendanta Straży Miejskiej, czy możliwe jest, aby patrole
odbywały się w godzinach wieczornych lub nocnych ?
P. Ryszard Brodala odpowiedział, iż będą patrole w godzinach wieczornych i nocnych w
miejscach najbardziej newralgicznych.
P. Zbigniew Skowroński zwrócił się z prośbą, aby służby porządkowe reagowały również na
mniejsze przewinienia.
P. Ryszard Brodala w odpowiedzi powiedział,że Straż Miejska reaguje na drobne
wykroczenia,właściciele psów pozostawionych bez opieki karani są mandatem lub kierowana jest
sprawa do Sądu Grodzkiego. Na temat nielegalnego handlu pod cmentarzem poinformował, iż Straż
Miejska codziennie interweniuje. Osobie nielegalnie handlującej proponowany jest mandat w
wysokości 500 zł, lecz ona odmawia jego przyjęcia , sprawa kierowana jest do Sądu Grodzkiego.
Sąd łączy wszystkie sprawy i co miesiąc odbywa sie rozprawa, na której zapada wyrok skazujący 8

karana jest grzywną w wysokości około 4500 zł.
P. Jerzy Minias Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach poinformował, iż
Straż Pożarna oprócz działań ratowniczo-gaśniczych prowadzi również działania związane z
prewencją pożarową. Przeprowadzone są zawody, turnieje wiedzy pożarniczej dla szkół jak również
prowadzone są pogadanki na temat bezpieczeństwa p.pożarowego. Prowadzone są czynności
kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży. Priorytetowym
zadaniem dla Straży Pożarnej jest zakup samochodu specjalistycznego z drabiną mechaniczną o
wartości około 2 mln zł.
P. Piotr Rosiak odpowiedział, iż przyjmuje każde słowa krytyki, które bardziej go mobilizują
do lepszej pracy. Na temat funkcjonowania policji w Konstantynowie odpowiedział, iż Komendant
posterunku otrzymał jasne i precyzyjne wytyczne jak ma funkcjonować jego jednostka. Jeśli chodzi
o posterunek policji w Lutomiersku to nie ma on jeszcze kierownika a budynek, w którym pracują
policjanci nadaje się do remontu. W sprawie służby nocnej w Lutomiersku zostanie zbadana sprawa i
jeśli zajdzie taka potrzeba, to nocna służba policji będzie w Lutomiersku. Dodał,że nawiązana jest
współpraca ze Strażą Miejską w tym zakresie. Z inicjatywami współpracy wychodzą również
gminy. Zakończenie roku szkolnego będzie zabezpieczone w sposób prawidłowy. W odpowiedzi na
pytanie p. Adama Krasińskiego powiedział, iż dużym problemem jest rozmieszczenie monitoringu,
ponieważ wiąże się to ze zwiększoną obsadą osobową. Na pytanie dotyczące braku chętnych do
pracy w policji poinformował, że w kwietniu dostał 12 nowych funkcjonariuszy i, lecz żaden z nich
nie jest z terenu Powiatu Pabianickiego. Brakuje chętnych do pracy w policji. Dzielnicowi na
osiedlach pełnią służbę od godziny 6 do 22, teoretycznie w godzinach nocnych nie powinni oni
pracować. Jeśli chodzi o zwracanie uwagi na wykroczenia to policjanci wielokrotnie pouczają osoby
popełniające wykroczenia. W odpowiedzi na pytanie p. Dariusza Rządzińskiego redaktora Gazety
Lutomierskiej dotyczące podziału jurysdykcji odpowiedział, że to nie należy do jego kompetencji.
Problemów w policji jest dużo, brakuje choćby noktowizora, który ułatwia obserwację w nocy.
Komenda Powiatowa Policji nie jest dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Na pytanie
p. Magdaleny Werstak dotyczące zakresu obowiązków policjantów poszczególnych wydziałów to
takie informacje jak zajdzie potrzeba może przekazać na piśmie. Na pytanie p. Zbigniewa Mencwala
odpowiedział, że nie uchyla się od obecności na Sesjach Rady Powiatu, nieobecność usprawiedliwił
pilnym wezwaniem do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Pytanie dotyczące ilości
aresztów i podsłuchów leży w gestii Sądów.
P. Magdalena Werstak zapytała czy policja zasięga informacji od dyrektorów szkół, na temat
terminów i miejsc spędzania wakacji przez młodzież ? Zapytała również, czy szkoły posiadają
zestawienia - ile uczniów uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne, a ilu spędzaja czas wolny po lekcjach
w sposób niezorganizowany ?
P. Krzysztof Zajda odpowiedział, iż do szkół ponadgimnazjalnych uczęszcza młodzież w
wieku 17-19 lat z obszaru całego miasta a informacje o ich wypoczynku zbierane są po wakacjach.
Gdyby policja była zainteresowana to szkoła może zebrać takie informacje.
P. Zbigniew Mencwal zasugerował, aby debatę uściślić tematycznie „ w jaki sposób powiat
może pomóc organom ścigania”.
P. Adam Krasiński zapytał, czy istnieje szansa, aby w jakiś sposób poznać swoich
dzielnicowych ?
P. Waldemar Flajszer dodał, iż pozostawienie dzieci bez opieki po zajęciach lekcyjnych
spowodowany jest brakiem środków finansowych.
P. Paweł Piechota zasugerował, aby Komendant Policji przedstawił na piśmie najistotniejsze
braki i problemy z jakimi boryka się policja. Dodał, iż można powrócić do metody przedstawienia
poszczególnych dzielnicowych na łamach pabianickiej prasy.
P. Piotr Rosiak odnosząc się do propozycji szkół o uczniach przebywających w okresie
wakacyjnym odpowiedział, iż wyda stosowne polecenia zespołowi do spraw nieletnich przy
Komendzie Powiatowej Policji, aby nawiązał kontakt ze szkołami.
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Ad. 11
Zamknięcie obrad X Sesji RPP.
Przewodniczący Rady odczytał informację o wstąpieniu w dniu 30 maja br. p. Pawła
Piechoty do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Pabianickiego.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego Florian
Wlaźlak zamknął obrady X Sesji. Zakończenie nastąpiło o godzinie 1500.
Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego:
/-/ Florian Wlaźlak
Protokołował:
Tomasz Włodarczyk
Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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