WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - III KWARTAŁ 2016 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

1. 15.2016

2. 15.2016

3. 15.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

DATA
WPŁYWU

Włodzimierz 25 sierpnia
2016 r.
Stanek

Włodzimierz 25 sierpnia
2016 r.
Stanek

Włodzimierz 25 sierpnia
2016 r.
Stanek

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

czy harmonogram odnawiania
oznakowań poziomych na drogach
powiatowych został już w całości
wykonany? Na skrzyżowaniu ulic
Nawrockiego i 20 stycznia przejścia
dla pieszych są mocno wytarte.
Mieszkańcy proszą, aby to
newralgiczne skrzyżowanie
poprawić.
w miesiącu październiku zapewne
powiat będzie podpisywał umowy
na zimowe odśnieżanie dróg.
Wniósł, aby w umowie zawrzeć
zapisy, że wykonawca w okresie
wiosennym powinien posprzątać
piasek naniesiony w wyniku
odśnieżania. Pracownicy Wydziału
Dróg i Mostów nie będą w stanie
tego wykonać.
na ulicy 20 stycznia został
wykonany nowy chodnik, a stara
część chodnika zbudowana przed
2002 rokiem jest bardzo zarośnięta.
Roślinność z pól zarasta ten
odcinek, co spowodowało, że jest
bardzo wąski. Należałoby
skierować brygadę, która tę
roślinność wytnie.

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

25 sierpnia
2016 r.
29 września
2016 r.

25 sierpnia
2016 r.
29 września
2016 r.

25 sierpnia
2016 r.
29 września
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

19 września Odpowiedź została udzielona w formie
2016 r.
pisemnej (załącznik nr 1).

19 września Odpowiedź została udzielona w formie
2016 r.
pisemnej (załącznik nr 1).

19 września Odpowiedź została udzielona w formie
2016 r.
pisemnej (załącznik nr 1).
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WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - III KWARTAŁ 2016 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

4. 15.2016

5. 15.2016

6. 15.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

25 sierpnia
2016 r.

zawnioskował o zamontowanie kocich
oczek przy przejściach dla pieszych na
ulicy Grota Roweckiego „przy
Biedronce” oraz o poprawienie
nawierzchni chodnika przy sklepie
spożywczym na rogu Nawrockiego i
Szpitalnej. Chodnik na tym odcinku
należy do powiatu. Ponadto
zawnioskował o zamontowanie kocich
oczek na pasach przy Szkole
Podstawowej nr 17 lub przy pasach na
ulicy Nawrockiego oraz
o poprawienie pasów na ulicy 20
stycznia i Nawrockiego. Poprosił, aby
pasy, zwłaszcza przy szkołach (na
terenie powiatu), były odmalowane
przed rozpoczęciem roku szkolnego.

25 sierpnia
2016 r.

w której szkole powiatowej najlepiej
napisano maturę? Gdzie były
najlepsze wyniki - z podziałem na
technika i licea? Które liceum,
technikum okazało się najlepsze?
Które z techników, czy z Zespołu
Szkół było wiodące? Ilu uczniów
zdało maturę, a ilu będzie miało
poprawki?

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska

jakie najważniejsze prace
remontowe wykonano w szkołach
powiatowych w okresie wakacji?
Czy prace zostały/zostaną
wykonane terminowo?

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska

25 sierpnia
2016 r.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

25 sierpnia
2016 r.
29 września
2016 r.

25 sierpnia
2016 r.
29 września
2016 r.

25 sierpnia
2016 r.
29 września
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

19 września Odpowiedź została udzielona w formie
2016 r.
pisemnej (załącznik nr 2).

dot. matur - na ten moment matura najlepiej
wypadła w I Liceum Ogólnokształcącym w
Pabianicach i w Zespole Szkół nr 2. To nie są
ostateczne dane, ponieważ trwa maturalna
sesja poprawkowa. Ostateczne wyniki będą
25 sierpnia
znane
12 września.
2016 r.
dot. ilości uczniów, którzy zdali maturę - do
matury przystąpiło 433 uczniów, 381 uczniów
zdało maturę. Ogółem zdawalność w
powiecie pabianickim wyniosła 87,99%.
dot. prac remontowych w szkołach – prac
wykonano na kwotę ponad miliona złotych,
(właściwie w każdej z placówek
25 sierpnia powiatowych). „Wykaz planowanych
2016 r.
remontów przedstawiałam też w czerwcu.”
Prace zostaną zakończone do rozpoczęcia
nowego roku szkolnego, wszystkie są
wykonane terminowo.
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WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - III KWARTAŁ 2016 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

7. 15.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

25 sierpnia
2016 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

ilu jest uczniów po zakończonym
naborze? Ile zostanie utworzonych
klas w szkołach powiatowych?

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

25 sierpnia
2016 r.
29 września
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

25 sierpnia
2016 r.

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

dot. ilości uczniów i klas – na chwilę obecną
jest 644 uczniów. Od dnia 1 września
powstanie 26 oddziałów.
dot. ilości wychowanków z placówek opiekuńczowychowawczych, którzy się usamodzielnili w roku
2015 - sześć osób się usamodzielniło –
przekazano kwotę w wysokości 28 314 zł, siedmiu
wychowanków otrzymało tzw. „rzeczówkę”
na kwotę 25 441 zł, czterdziestu dwóch
wychowanków kontynuuje naukę – przekazana
kwota to 150 292 zł.

8. 15.2016

Waldemar
Flajszer

25 sierpnia
2016 r.

ilu wychowanków placówek
opiekuńczo - wychowawczych oraz
wychowanków rodzin zastępczych
usamodzielniło się w pierwszym
półroczu? Jakie środki na to
przeznaczono?

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

25 sierpnia
2016 r.
29 września
2016 r.

25 sierpnia
2016 r.

dot. ilości wychowanków z rodzin zastępczych,
którzy się usamodzielnili w roku 2015 - dwanaście
osób się usamodzielniło – przekazano kwotę w
wysokości 59 796 zł, jedenastu wychowanków
otrzymało tzw. „rzeczówkę” na kwotę 33 500 zł,
pięćdziesięciu wychowanków kontynuuje naukę –
przekazana kwota to 259 491 zł.
dot. ilości wychowanków z placówek opiekuńczowychowawczych, którzy się usamodzielnili w
pierwszym półroczu 2016 roku – jedna osoba się
usamodzielniła – przekazano kwotę 3 300 zł,
przekazano sześć „rzeczówek” – 23 166 zł,
trzydziestu wychowanków kontynuuje naukę – 90
686 zł.
dot. ilości wychowanków z rodzin zastępczych,
którzy się usamodzielnili – w pierwszym półroczu
2016 roku – jedenastu otrzymało wyprawkę – 52
518 zł, 12 – u tzw. „rzeczówkę” – 38 610 zł, 48 – u
kontynuuje naukę – 159 133 zł.
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WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - III KWARTAŁ 2016 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

9. 15.2016

10. 15.2016

11. 15.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

25 sierpnia
2016 r.

czy będzie realizowany program
dla sprawców przemocy w
rodzinie? Jakie środki
są przeznaczone na ten cel?

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

25 sierpnia
2016 r.

ile wydano kart parkingowych w
pierwszym półroczu 2016 roku w
porównaniu z rokiem ubiegłym?

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

25 sierpnia
2016 r.

w związku z doniesieniami o
kolejkach do DPS zapytał, czy są
wolne miejsca w DPS na terenie
powiatu?

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

w sprawie poprawy
Włodzimierz 27 września Interpelacja bezpieczeństwa na skrzyżowaniu
12. 16.2016
2016 r.
Stanek
pisemna ulic Nawrockiego i 20 Stycznia
w Pabianicach (załącznik nr 3).

13. 17.2016

Andrzej
Kurzawski

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

29 września
2016 r.

jak przebiegają negocjacje
dotyczące przejęcia nieruchomości
w Zespole Szkół Nr 3?

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

25 sierpnia
2016 r.
29 września
2016 r.
25 sierpnia
2016 r.
29 września
2016 r.
25 sierpnia
2016 r.
29 września
2016 r.

28 września
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

dot. programu dla osób stosujących przemoc
– powiat otrzymał dotację od Wojewody na
ten cel w wysokości 4 000 zł. Konkurs nie
25 sierpnia
został
rozstrzygnięty. Wymagania ustawowe
2016 r.
są za wysokie w stosunku do oferowanej
kwoty. Nikt nie chce się podjąć wykonania
tego zadania.
25 sierpnia
2016 r.

dot. kart parkingowych – karty są wydawane
przy orzeczeniach z oznaczeniem „R”.
W roku 2015 kart wydano 641, w roku 2016 do chwili obecnej - 198.

dot. DPS – w Porszewicach jest 143 miejsc
statutowych, 144 osoby przebywają
25 sierpnia w DPS, nie ma osób oczekujących. W
2016 r.
Pabianicach jest 195 miejsc statutowych,
4 osoby oczekują – czas oczekiwania do
dwóch miesięcy.
11
października Odpowiedź została udzielona w formie
pisemnej (załącznik nr 4).
2016 r.

12 października
12
Udzielono również odpowiedzi uzupełniającej
2016 r.
października (załącznik nr 5).
2016 r.

w kwestii negocjacji mających na celu
nabycie budynku w Zespole Szkół Nr 3
(budynek jest własnością Zakładu
29 września
Ubezpieczeń Społecznych) powiedział, że są
Wicestarosta
2016 r.
Pabianicki
29 września w toku. W miesiącu październiku planowane
Robert
2016 r.
jest spotkanie z przedstawicielami
27 października
Jakubowski
Departamentu Zakładu Ubezpieczeń
2016 r.
Społecznych z Warszawy, na którym
prawdopodobnie zapadną ostateczne
ustalenia.

4

WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - III KWARTAŁ 2016 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

14. 17.2016

15. 17.2016

16. 17.2016

17. 17.2016

18. 17.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Andrzej
Kurzawski

Łukasz
Stencel

Łukasz
Stencel

DATA
WPŁYWU

29 września
2016 r.

29 września
2016 r.

29 września
2016 r.

Wioletta
29 września
2016 r.
Domańska

Paweł
Kania

29 września
2016 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

jak została sfinalizowana rekrutacja
do szkół powiatowych?
cieszy fakt, że ulica Wileńska
została wykonana do końca,
powstały nowe miejsca
parkingowe. Celem zapewnienia
bezpieczeństwa i poprawy
widoczności poprosił o montaż
znaków poziomych bądź
pionowych przy wyjeździe z ulicy
Śniadeckiego i Niecałej.
wspólnie z radnym Arkadiuszem
Jaksą poprosił o zaplanowanie w
przyszłorocznym budżecie środków
na remont chodnika ulicy
Nawrockiego, docelowo do ulicy
Warszawskiej oraz w ramach
posiadanych możliwości
finansowych na wykonanie ścieżki
rowerowej.

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

w ramach reklamacji budowlanej
poprosiła o interwencję w zakresie
powyrywanej kostki (w dużej
części) na rondzie w Ksawerowie.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

poprosił o rozważenie możliwości
wykonania remontu drogi na ulicy
Sienkiewicza w Dobroniu w okolicy
kościoła na odcinku około 110-120
metrów. We wskazanym miejscu
jest duże natężenie ruchu.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

29 września
2016 r.

13
Odpowiedź została udzielona w formie
października
pisemnej
(załącznik nr 6).
27 października
2016 r.
2016 r.

29 września
2016 r.

niedługo pojawią się znaki na skrzyżowaniu

29 września Wileńska/Niecała tak, aby wyjazd z Niecałej i
2016 r.
Śniadeckiego na ulicę Wileńską był ułatwiony
27 października
i nieobarczony trudnościami.
2016 r.

będą czynione starania, aby remont chodnika
na ulicy Nawrockiego umieścić w
29 września przyszłorocznym budżecie. Chodnik jest w
2016 r.
bardzo złym stanie. Zarząd będzie miał na
27 października
uwadze,
aby wybudować tam ścieżkę
2016 r.
rowerową.
29 września
2016 r.

29 września
2016 r.

29 września powyrywaną kostką na rondzie w
2016 r.
Ksawerowie „niezwłocznie się zajmiemy.”
27 października
2016 r.
29 września
2016 r.
27 października
2016 r.

stan drogi na ulicy Sienkiewicza wymaga
29 września jego obejrzenia, być może udałoby się
2016 r.
dokonać poprawy nawierzchni w ramach

napraw cząstkowych.
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WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - III KWARTAŁ 2016 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

19. 17.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Arkadiusz
Jaksa

DATA
WPŁYWU

29 września
2016 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

w nawiązaniu do prośby radnego
Łukasza Stencla - cieszy fakt
ponownego postępowania
przetargowego na dostosowanie
ciągów wzdłuż Grota Roweckiego
do statusu drogi rowerowej.
Pierwotnie intencją był bezpieczny
dojazd do centrum (w rejonie parafii
św. Mateusza) z osiedla Bugaj
wzdłuż Grota Roweckiego przez
„bulwary.” Złożył wniosek, aby
wzdłuż Grota Roweckiego
tymczasowo wymalować tzw.
„sierżanty rowerowe”, które w
jakimś stopniu poprawią
bezpieczeństwo na tym ciągu
komunikacyjnym.

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

będą czynione starania, aby remont chodnika
na ulicy Nawrockiego umieścić w
29 września
przyszłorocznym budżecie. Chodnik jest w
2016 r.
29 września bardzo złym stanie. Zarząd będzie miał na
2016 r.
uwadze, aby wybudować tam ścieżkę
27 października
rowerową.
2016 r.
„leżący sierżant” na ulicy Grota Roweckiego
– najprawdopodobniej w projekcie ścieżki
został uwzględniony.

Data sporządzenia: 17.10.2016 r.
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