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

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

1.

8.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Robert
Rządziński

DATA
WPŁYWU

31 marca
2016 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

jak wygląda rozliczenie z
zimowego utrzymania dróg? Które
miesiące są już rozliczone? Kiedy
zostaną zakończone?

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

31 marca
2016 r.
28 kwietnia
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

31 marca
2016 r.
oraz
25 kwietnia
2016 r.

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

dot. zimowego rozliczenia: za miesiąc luty są
duże oszczędności, w marcu nie było
częstych interwencji. Wyraził zdanie, że
zarezerwowane środki będą w dosyć dużym
zakresie do wykorzystania.
Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 1.

2.

3.

4.

5.

8.2016

8.2016

8.2016

8.2016

Andrzej
Kurzawski

Arkadiusz
Jaksa

Arkadiusz
Jaksa

Waldemar
Flajszer

31 marca
2016 r.

dotyczy drogi powiatowej w Róży,
odcinek od Mogilna Dużego do
wiaduktu, gdzie położone są nowe
nakładki. W niektórych miejscach jest
nieprawidłowo wykonane pobocze –
urywa się asfalt, co może
doprowadzić do poważnego wypadku.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

31 marca
2016 r.

w związku z przeznaczeniem środków
na drzewa zapytał, czy drzewa
poprawią estetykę ulic? Czy
zmniejszą szkodowość? Drzewom
szczególnie tym nie pielęgnowanym
opadają gałęzie.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

31 marca
2016 r.

przebudowa drogi do Ldzania to
niejako poprawa klasyfikacji drogi i
doprowadzenie jej do normatywów.
Droga jest bardzo wąska i problemem
jest nie tylko stan asfaltu, ale
szerokość pasów ruchu. Czy droga po
modernizacji spełni wszystkie normy
przewidziane dla dróg powiatowych?

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

31 marca
2016 r.

poprosił o ocenę stanu dróg
powiatu po aurze zimowej. Czy na
remonty dróg będzie lub jest
prowadzone postępowanie
przetargowe? Jakie odcinki dróg
są w najgorszym stanie? Czy jest
już przygotowany plan remontów
dróg?

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

31 marca
2016 r.
28 kwietnia
2016 r.
31 marca
2016 r.
28 kwietnia
2016 r.

31 marca
2016 r.
28 kwietnia
2016 r.

31 marca
2016 r.
28 kwietnia
2016 r.

25 kwietnia Odpowiedź pisemna stanowi
2016 r.
załącznik nr 2.

27 kwietnia Odpowiedź pisemna stanowi
2016 r.
załącznik nr 3.

25 kwietnia Odpowiedź pisemna stanowi
2016 r.
załącznik nr 4.

25 kwietnia Odpowiedź pisemna stanowi
2016 r.
załącznik nr 5.
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WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - II KWARTAŁ 2016 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

6.

7.

8.

8.2016

8.2016

8.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

31 marca
2016 r.

poprosił o informację w temacie
odszkodowawczym mostu w
Talarze.

31 marca
2016 r.

na jakim etapie formalnym jest
inwestycja budowy pływalni i
lodowiska? Jaki jest etap rozbiórki
warsztatów? Co Zarząd zamierza
dalej zrobić, jakie będą kolejne
kroki formalne w związku z
budową basenu?

31 marca
2016 r.

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Wicestarosta
Pabianicki
Robert
Jakubowski

„nie wiem, czy jest to prawda,” ale
przedsiębiorcy podnoszą, że
proces oczekiwania na mapy
geodezyjne w Wydziale Geodezji i Wicestarosta
Pabianicki
Kartografii jest zbyt długi w
Robert
porównaniu z innymi miejscami na Jakubowski
terenie Polski. Czy badana jest
satysfakcja klientów w Wydziale
Geodezji i Kartografii?

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

31 marca
2016 r.
28 kwietnia
2016 r.
31 marca
2016 r.
28 kwietnia
2016 r.

31 marca
2016 r.
28 kwietnia
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

25 kwietnia Odpowiedź pisemna stanowi
2016 r.
załącznik nr 5.

27 kwietnia Odpowiedź pisemna stanowi
2016 r.
załącznik nr 6.

31 marca
2016 r.

dotyczy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
i zarzutu sprowadzającego się do twierdzenia
jakoby proces weryfikacji dokumentów, a w
związku z tym czas na wydawanie takich
dokumentów dla przedsiębiorców był zbyt
długi. Zapewnił, że od ponad roku
wprowadzono wiele zmian w strukturze
ośrodka, które znacząco skróciły czas
oczekiwania i weryfikacji dokumentów. Z
ponad 30-dniowego oczekiwania, czas został
skrócony do 14 dni. W każdym przypadku,
kiedy mowa o wniosku złożonym przez
przedsiębiorcę, który zamierza poczynić
jakiekolwiek inwestycje, wydział czyni pewien
wyjątek i takie dokumenty przygotowuje w
tempie ekspresowym. „Wielokrotnie
interweniowałem,” aby dokumenty były
przygotowywane bez zbędnej zwłoki i tak się
działo.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

9.

8.2016

10. 8.2016

11. 9.2016

12. 10.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

Łukasz
Stencel

Marek
Błoch

Robert
Rządziński

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

31 marca
2016 r.

31 marca
2016 r.

19 kwietnia
2016 r.

28 kwietnia
2016 r.

Wniosek

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

ponowił wniosek o
uporządkowanie terenu zielonego
na ulicy Grota Roweckiego.
To reprezentacyjna ulica osiedla.
Poprosił, aby przy współpracy z
Urzędem Miejskim poprowadzić
dalej prawdziwą ścieżkę
rowerową na tej ulicy.
kiedy planowany jest remont ulicy
Wileńskiej? Poprosił, aby podczas
realizacji zadania, uregulować
sprawę parkowania samochodów
poprzez powiększenie szerokości
ulicy, co przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa na tym
skrzyżowaniu, a mieszkańcy będą
mogli parkować w lepszych
warunkach.
Wniosek o przeprowadzenie
kompleksowej kontroli zadania
inwestycyjnego „Budowa krytej
pływalni …” oraz zamówień
publicznych udzielanych przez
Starostwo Powiatowe stanowi
załącznik nr 8.

poprosił o rozpatrzenie wniosku
dotyczącego wymalowania pasów
(przejścia dla pieszych) w
Lutomiersku na ulicy Kościuszki
przy ulicy Głowackiego.

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

31 marca
2016 r.
28 kwietnia
2016 r.

31 marca
2016 r.
28 kwietnia
2016 r.

19 kwietnia
2016 r.
Komisja
Rewizyjna

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

19 maja
2016 r.
(KPA art. 244
§1)

28 kwietnia
2016 r.
24 maja
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

25 kwietnia Odpowiedź pisemna stanowi
2016 r.
załącznik nr 5.

25 kwietnia Odpowiedź pisemna stanowi
2016 r.
załącznik nr 7.

Wniosek został skierowany do Komisji
Rewizyjnej, która rozpatrywała go na
28 kwietnia posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2016 roku
2016 r.
(Protokół Nr 6/24/16).
Odpowiedź stanowi załącznik nr 9.
„postaramy się wyjść naprzeciw
oczekiwaniom i prośbie pana Roberta
Rządzińskiego” również w zakresie załatania
28 kwietnia asfaltem lanym Grota Roweckiego2016 r.
Nawrockiego oraz wymalowania pasów przy
oraz
szkołach - „gdzie zaistnieje potrzeba
23 maja
wymalujemy.”
2016 r.
Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 10.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

13. 10.2016

14. 10.2016

15. 10.2016

16. 10.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

28 kwietnia
2016 r.

na jakim etapie jest nabór
elektroniczny do szkół
ponadgimnazjalnych? Czy na tej
podstawie można już wysnuć
jakieś wnioski (ilość etatów, klas,
nauczycieli), czy też dopiero po
wyniku ostatecznym?

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska

28 kwietnia
2016 r.

28 kwietnia
2016 r.

jak wyglądają na chwilę obecną
przygotowania do jesiennych
uroczystości jubileuszowych
Zespołu Szkół Nr 2?

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska

28 kwietnia
2016 r.

28 kwietnia
2016 r.

czy realnym jest, aby w ramach
promocji powiatu w trakcie
procedury rejestracji pojazdów lub
po - odpłatnie bądź nie
wyposażać właścicieli pojazdów w
ramki pod tablicę rejestracyjną z
napisem powiat pabianicki?

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

28 kwietnia
2016 r.

zawnioskował o załatanie masą
laną studzienki kanalizacyjnej obszaru przy studzience wokół
kanału z uwagi na zagrożenie
bezpieczeństwa dla kierowców
na skrzyżowaniu ulic: Grota
Roweckiego i Nawrockiego w
miejscu „prawoskrętu”
w ulicę Nawrockiego.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

24 maja
2016 r.

24 maja
2016 r.

28 kwietnia
2016 r.
24 maja
2016 r.

28 kwietnia
2016 r.
24 maja
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

dot. etapu naboru elektronicznego - nabór
rozpocznie się 1 czerwca i będzie trwał do
dnia 22 czerwca. W dniu wczorajszym odbyło
28 kwietnia się szkolenie w Zespole Szkół nr 3 dla
2016 r.
wszystkich osób, które zajmują się naborem
elektronicznym. Arkusze organizacyjne będą
składane do dnia 30 kwietnia, ruch kadrowy
będzie trwał do dnia 31 maja.
dot. przygotowania do uroczystości
jubileuszowych w Zespole Szkół nr 2 28 kwietnia
pierwsze rozmowy już się odbyły. Powrót do
2016 r.
nich nastąpi po maturach, to duże
przedsięwzięcie.

24 maja
2016 r.

Wyciąg z protokołu stanowi
załącznik nr 11.

„postaramy się wyjść naprzeciw
oczekiwaniom i prośbie pana Roberta
Rządzińskiego” również w zakresie załatania
28 kwietnia asfaltem lanym Grota Roweckiego2016 r.
Nawrockiego oraz wymalowania pasów przy
oraz
szkołach - „gdzie zaistnieje potrzeba
23 maja
wymalujemy.”
2016 r.
Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 10.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

17. 10.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

28 kwietnia
2016 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

na jakich drogach i gdzie były
przeprowadzane remonty
cząstkowe masą laną
w okresie między sesjami?

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

dot. napraw na drogach powiatowych między
Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

28 kwietnia
2016 r.
24 maja
2016 r.

28 kwietnia sesjami - odpowiedź zostanie udzielona na
2016 r.
piśmie.
oraz
23 maja
Odpowiedź pisemna stanowi
2016 r.

załącznik nr 10.
dot. programu wyrównywania różnic między
regionami - wpłynęły dwa wnioski
w obszarze B:

18. 10.2016

Waldemar
Flajszer

28 kwietnia
2016 r.

do dnia 25 kwietnia PCPR
realizował Program
wyrównywania różnic między
regionami - kto złożył wnioski? Na
co? Jakie były kwoty?

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

28 kwietnia
2016 r.
24 maja
2016 r.

- wniosek gminy Ksawerów na zakup 9 –
osobowego samochodu dla Środowiskowego
Domu Samopomocy na kwotę 160 tysięcy
28 kwietnia
złotych. Maksymalną kwotą dopłaty przez
2016 r.
PFRON jest 80 tysięcy złotych.
- wniosek gminy Konstantynów Łódzki na
zakup 9 – osobowego samochodu dla
Przedszkola nr 2 z klasami zintegrowanymi
na kwotę 135 tysięcy złotych. PFRON
dopłaca 55 tysięcy złotych.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

dot. remontów w pomocy społecznej:

19. 10.2016

Waldemar
Flajszer

28 kwietnia
2016 r.

czy były ostatnio jakieś inwestycje
i remonty w placówkach pomocy
społecznej? Jeśli tak, jaki był ich
koszt? Ile ich było?

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

28 kwietnia
2016 r.
24 maja
2016 r.

- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
remonty zostały wykonane w bieżącym roku.
Wykonano modernizację łazienki w placówce
nr 4 za kwotę 23 690 złotych,
przeprowadzono modernizację łazienki w
Centrum na kwotę 46 200 złotych,
zainstalowano monitoring zewnętrzny w
placówce nr 5 w Pabianicach i w
Porszewicach na łączną kwotę 43 tysiące
złotych, ukończono modernizację i naprawę
ogrodzenia w placówce opiekuńczo
wychowawczej w Porszewicach, odbył się
remont pomieszczeń piwnicy przy ulicy
Sejmowej w Pabianicach, jak również remont
28 kwietnia
i malowanie klatek schodowych w obu
2016 r.
placówkach oraz zmiana balustrad w prawie
każdej placówce.
- w domach pomocy społecznej: zakupiono
pralnico-wirówkę w DPS w Pabianicach,
przeznaczona kwota to 30 tysięcy zł,
zakupiono piec konwencyjny do kuchni w
DPS przy ulicy Łaskiej w Pabianicach. Będzie
wykonywana modernizacja pomieszczenia
socjalnego dla pracowników budynku w
Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach na
kwotę 39 tysięcy zł. W DPS w
Konstantynowie Łódzkim zakupiono piec
(wraz z montażem) za kwotę 30 tysięcy zł,
pralnicę – za 30 tysięcy zł, komputery - 18
tysięcy zł, centralę telefoniczną - 6 tysięcy zł.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

20. 10.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

28 kwietnia
2016 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

zawnioskował o wymalowanie
pasów, znaków poziomych na
drogach powiatu oraz ich poprawę
zwłaszcza w okolicach szkół.

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

28 kwietnia
2016 r.
24 maja
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

„postaramy się wyjść naprzeciw
oczekiwaniom i prośbie pana Roberta
Rządzińskiego” również w zakresie załatania
28 kwietnia asfaltem lanym Grota Roweckiego2016 r.
Nawrockiego oraz wymalowania pasów przy
oraz
szkołach - „gdzie zaistnieje potrzeba
23 maja
wymalujemy.”
2016 r.
Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 10.

21. 10.2016

22. 10.2016

23. 10.2016

Włodzimierz 28 kwietnia
2016 r.
Stanek

dot. ulicy Nowotki w Ksawerowie mieszkańcy zgłaszają problem
zalegającego piasku i błota. W wyniku
prowadzonej budowy samochody
ciężarowe w dużej ilości, zostawiają
na poboczu ogromne ilości piasku,
brudu, żwiru. To droga powiatowa za
skrętem przy „Biedronce”. Poprosił o
interwencję w tej sprawie.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Włodzimierz 28 kwietnia
2016 r.
Stanek

dot. ulicy Wspólnej w Pabianicach
- mieszkańcy zgłaszają, że
oznakowanie poziome na
przejściu dla pieszych na
wysokości skrzyżowania z ulicą
Karniszewicką zostało wytarte.
Poprosił o odnowienie
oznakowania.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Włodzimierz 28 kwietnia
2016 r.
Stanek

z informacji z poprzednich sesji
wynika, że w miesiącu marcu
miała się odbyć ostateczna
sprawa sądowa dotycząca mostu
w Talarze. Jakie są ostateczne
ustalenia? Jaki jest wyrok?

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

28 kwietnia
2016 r.
24 maja
2016 r.

28 kwietnia
2016 r.
24 maja
2016 r.

28 kwietnia
2016 r.
24 maja
2016 r.

dot. piasku na ulicy Nowotki w Ksawerowie –
sprawa zostanie rozpoznana.

28 kwietnia
2016 r.
oraz
23 maja
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 10.

23 maja
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 10.

dot. mostu w Talarze – zgodnie z wyrokiem
powiatowi przyznano odszkodowanie
28 kwietnia w wysokości 13 000 zł. „Poprosiliśmy o
2016 r.
uzasadnienie wyroku.” Decyzją Zarządu
oraz
powiat będzie się odwoływał.
23 maja
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 10.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

na stronie Ministerstwa Sportu
ukazała się informacja pn.
„Program inwestycji o
szczególnym znaczeniu dla sportu
na rok 2016.” W zestawieniu
inwestycji nie ma budowy
pływalni. Czy z powyższego
Wicestarosta
Włodzimierz 28 kwietnia
wynika, że powiat nie otrzyma
Pabianicki
24. 10.2016
interpelacja
2016 r.
Robert
Stanek
środków finansowych w 2016
Jakubowski
roku? Dofinansowanie z innych
źródeł było uzależnione od
dofinansowania z Ministerstwa.
Jeżeli powiat nie otrzymał
dofinansowania z Ministerstwa nie
otrzyma go również z innych
źródeł?
dot. przebudowy skrzyżowania z
drogami powiatowymi w
miejscowości Piątkowisko.
Zawnioskował, aby uwzględnić
brakujący kawałek (około 20
metrów) chodnika wzdłuż ulicy
Wspólnej - od ulicy Torowej,
wzdłuż ulicy Wspólnej, do granic
miasta Pabianice przy drodze
Starosta
powiatowej. Brakujący chodnik
Arkadiusz 28 kwietnia
Pabianicki
25. 10.2016
Krzysztof
2016 r.
połączyłby w jeden ciąg istniejące
Jaksa
Habura
chodniki na terenie gminy
Pabianice z chodnikami miejskimi.
Poprosił również o uwzględnienie
bezpośrednio wzdłuż drogi
powiatowej w miejscowości
Piątkowisko około 50 metrów
chodnika po lewej stronie, gdzie
jest ciąg zabudowań
mieszkalnych.

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

28 kwietnia
2016 r.
24 maja
2016 r.

28 kwietnia
2016 r.
24 maja
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

(dot. listy na stronie Ministerstwa) zgodnie z
zasięgniętymi informacjami projekty te są
dalej w ocenie. Ta lista rankingowa, jej
aktualizacja z dnia 14 kwietnia to tylko
pewien etap ocenionych już wniosków. Na
ten moment, po rozmowie telefonicznej z
28 kwietnia przedstawicielem departamentu, który jest
2016 r.
odpowiedzialny za procedurę oceny
wniosków, wiadomym jest, że w najbliższym
czasie ta lista będzie uzupełniona o kolejne
projekty, które zakwalifikowały się do
dofinansowania. Czy budowa basenu
zostanie zakwalifikowana na dzień dzisiejszy
nie wiadomo.

23 maja
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 10.
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WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - II KWARTAŁ 2016 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

26. 10.2016

27. 10.2016

28. 10.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Arkadiusz
Jaksa

Arkadiusz
Jaksa

Łukasz
Stencel

DATA
WPŁYWU

28 kwietnia
2016 r.

28 kwietnia
2016 r.

28 kwietnia
2016 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

dot. przebudowy chodnika w
miejscowości Piątkowisko poprosił o zrezygnowanie
z 40 centymetrowych pasków
zieleni. W praktyce to zbiorowisko
wszelkiego rodzaju chwastów i
śmieci. Tych odcinków nie ma kto
sprzątać. Niczemu one nie służą.
Poprosił również o to, aby w
projekcie uwzględnić remont
przepustu przy gimnazjum w
Piątkowisku.
dot. dróg rowerowych wzdłuż ulicy
Grota Roweckiego - poprosił, aby
projekt przed przyjęciem przez
powiat skonsultować ze
środowiskami rowerowymi, z
mieszkańcami Pabianic, którzy
później będą ich użytkownikami.
w odpowiedzi na interpelację
wskazano, że przy remoncie ulicy
Wileńskiej będzie uregulowane
parkowanie wzdłuż ulicy poprzez
znaki poziome. Poprosił, aby
uregulowanie rzeczywiście
polepszyło widoczność i podobnie
zastanowić się nad takim
rozwiązaniem przy skrzyżowaniu
ulicy Śniadeckiego i Wileńskiej,
gdzie jest podobny problem.

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

dot. chodnika, o którym wspominał
Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

28 kwietnia
2016 r.
24 maja
2016 r.

28 kwietnia Wiceprzewodniczący Rady – p. Arkadiusz
2016 r.
Jaksa - „też się pokłonimy.”
oraz
23 maja
Odpowiedź pisemna stanowi
2016 r.

załącznik nr 10.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

28 kwietnia
2016 r.
24 maja
2016 r.

23 maja
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 10.

dot. oznakowania poziomego na ulicy
Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

28 kwietnia
2016 r.
24 maja
2016 r.

28 kwietnia Niecałej, Wileńskiej, o który interpelował p.
2016 r.
Łukasz Stencel - „zwrócimy na to uwagę.”
oraz
23 maja
Odpowiedź pisemna stanowi
2016 r.

załącznik nr 10.
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WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - II KWARTAŁ 2016 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

29. 10.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Krzysztof
Pacholak

DATA
WPŁYWU

28 kwietnia
2016 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

mieszkańcy Dziektarzewa i
użytkownicy drogi od
Dziektarzewa do Łasku
kilkakrotnie wnioskowali o
poprawę stanu nawierzchni tej
drogi. Droga jest w tragicznym
stanie. Poprosił o
wygospodarowanie środków na
dokończenie tego odcinka drogi,
chociażby poprzez położenie
nakładki.
przedłożył i odczytał interpelację
dotyczącą inwestycji pn. „Budowa
krytej pływalni wraz z zapleczem przy
budynku Zespołu Szkół Nr 1 w
Pabianicach” (załącznik nr 12 –
Interpelacja Nr - 2) - w treści
interpelacji zawarty został zapis z
wykropkowanymi punktami, ich treść
przedstawiona do protokołu:
„Firma projektowa nie uwzględniła
następujących zaleceń:”

30. 10.2016

Marek
Błoch

28 kwietnia
2016 r.

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

28 kwietnia
2016 r.
24 maja
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

dot. nakładki w Dziektarzewie - droga jest w
bardzo złym stanie. Zarząd wstępnie
analizował
sposób wygospodarowania
28 kwietnia
środków. Nakładka jest niezbędna. Będą
2016 r.
czynione starania, aby ją w tym roku
oraz
23 maja
wykonać.
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 10.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

1. nie sprawdziła i nie zweryfikowała
dokumentacji pod kątem źródła ciepła,
pomp ciepła, ilości odwiertów tak, aby Wicestarosta
Pabianicki
instalacja pokryła zapotrzebowanie
Robert
dla całego budynku;
Jakubowski
2. nie zweryfikowała urządzeń
technicznych i ekonomicznego
zastosowania rozwiązań
z wykorzystaniem dużej ilości energii
elektrycznej, nie uzasadniono analizą
finansową w porównaniu z węzłem
cieplnym;
3. nie uzasadniono technicznie i
kosztowo zastosowania
prefabrykatów kablobetonowych

28 kwietnia
2016 r.
24 maja
2016 r.

odpowiedzi na interpelacje radnego Marka
Błocha zostaną udzielone w formie pisemnej.
Zarząd przedstawi przebieg sprawy. W
zakresie braków w dokumentacji powiedział,
że mowa o sugestiach pracowni, która
zaproponowała przeanalizować wskazane
28 kwietnia elementy. Tematy były poruszane z
2016 r.
wykonawcą projektu. Zarząd zwróci się do
oraz
niego, aby odniósł się do nich na piśmie. To
23 maja
elementy mające na celu wykonanie pewnej
2016 r.
analizy co do ekonomiki budowy. Sugestie
nie są częścią dokumentacji
uniemożliwiającej budowę obiektu.
Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 13.
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WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - II KWARTAŁ 2016 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

i dostosowania rozwiązań konstrukcji
do wymagań architektonicznych.
nie rozważono zmiany opisów
dotyczących niecek basenowych ze
stali nierdzewnej, na przykład
obniżając wymagane parametry dla
niecek z blach nierdzewnych
umożliwiając zastosowanie
elementów niecek z blach
nierdzewnych powlekanych płynnym
PCV, co zwiększy konkurencyjność i
obniży koszty realizacji;
4. nie rozważono zastosowania
innego systemu filtracji wody
basenowej lub innego rozwiązania
technicznego, np. miejscowego
obniżenia posadzki w „podbaseniu”
w miejscu lokalizacji wysokich filtrów
ciśnieniowych, co umożliwiłoby
zmniejszenie wysokości „podbasenia”
i jednocześnie rezygnację z
wyniesienia parteru budynku
o 1,70 m., co znacznie obniżyłoby
koszty budowy obiektu;
5. nie przeanalizowano i nie
rozważono zmiany w
zaprojektowanych głębokościach
niecek basenowych przeznaczonych
do pływania i nauki pływania pod
kątem korzystania z nich przez dzieci i
młodzież szkolną. Nie przyjęto
proponowanego zmniejszenia
głębokości płytkiej części basenu do
1,20 m. i rezygnacji z pogłębienia
basenu do nauki pływania
pozostawiając stałą głębokość niecki
na całej długości. Nie rozważono
zaprojektowania pochylni dla osób
niepełnosprawnych do lodowiska.
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WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - II KWARTAŁ 2016 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

31. 10.2016

32. 10.2016

33. 11.2016

34. 12.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Marek
Błoch

Marek
Błoch

Jarosław
Kosmala

Robert
Rządziński

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

28 kwietnia
2016 r.

przedłożył i odczytał interpelację
dotyczącą usunięcia uschniętych
drzew na drodze powiatowej w
Potaźni (załącznik nr 14 –
Interpelacja Nr - 1).

24 maja
2016 r.

interpelacja została złożona dnia 28
kwietnia, odpowiedzi wpłynęły do
Biura Rady w dniach 23 i 24 maja.
Poprosił, aby kolejnym razem
dostawał odpowiedzi chociaż na trzy
dni wcześniej, „bo nie mogę się do
tych interpelacji odnieść. Odpowiedź
otrzymałem dosłownie przed sesją.”

16 maja
2016 r.

24 maja
2016 r.

W sprawie utworzenia „strefy
Interpelacja
kibica” EURO 2016 pisemna
załącznik nr 17.

w ostatnich dniach w Lutomiersku i w
Gminie Lutomiersk pojawiły się
kradzieże z rozbojami - jak wygląda
stan rozmów z wójtem odnośnie
nowego budynku dla policji w Gminie
Lutomiersk?
poprosił, aby poczynić rozmowy z
Komendantem w zakresie
zorganizowania pieszego patrolu w
Lutomiersku, co zwiększyłoby
poczucie bezpieczeństwa wśród
mieszkańców.

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura
Sekretarz
Powiatu
Jacek
Barasiński

Przewodniczący
Rady
Florian
Wlaźlak

Członek
Zarządu
Irena
Grenda
Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

28 kwietnia
2016 r.
24 maja
2016 r.

28 kwietnia
2016 r.
24 maja
2016 r.

16 maja
2016 r.
30 maja
2016 r.

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

23 maja
2016 r.
oraz
24 maja
2016 r.

Odpowiedzi pisemne stanowią
załączniki nr 15 – 16.

24 maja
2016 r.

zgodnie ze Statutem Powiatu Zarząd może
udzielić odpowiedzi również na następnej
sesji. Zarząd może to zrobić wcześniej,
jednakże odpowiedzi są terminowe. „Do
udzielonych odpowiedzi będzie Pan się mógł
odnieść na następnej sesji.”

24 maja
2016 r.

Wyciąg z protokołu stanowi
załącznik nr 18.

24 maja
2016 r.

dot. budynku posterunku policji w
Lutomiersku - „Nie uczestniczymy w
rozmowach między policją a wójtem.”
Podobno takie rozmowy trwają.
„przekażę Komendantowi.”
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WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - II KWARTAŁ 2016 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

35. 12.2016

36. 12.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Łukasz
Stencel

Łukasz
Stencel

Włodzimierz
37. 12.2016
Stanek

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

24 maja
2016 r.

dot. ulicy Wileńskiej. W przetargu
przewidziany jest remont tej ulicy do
ulicy Leczniczej. Zwrócił się z prośbą,
żeby do końca roku wygospodarować
środki i przeprowadzić remont do ulicy
Wiejskiej. Odcinek od Leczniczej
(około 150 metrów) do Wiejskiej jest w
najgorszym stanie.

24 maja
2016 r.

dot. ulicy Grota Roweckiego - na
jakim etapie jest poprawa, remont
ścieżki rowerowej i
samoobsługowej stacji
naprawczej dla rowerów?

24 maja
2016 r.

czy powiat pabianicki współpracuje z
firmą Blue Ocean? Firma ta
skierowała do wielu mieszkańców
naszego powiatu listy, w których
stwierdza, że działa na rzecz powiatu
pabianickiego po wygraniu
postępowania przetargowego i
wykonuje badania odnośnie
zrównoważonego rozwoju transportu
w powiecie pabianickim. Jeden
człowiek otrzymał od tej firmy 58
identycznych ankiet z prośbą o
wypełnienie i odesłanie. Na tej
podstawie firma będzie
przygotowywała opracowania. Jaka
będzie wartość merytoryczna tego
typu badania jeżeli do jednej osoby
wysyła się 58 ankiet? Jaki będzie
koszt przygotowania opracowania
przez firmę po wygranym
postępowaniu przetargowym?
Poprosił, aby Starosta odniósł się do
tej metodologii badań.

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska
Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

24 maja
2016 r.

dot. ulicy Wileńskiej – planuje się wykonać
remont od ulicy Niecałej do ulicy Leczniczej.
„Jeśli pojawią się oszczędności w
przetargach to będziemy chcieli zakończyć tę
ulicę.” Po rozstrzygniętym przetargu będzie
wiadomo jakimi środkami dysponujemy.

24 maja
2016 r.

dot. ścieżki rowerowej na ulicy Grota Roweckiego
– dokumentacja jest już gotowa, projekt
organizacji ruchu jest utworzony. Stacja naprawy
będzie usytuowana
w okolicach ulicy Nawrockiego, naprzeciwko
„Ryneczku” na Bugaju. Wyraził zdanie, że w
przeciągu miesięcy wakacyjnych zadanie uda się
zrealizować.

24 maja
2016 r.

Wyciąg z protokołu stanowi załącznik nr 19.

13

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

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

38. 12.2016

39. 12.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Włodzimierz
Stanek

Włodzimierz
Stanek

Włodzimierz
40. 12.2016
Stanek

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

24 maja
2016 r.

trzy sesje temu składał
interpelację z prośbą, aby
pomalować farbą odblaskową
„nóżki” znaków drogowych, które
są postawione na jezdni przy
rondzie. W godzinach
wieczornych, w półmroku „nóżek”
nie widać, „zlewają się” z
otoczeniem. Mija czwarty miesiąc,
a zadanie nie zostało wykonane.

24 maja
2016 r.

dot. basenu – z konferencji prasowych
Starosty Pabianickiego wynikało, że
rozbiórka warsztatów będzie
zakończona z końcem kwietnia. Jest
Wicestarosta
koniec maja, a na placu w dalszym
Pabianicki
ciągu są samochody, koparki. Jakie
były zapisy umowy? Czy rozbiórka
Robert
Jakubowski
miała być dokonana do końca
kwietnia? Jeżeli tak, to jakie kary będą
naliczone wykonawcy za
niewywiązanie się z terminu
zakończenia robót?

24 maja
2016 r.

„chciałbym panu Staroście przekazać
pismo z Nadleśnictwa Kolumna.
Pismo, które otrzymałem od
mieszkanki ulicy 20 stycznia.” Chodzi
o odtworzenie dawnej ścieżki
rowerowej - przy lasku miejskim w
kierunku Sereczyna, która
funkcjonowała przez wiele lat.
Nadleśnictwo Kolumna w piśmie z
roku 2012 odpowiada tej Pani, że nie
widzi żadnych przeciwwskazań,
wyrazi wszelkie zgody. Poprosił, aby
w tym roku czy może w latach
kolejnych wziąć to pod uwagę i w
jakimś stopniu tę ścieżkę odtworzyć.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

8 czerwca
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 20.

7 czerwca
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 21.

8 czerwca
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 20.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

41. 12.2016

42. 12.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Włodzimierz
Stanek

Włodzimierz
Stanek

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

24 maja
2016 r.

dot. przeglądu piosenki - „Idolek.” Jest
to konkurs dla uczniów
zainteresowanych muzyką, a przede
wszystkim śpiewem. To bardzo dobra
inicjatywa. Chodzi o nagrody, które
powiat pabianicki przekazał na ręce
zwycięzców. Nagrodami były:
bombonierka oraz kredki do
malowania. Wyraził zdanie, że „za te
20 złotych” można byłoby kupić np.
pendrive'a, który młodzież w ramach
zainteresowania muzyką mogłaby
wykorzystać.

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

24 maja
2016 r.

dot. skrzyżowania ulic Nawrockiego i
20 stycznia. Na kilka interpelacji
składanych w tej sprawie z prośbą o
poprawę stanu bezpieczeństwa,
„otrzymałem ostateczną odpowiedź
od pana Starosty, że po zbadaniu
sprawy, po sprawdzeniu statystyk
policyjnych nic nie zostanie zrobione,
będzie tak jak jest, bo jest dobrze.”
Zaapelował, aby nie skupiać się na
statystykach. Statystyki policyjne nie
obejmują wszystkiego, tylko to, co
zostało zgłoszone. Nie obejmują
drobnych stłuczek, wyhamowań.
Mieszkańcy okolicznych bloków,
wieżowców, taksówkarze z postoju
obok mogą powiedzieć ile
niebezpiecznych sytuacji jest tam
każdego dnia. Ponowił interpelację o
rozważenie możliwości poprawy
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic
Nawrockiego i 20 stycznia - czy
poprzez sygnalizację świetlną, czy
inne rozwiązanie.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

24 maja
2016 r.

dot. konkursu „Idolek” - organizatorem
konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury jak
każdego roku. Powiat pabianicki jako pomoc
finansową przeznaczył kwotę 700 złotych i tą
kwotą dysponowała pani Dyrektor. Nagrody
fundował Młodzieżowy Dom Kultury.

8 czerwca
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 20.
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WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - II KWARTAŁ 2016 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

43. 12.2016

44. 12.2016

45. 12.2016

46. 12.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Włodzimierz
Stanek

Włodzimierz
Stanek

Marek
Błoch

Marek
Błoch

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

24 maja
2016 r.

dot. psa policyjnego, czy Zarząd
posiada jakieś informacje w tym
temacie? Rada już dawno
przyznała środki.

24 maja
2016 r.

dot. policji i dróg. W ostatnim
czasie na miejskich portalach
informacyjnych pojawiały się
nagrania z udziałem piratów
drogowych, którzy jeżdżą po
„naszych” ulicach. Jeden z
ostatnich filmików pokazywał
samochód na ulicy Zamkowej
(na wysokości Urzędu
Miejskiego), który prawie
przejechał pieszego na pasach.
Czy policja na podstawie takiego
filmu, gdzie jest nagranie z zajścia
i widać tablice rejestracyjne może
ustalić właściciela i podjąć
czynności? Czy nie powinno się
ukarać za te wykroczenia?
Poprosił Starostę o ponowne
„uczulenie pana Komendanta
o działania w tym zakresie.”

24 maja
2016 r.

24 maja
2016 r.

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Czy został założony dziennik
budowy na budowę basenu?

Wicestarosta
Pabianicki
Robert
Jakubowski

Kiedy wygasa pozwolenie na
budowę basenu?

Wicestarosta
Pabianicki
Robert
Jakubowski

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.
24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

24 maja
2016 r.

dot. zakupu psa - pies nie został jeszcze
zakupiony. Dodała, że na chwilę obecną trwa
przygotowanie pomieszczeń, malowanie.

24 maja
2016 r.

dot. nagrań na portalach - właściwym
adresatem zapytania byłby Komendant
Powiatowy Policji. Wyraził zdanie, że radny
jako członek Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku taka informacje osobiście od
Komendanta Policji uzyska. Powiedział, że
poczyni starania, aby skontaktować się z
Komendantem w tej sprawie.

7 czerwca
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 22.

7 czerwca
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 22.
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WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - II KWARTAŁ 2016 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

47. 12.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

24 maja
2016 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

jakie najważniejsze plany
remontowe powiat zamierza
wykonać w szkołach powiatowych
w okresie lata? Poprosił o
szczególne uwzględnienie
Zespołu Szkół Nr 2 ze względu na
obchodzony jubileusz.

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

24 maja
2016 r.

dot. remontów w szkołach:
- w Zespole Szkół Nr 1: remont sali
gimnastycznej,
- w Zespole Szkół Nr 2: remont sali
gimnastycznej, parkietu, malowanie,
oświetlenie, malowanie sanitariatów,
korytarzy na pierwszym i drugim piętrze,
wschodnia część szkoły oraz patio.
- w Zespole Szkół Nr 3: malowanie korytarza
na pierwszym i drugim piętrze, konserwacja
podłogi na tych piętrach i wymiana drzwi.
- w poradni psychologiczno – pedagogicznej
w Konstantynowie Łódzkim: wymiana
wykładziny, okien w budynku szkoły. Zadanie
realizuje Urząd Miejski w Konstantynowie
Łódzkim. Jeżeli wymiana okien zakończy się
w odpowiednim czasie to remonty obejmą
również malowanie w budynku.
- w poradni psychologiczno – pedagogicznej
w Pabianicach: remont podłogi
- w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego:
malowanie sal, wymiana płytek w kuchni,
osuszanie budynku i podłączenie kanalizacji.
- w Młodzieżowym Domu Kultury: malowanie
holu głównego, wymiana podłogi
w świetlicy.
- w I LO: wymiana glazury w szatni, remont
pokoju nauczycielskiego, adaptacja
pomieszczenia na bibliotekę.
- w II LO: jedna z pracowni, która będzie
przeznaczona na eko pracownię, wymiana
oświetlenia, jedna pracownia na parterze i
trzy na piętrze.
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WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - II KWARTAŁ 2016 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

48. 12.2016

49. 12.2016

50. 12.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

24 maja
2016 r.

jak przebiegają tegoroczne
matury? Czy wszyscy maturzyści
przystąpili do egzaminów? Ilu ich
jest?

24 maja
2016 r.

poprosił o podsumowanie
tegorocznych Dni Powiatu
Pabianickiego pod względem
finansowym. Jaki był dokładny
kosztorys? „Ile kosztowały nas
zespoły?” Jaki był udział własny, a
jaki wnieśli sponsorzy?

24 maja
2016 r.

ilu wychowanków pieczy
zastępczej usamodzielnia się w
2016 roku? Czy mają
w dostatecznym stopniu
zapewnione warunki bytowomaterialne?

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

24 maja
2016 r.

dot. ilości uczniów, którzy przystąpili do
matury – 438 uczniów. W Zespole Szkół
Nr 1 – 24 osoby, Zespole Szkół Nr 2 – 71
uczniów, Zespole Szkół Nr 3 – 81, w II LO –
106 i w I LO – 135. Tylko w I LO jedna osoba
nie przystąpiła do matury.

24 maja
2016 r.

dot. Dni Powiatu – ogólny koszt to kwota w
wysokości 148 tysięcy złotych.
Od sponsorów pozyskano 23 200 złotych.

24 maja
2016 r.

dot. ilości wychowanków, którzy się
usamodzielnili – w 2015 roku było
18 wychowanków, 12 - u z rodzin
zastępczych, 6 – u z placówki. W 2016 roku
jest 20 wychowanków, którzy mają możliwość
usamodzielnienia. Zabezpieczenie
mieszkania jest zadaniem gminy. Powiat
tylko pomaga w przeprowadzeniu remontów,
czy też wyposażenia w odpowiedni sprzęt.
Jeśli chodzi o placówki to otrzymują kwotę w
wysokości 6 600 zł oraz od 3 do 4 tysięcy zł
na tzw. rzeczówkę. W rodzinach zastępczych
kwota jest podobna, uzależniona od tego, czy
dziecko otrzymuje alimenty, rentę. Te rzeczy
są brane pod uwagę. Jeżeli wychowanek
kontynuuje naukę to każdego miesiąca
otrzymuje tzw. czesne w wysokości 500 zł
miesięcznie.
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WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - II KWARTAŁ 2016 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

51. 12.2016

52. 12.2016

53. 12.2016

54. 12.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

24 maja
2016 r.

jaka jest łączna liczba miejsc w
DPS – ach? Czy potrzeby
mieszkańców powiatu są
w wystarczającym stopniu
zabezpieczone?

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

24 maja
2016 r.

dot. dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych w
Porszewicach - ile dzieci
z tych placówek przystąpi do
Komunii Świętej i otrzyma
prezenty z tej okazji?

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

24 maja
2016 r.

dot. programu „Aktywny
Samorząd”. Ile powiat otrzymał
środków? Czy zostały podpisane
umowy? Dotyczy to także pomocy
dla studentów niepełnosprawnych
w drugim module. Czy moduł
pierwszy został już rozpoczęty?

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

24 maja
2016 r.

jak wygląda program „500 plus” w
powiecie pabianickim? Czy
rodziny zastępcze dzieci z domu
dziecka mają wypłacane
pieniądze? Ile jest dzieci w
rodzinach zastępczych?

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

24 maja
2016 r.

24 maja
2016 r.

24 maja
2016 r.

24 maja
2016 r.

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

dot. liczby miejsc w Domach Pomocy
Społecznej - w Konstantynowie ilość miejsc
wynosi 143, w Pabianicach - 195. „W tej
chwili jest 100% obłożenie.” Jeżeli jest to
mieszkaniec powiatu pabianickiego to powiat
ma możliwość jego przyjęcia, „ nigdy nie
odsyłamy.” W chwili obecnej są 4 osoby
oczekujące.
dot. Komunii Świętej – 9 dzieci (5 chłopców,
4 dziewczynki), w dniu 5 czerwca przystąpi
do Pierwszej Komunii. Każde dziecko zostaje
obdarowane jednakowym prezentem: tablet,
kwiaty, bombonierka. Po uroczystości
zaproszone osoby zostaną przyjęte kawą,
herbatą, ciastkami.
dot. programu „Aktywny Samorząd” – powiat
otrzymał kwotę w wysokości
240 tysięcy zł (w ramach I modułu 120
tysięcy zł, II modułu 120 tysięcy zł).
Na chwilę obecną jest 38 złożonych
wniosków. Najwięcej wniosków
rozpatrzonych
i złożonych dotyczy II modułu. To opłacenie
studiów, dojazdów, zakup podręczników.
Wyraziła zdanie, że wszyscy zainteresowani
tą formą pomocy taką pomoc otrzymają.
dot. programu „500 plus” – 122 rodziny na
144 dzieci zostało objętych programem.
Złożonych wniosków jest 96, wydanych
decyzji 88. Do tej pory wypłacono kwotę
w wysokości 75 tysięcy zł. Środków nie
otrzymują dzieci z placówek
opiekuńczo-wychowawczych, tylko dzieci w
rodzinach zastępczych.
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WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - II KWARTAŁ 2016 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

55. 12.2016

56. 12.2016

57. 12.2016

58. 12.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

24 maja
2016 r.

na jakim etapie prac jest powiat w
zakresie rozbiórki warsztatów
szkolnych przy Zespole Szkół
Nr 1? Czy prace zostały
zakończone? Czy dalej trwają?
Co się dzieje w tym momencie na
terenie warsztatów?

24 maja
2016 r.

jak będzie wyglądał Dzień
Dziecka w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
w Porszewicach i na Sejmowej?

24 maja
2016 r.

24 maja
2016 r.

czy Zarząd Powiatu ma plany w
temacie „Sali Złotej”? Czy nie
warto podjąć działań? Czy po
wielokrotnie bezskutecznym
aplikowaniu o środki nie warto
byłoby po części „Salę Złotą”
doprowadzić do stanu zgodnego z
zaleceniami konserwatora?
dot. ulicy Wileńskiej - kiedy
planowana jest inwestycja? Jaki
będzie ich koszt? W jakim
terminie odbędą się prace?
Przyłączył się do interpelacji
radnego Łukasza Stencla o
znalezienie środków na
przedłużenie prac na ulicy
Wileńskiej.

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Wicestarosta
Pabianicki
Robert
Jakubowski

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.
24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

7 czerwca
2016 r.

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 23.

24 maja
2016 r.

dot. Dnia Dziecka – święto będzie
zorganizowane w Sereczynie - będzie
ognisko, plac zabaw, dmuchańce, latawce i
różne imprezy, zawody.

24 maja
2016 r.

dot. „Złotej Sali” - realizacja zadania to koszt
w wysokości 450 tysięcy zł. Wydatkowanie
takiej kwoty na jedną salę to olbrzymi koszt.
Póki co powiat aplikuje o środki licząc na ich
uzyskanie.

24 maja
2016 r.

dot. ulicy Wileńskiej – planuje się wykonać
remont od ulicy Niecałej do ulicy Leczniczej.
„Jeśli pojawią się oszczędności w
przetargach to będziemy chcieli zakończyć tę
ulicę.” Po rozstrzygniętym przetargu będzie
wiadomo jakimi środkami dysponujemy.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

59. 12.2016

60. 12.2016

61. 12.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Grzegorz
Hanke

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

24 maja
2016 r.

poprosił o ocenę, czy prace
zaplanowane przez Wydział Dróg
i Mostów w miesiącu kwietniumaju zostały wykonane w stopniu
zadowalającym?

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

24 maja
2016 r.

jakie prace Wydział Dróg i Mostów
będzie wykonywał w miesiącu
czerwcu? Czy już zostały
zakończone prace przy
oznakowaniu poziomym?

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

24 maja
2016 r.

w prasie pojawiły się informacje
na temat błędu w egzaminie
maturalnym z informatyki. Czy
sprawa dotyczy też szkół
pabianickich? Czy egzamin
będzie powtarzany?

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

24 maja
2016 r.
9 czerwca
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

24 maja
2016 r.

24 maja
2016 r.

24 maja
2016 r.

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

dot. pracy wydziału - „borykamy się z
pewnymi problemami personalnymi.” Pracę
wydziału ocenił jako dobrą. W tym miesiącu
dużo czasu poświęcono na naprawę dróg
powiatowych, koszenie pasów zieleni. Do
środy będą porządkowane tereny, nastąpi
wykaszanie przy kościołach m.in.:
w Ksawerowie, Dobroniu, Dłutowie – tam,
gdzie przez drogi powiatowe przejdzie
procesja. (…)
dot. pracy wydziału – (…) W czerwcu będą
malowane przejścia - znaki poziome na
ulicach. Część została pomalowana metodą
grubowarstwową, m. in.: na ulicy Zamkowej,
Warszawskiej, 20 stycznia, Myśliwskiej.
„Tradycyjne malowanie” nastąpi w miesiącu
czerwcu.
dot. egzaminów z informatyki. Takie
egzaminy na poziomie rozszerzonym zdawali
uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 - dziewięciu
uczniów. Błąd był w jednym zadaniu arkusza
egzaminacyjnego. Centralna Komisja
Egzaminacyjna oficjalnie oświadczyła, że ci
uczniowie, którzy przystąpili do tego
egzaminu i rozwiązali zadania do tego
momentu, kiedy był ten błąd mają 100%
zdawalności egzaminu. Natomiast jeżeli
wnoszą jakieś uwagi, to do końca czerwca
mogą złożyć taki wniosek na ręce dyrektora
szkoły, do tej pory nikt takiego wniosku nie
złożył. I wówczas mogą w CKE jeszcze raz
przystąpić do egzaminu.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Piotr
62. 13.2016
Ambroziak

DATA
WPŁYWU

9 czerwca
2016 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

dot. budowy pływalni - czy
zasadnym była rozbiórka
warsztatów? Jeśli tak, czy Zarząd
Powiatu ma pomysł alternatywny,
co do zagospodarowania tego
terenu? Jeśli nie, czy ta działka
zostanie sprzedana?

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Wicestarosta
Pabianicki
Robert
Jakubowski

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

9 czerwca
2016 r.
30 czerwca
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

dot. zapytania radnego Piotra Ambroziaka co
do kwestii zasadności rozbiórki warsztatów i
dalszego przeznaczenia działki gruntu. Art.
12 ustawy o samorządzie powiatowym
wskazuje, że do wyłącznej właściwości Rady
należy uchwalanie budżetu powiatu.
Rozbiórka warsztatów to było zadanie ujęte w
budżecie. Rada Powiatu zdecydowała o
kierunku działania Zarządu. Skoro Rada
podjęła taką uchwałę to na pewno zrobiła to
przez pryzmat art. 44 ustawy o finansach
9 czerwca publicznych, stanowiącego że wszystkie
wydatki mają być ponoszone w sposób
2016 r.
oraz
racjonalny, oszczędny, uzasadniony i celowy.
29 czerwca W zakresie przeznaczenia działki gruntu, to
2016 r.
nic nie ulega zmianie, ponieważ informacja o
braku możliwości dofinansowania tej
inwestycji na chwilę obecną nie wyklucza
ponownej możliwości złożenia takiego
wniosku. Najprawdopodobniej
zmodyfikowany wniosek zostanie złożony
jeszcze w miesiącu czerwcu. „Zatem
kontynuujemy działania takie, dla których to
przeznaczenie nie ulega zmianie.”
Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 24.

22

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

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

63. 13.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Piotr
Ambroziak

DATA
WPŁYWU

9 czerwca
2016 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

„na sesji styczniowej zadawałem
pytanie na temat zmiany
organizacji ruchu w Dąbrowie.” W
odpowiedzi wskazano, że „obecna
organizacja obowiązuje od bardzo
dawna i jest właściwa.
Jakakolwiek zmiana organizacji
na drodze publicznej musi być
odpowiednio uzasadniona i
przeanalizowana pod kątem
wszystkich uczestników ruchu
drogowego. W tym celu
rozpytamy mieszkańców
Pawlikowic, za pośrednictwem
wójta, co sądzą o takiej zmianie.
Opinia ta będzie jednym z
Wicestarosta
argumentów za lub przeciwko
Pabianicki
zmianie organizacji ruchu.” Czy
Robert
zapytanie zostało skierowane?
Jakubowski
Jeśli nie, to dlaczego? Sprawa
została wcześniej podjęta przez
radnego Gminy Dłutów - pana
Mateusza Zenona, za
pośrednictwem wójta, który do
powiatu przesłał odpowiednie
pismo w sprawie zmiany
organizacji ruchu. Później odbyła
się komisja, która stwierdziła, że
niezasadnym jest zmiana
organizacji ruchu na tej drodze.
Czy ta organizacja ruchu zostanie
zmieniona?
Poprosił o udzielenie odpowiedzi
w formie pisemnej na obydwie
interpelacje.

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

9 czerwca
2016 r.
30 czerwca
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

28 czerwca Odpowiedź pisemna stanowi
2016 r.
załącznik nr 25.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

64. 13.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

DATA
WPŁYWU

Włodzimierz 9 czerwca
2016 r.
Stanek

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

dot. warsztatów - zgodnie z
otrzymaną odpowiedzią termin
zakończenia rozbiórki warsztatów
to dzień 27 kwietnia. W tym dniu
wykonawca złożył zawiadomienie,
że prace zostały wykonane,
natomiast powiat sprawdził stan
wykonania robót dopiero w dniu 5
maja. „Skąd taka opieszałość?”
Upłynął tydzień od momentu
złożenia zawiadomienia do
sprawdzenia przez służby powiatu
stanu wykonania prac. W dniu 6
maja ciężki sprzęt znajdował się
Wicestarosta
jeszcze na placu. „Jak ktoś mógł
Pabianicki
zawiadamiać, że zakończył prace
Robert
27 kwietnia, a ich nie zakończył.
Jakubowski
Czy nie ma jakiegoś wybiegu,
kruczku, który mógłby
Starosta
spowodować, że wykonawca nie
Pabianicki
będzie płacił kar, które zgodnie z
Krzysztof
umową powinien?” Ile metrów
Habura
sześciennych gruzu zostało
pozyskanych z rozbiórki
warsztatów? Gdzie on jest
składowany? Czy składuje go
firma, która dokonywała rozbiórki?
Czy gruz składowany jest na
działce powiatowej, czy też inna
firma go przechowuje? Czy są na
to stosowne umowy? Jakie
warunki określono w tych
umowach? Gdzie gruz będzie
wykorzystany? Na które drogi?
Czy Zarząd Powiatu podjął już
taką decyzję?

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

9 czerwca
2016 r.
30 czerwca
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

9 czerwca
2016 r.

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

dot. zapytania radnego Włodzimierza Stanka i Marka
Błocha w zakresie terminu zakończenia wyburzenia
warsztatów, rzekomego opóźnienia i kwestii
ewentualnego naliczania kar. Z zapisów zawartej z
wykonawcą umowy wynika, że końcowy odbiór
przedmiotu umowy nastąpi w ciągu siedmiu dni od
daty zakończenia prac. Termin zakończenia prac
został przez strony umowy określony na dzień 27
kwietnia, zatem dzień 4 maja to dzień w którym
faktycznie odbiór końcowy się odbył. To siódmy dzień
następujący po dniu, w którym wykonawca dokonał
zgłoszenia. Termin został dochowany. Z dalszej
treści tej samej umowy wynika, że w przypadku
stwierdzenia przy odbiorze przedmiotu umowy
usterek i braków zostanie spisany protokół i komisja
wyznaczy wykonawcy termin do ich usunięcia, przy
czym nie określa się tego terminu, jeżeli ten termin
nie zostanie wyznaczony, wówczas usterki
i braki muszą być usunięte w ciągu 5 dni od ich
stwierdzenia. W dniu 4 maja rozpoczęły się matury.
Dyrektor szkoły sąsiadującej z miejscem, gdzie
odbywała się rozbiórka zwrócił się z prośbą, aby na
czas trwania matur nie wykonywać żadnych prac,
które w istotny sposób ograniczyłyby możliwość
niezakłóconego zdawania egzaminów przez
abiturientów. Wychodząc naprzeciw jego prośbie
„zobowiązaliśmy” wykonawcę do usunięcia usterek i
braków, które w dniu odbioru końcowego zostały
stwierdzone. Termin ten został wyznaczony na dzień
18 maja. I wykonawca uczynił zadość temu
oczekiwaniu. Wszelkie usterki stwierdzone 4 maja
zostały do dnia 18 maja usunięte. Nie nastąpiła
sytuacja, która w jakikolwiek sposób dawałaby
prawną możliwość nałożenia kar z tytułu
niewykonania umowy, ponieważ została wykonana
„w sposób zgodny z naszymi oczekiwaniami.”
ile metrów sześciennych gruzu zostało pozyskane, to
trudno ocenić. Gruz został przewieziony i rozłożony
na drogę Markówka - Mauryców i Markówka Poleszyn. Nie ma miejsca, gdzie gruz byłby
składowany, ponieważ został na te drogi
przeznaczony i wbudowany.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

DATA
WPŁYWU

67. 13.2016

Marek
Gryglewski

Rafał
Kunka

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

„dwie sesje temu składałem
prośbę o wymalowanie, poprawę
oznakowania poziomego przejścia
dla pieszych na ulicy Wspólnej
i Karniszewickiej.” Do tej pory tego
nie wykonano.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

9 czerwca
2016 r.

złożył interpelację w sprawie
niepublikowania orzeczeń
Trybunału Konstytucyjnego załącznik nr 26.

Sekretarz
Powiatu
Jacek
Barasiński

9 czerwca
2016 r.

w związku z informacją, iż
prawdopodobnie uda się wykonać
remont całej ulicy Wileńskiej (nie
tylko do Leczniczej, ale do ulicy
Wiejskiej) zwrócił uwagę, że w
obrębie skrzyżowania z ulicą
Wiejską przejście dla pieszych
znajduje się „praktycznie na
samym skrzyżowaniu” - w bardzo
niebezpiecznym miejscu.
Zawnioskował o jego przesunięcie
w stronę ulicy Leczniczej.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Włodzimierz 9 czerwca
65. 13.2016
2016 r.
Stanek

66. 13.2016

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

9 czerwca
2016 r.
30 czerwca
2016 r.
9 czerwca
2016 r.
30 czerwca
2016 r.

9 czerwca
2016 r.
30 czerwca
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

9 czerwca
2016 r.

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

dot. przejścia na ulicy Wspólnej i
Karniszewickiej - od przyszłego tygodnia
„przystępujemy” do kompleksowego
malowania przejść dla pieszych na drogach
powiatowych. Do tej pory odbywało się
koszenie trawników.

30 czerwca Odpowiedź pisemna stanowi
2016 r.
załącznik nr 27.

9 czerwca
2016 r.

dot. ulicy Wileńskiej - w wyniku powstałych
oszczędności po przetargach planuje się
przeznaczyć część kwoty na nakładki, na
dokończenie ulicy Wileńskiej i wtedy
przejście dla pieszych, o którym wspominał
radny Rafał Kunka byłoby przesunięte.

25

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

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

68. 13.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Marek
Błoch

DATA
WPŁYWU

9 czerwca
2016 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

dot. rozbiórki warsztatów - przed
dniem 27 kwietnia roboty trwały
cały czas. Jeżeli wykonawca
zgłasza odbiór na dzień 27
kwietnia, to powinien to zrobić
minimum 2-3 dni przed. W dniu 27
kwietnia nie uporządkowano
terenu, a firma zgłosiła, że
wszystko jest wykonane. Pomimo Wicestarosta
zgłoszenia gotowości odbioru nikt
Pabianicki
Robert
tego nie sprawdził. Czy to była
Jakubowski
decyzja Starosty, Naczelnika
Wydziału? Dlaczego w dniu
zgłoszenia odbioru nikt nie
dokonał sprawdzenia? Firma
miała tydzień czasu na prace,
jednakże i tak nie zrobiła
wszystkiego, co miała zrobić. Czy
w związku z tym zostały naliczone
kary? Jeżeli nie, to dlaczego?

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

9 czerwca
2016 r.
30 czerwca
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

9 czerwca
2016 r.

dot. zapytania radnego Włodzimierza Stanka i
Marka Błocha w zakresie terminu zakończenia
wyburzenia warsztatów, rzekomego opóźnienia i
kwestii ewentualnego naliczania kar. Z zapisów
zawartej z wykonawcą umowy wynika, że końcowy
odbiór przedmiotu umowy nastąpi w ciągu siedmiu
dni od daty zakończenia prac. Termin zakończenia
prac został przez strony umowy określony na
dzień 27 kwietnia, zatem dzień 4 maja to dzień w
którym faktycznie odbiór końcowy się odbył. To
siódmy dzień następujący po dniu, w którym
wykonawca dokonał zgłoszenia. Termin został
dochowany. Z dalszej treści tej samej umowy
wynika, że w przypadku stwierdzenia przy
odbiorze przedmiotu umowy usterek i braków
zostanie spisany protokół i komisja wyznaczy
wykonawcy termin do ich usunięcia, przy czym nie
określa się tego terminu, jeżeli ten termin nie
zostanie wyznaczony, wówczas usterki
i braki muszą być usunięte w ciągu 5 dni od ich
stwierdzenia. W dniu 4 maja rozpoczęły się
matury. Dyrektor szkoły sąsiadującej z miejscem,
gdzie odbywała się rozbiórka zwrócił się z prośbą,
aby na czas trwania matur nie wykonywać
żadnych prac, które w istotny sposób
ograniczyłyby możliwość niezakłóconego
zdawania egzaminów przez abiturientów.
Wychodząc naprzeciw jego prośbie
„zobowiązaliśmy” wykonawcę do usunięcia
usterek i braków, które w dniu odbioru końcowego
zostały stwierdzone. Termin ten został
wyznaczony na dzień 18 maja. I wykonawca
uczynił zadość temu oczekiwaniu. Wszelkie usterki
stwierdzone 4 maja zostały do dnia
18 maja usunięte. Nie nastąpiła sytuacja, która w
jakikolwiek sposób dawałaby prawną możliwość
nałożenia kar z tytułu niewykonania umowy,
ponieważ została wykonana „w sposób zgodny z
naszymi oczekiwaniami.”
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

69. 13.2016

70. 13.2016

71. 13.2016

72. 13.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

9 czerwca
2016 r.

jak rozplanowano wakacje we
wszystkich placówkach
opiekuńczo-wychowawczych?
Gdzie dzieci będą spędzały
wakacje?

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

9 czerwca
2016 r.

w związku z przeprowadzonym
remontem pierwszego piętra w
DPS przy ulicy Łaskiej, zapytał
czy wyższe piętra mogą również
temu procesowi podlegać?

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

9 czerwca
2016 r.

jaka jest dotacja od Wojewody na
jedno orzeczenie o
niepełnosprawności? Czy powiat
dokłada do utrzymania Zespołu
ds. Orzekania o
Niepełnosprawności? Jeżeli tak,
to jaka to jest kwota?

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

jak minął Dzień Dziecka w
Sereczynie?

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

9 czerwca
2016 r.

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

9 czerwca
2016 r.
30 czerwca
2016 r.

9 czerwca
2016 r.
30 czerwca
2016 r.

9 czerwca
2016 r.
30 czerwca
2016 r.

9 czerwca
2016 r.
30 czerwca
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

9 czerwca
2016 r.

9 czerwca
2016 r.

9 czerwca
2016 r.

9 czerwca
2016 r.

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

placówka opiekuńczo-wychowawcza
zorganizowała w czasie wakacji dla swoich
wychowanków następujące atrakcje:
wychowankowie będą przebywać trzy
tygodnie w Bieszczadach - koło Milenówki,
dwa tygodnie nad jeziorem Żywieckim.
Wyjazd odbędzie się od dnia 26 czerwca do
końca lipca. Wyjedzie około 60%
wychowanków. Pozostają tylko dzieci do
siódmego roku życia i te osoby, które
przebywają w placówkach wychowawczych o
zaostrzonym rygorze.
dot. DPS w Pabianicach - wyremontowane
zostało tylko jedno piętro. Wyremontowanie
trzech pięter jest konieczne. Istnieje
możliwość pozyskania środków. Zarząd
podejmie decyzję o remoncie.
dot. Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności – powiat otrzymuje 100
złotych na jedno orzeczenie. To
niewystarczająca kwota. W pierwszym
kwartale, od Wojewody wpłynęło 71 773 zł,
powiat dołożył 11 495 zł. Najczęściej w
ostatnim kwartale Wojewoda wyrównuje
środki. Lekarze uważają, że kwota 25 złotych
za jedno orzeczenie to za mało. W chwili
obecnej umowy są podpisane i wszystko
odbywa się zgodnie z planem.
dot. Dnia Dziecka w Sereczynie - był bardzo
udany. Dzieci były podzielone na trzy grupy w
zależności od wieku. Atrakcje były
dostosowane do ich wieku. Było ognisko
i przygotowany program.

27

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

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

73. 13.2016

74. 13.2016

75. 13.2016

76. 13.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

9 czerwca
2016 r.

kto odpowiada za wykaszanie
traw na terenie miasta? Dlaczego
trawy dochodzą do wysokości pół
metra i to na głównych ciągach,
jak np. Grota Roweckiego?

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

9 czerwca
2016 r.

czy jest już dostępny program
oferty Młodzieżowego Domu
Kultury skierowany do młodzieży?
W jakiej formie ta oferta zostanie
skierowana, czy będzie to forma
papierowa, plakatowa, czy
elektroniczna?

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska

czy w roku bieżącym są laureaci
olimpiad? Ilu ich jest? W jakich
przedmiotach i szkołach?

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska

9 czerwca
2016 r.

9 czerwca
2016 r.

na jakim etapie jest sprawa
odszkodowania za zniszczenia
mostu w Talarze? Jakie kroki
zostały podjęte?

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

9 czerwca
2016 r.
30 czerwca
2016 r.

9 czerwca
2016 r.
30 czerwca
2016 r.

9 czerwca
2016 r.
30 czerwca
2016 r.
9 czerwca
2016 r.
30 czerwca
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

9 czerwca
2016 r.

dot. trawników - w przyszłym roku na
koszenie będą przeznaczone dodatkowe
środki w budżecie dla firmy zewnętrznej,
ponieważ własnymi siłami powiat nie jest w
stanie nadążyć. „Będziemy się starali kosić
częściej.”

9 czerwca
2016 r.

dot. oferty Młodzieżowego Domu Kultury będzie dotyczyć wakacji. Zostanie
opublikowana za około tydzień w postaci
plakatów oraz na stronie internetowej
Starostwa i Młodzieżowego Domu Kultury.
dot. laureatów olimpiady – taki wykaz będzie

9 czerwca przekazany ze szkół na koniec czerwca.
2016 r.
„Przekażę panu radnemu w formie pisemnej.”
oraz
30 czerwca
Odpowiedź pisemna stanowi
2016 r.

załącznik nr 28.

9 czerwca
2016 r.

dot. mostu w Talarze – została złożona
apelacja od wyroku.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

dot. mechanizmów kontrolnych - oprócz
bieżących kontroli inspektora Starostwa
informacje o zaległościach są pozyskiwane z
Urzędu Skarbowego i ZUS. Szkoły nie mają
zaległości.

77. 13.2016

Waldemar
Flajszer

9 czerwca
2016 r.

dotyczy sprawy, która miała
miejsce w mieście 2 lata temu
„dotyczącej malwersacji
na milion trzysta tysięcy złotych.”
Czy po tych wydarzeniach, na
chwilę obecną, w szkołach
powiatowych zostały wdrożone
mechanizmy kontrolne? Czy
dyrektor składa kwartalne
zaświadczenia? „Czy mamy
kontrolę nad szkołami? Jak to u
nas funkcjonuje?” Czy
wyciągnięto wnioski z „wydarzeń
miejskich”? Czy szkoły powiatowe
nie mają żadnych zaległości w
ZUS?

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska
Skarbnik
Powiatu
Elżbieta
Piekielniak

9 czerwca
2016 r.
30 czerwca
2016 r.

9 czerwca
2016 r.

dot. kontroli jednostek w zakresie prawidłowej
gospodarki finansowej. Kontrolerzy są
zobowiązani do przeprowadzania kontroli na
bieżąco. Wtedy, kiedy zaistniały te
wydarzenia przeprowadzona została kontrola
w zakresie terminowości, poprawności
regulowania zobowiązań przez jednostki
organizacyjne powiatu. Wskazane zostało na
co należy zwracać uwagę, czego powinna
dotyczyć kontrola wewnętrzna, jak powinno
wyglądać poprawne wykonywanie wydatków
przez jednostki budżetowe, jak zachować
wiarygodność ewidencji księgowych,
numerów rachunków bankowych. Pan
Starosta wystosował odpowiednie pisma do
audytora wewnętrznego, kontrolera
wewnętrznego i zobligował dyrektorów
jednostek. Ostatnie zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego i ZUS są z marca 2016 roku,
poprzednie z lipca 2015 roku. Nie ma
żadnych niezgodności. W sprawozdawczości
także nie wykazane są zobowiązania
wymagalne z tego tytułu.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

78. 13.2016

79. 13.2016

80. 13.2016

81. 14.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

9 czerwca
2016 r.

„czy Zarząd Powiatu nosi się z
zamiarem regulacji płacowych w
temacie nauczycieli, pracowników
administracji i obsługi?”

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska

9 czerwca
2016 r.

co wynika ze wstępnej analizy
złożonych arkuszy
organizacyjnych? Jakie wnioski
można wyciągnąć? Czy będą
jakieś, na chwilę obecną, zmiany
kadrowe, „obniżki”?

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska

9 czerwca
2016 r.

kiedy zostaną rozstrzygnięte
konkursy na dyrektorów II LO oraz
Zespołu Szkół Nr 1?

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska

Włodzimierz 30 czerwca
2016 r.
Stanek

wobec kilkunastu zgłoszeń od
mieszkańców ulicy Smugowej
poprosił o zajęcie się sprawą - na
końcu ulicy Smugowej są ogniska
barszczu Sosnowskiego, który
prawdopodobnie rośnie na terenie
prywatnym.

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

9 czerwca
2016 r.
30 czerwca
2016 r.

9 czerwca
2016 r.
30 czerwca
2016 r.

9 czerwca
2016 r.
30 czerwca
2016 r.

30 czerwca
2016 r.
25 sierpnia
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

9 czerwca
2016 r.

9 czerwca
2016 r.

9 czerwca
2016 r.

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

dot. regulacji płacowych nauczycieli oraz
pracowników administracji i obsługi podwyżki dla pracowników administracji i
obsługi były w kwietniu z wyrównaniem od
stycznia. Natomiast jeżeli chodzi o
nauczycieli to przygotowany jest projekt
uchwały dotyczący podwyżek dodatków za
wychowawstwo i trudne warunki pracy.
dot. analizy arkuszy organizacyjnych zmiany kadrowe dotyczą nauczycieli
kontraktowych. To są umowy na czas
nieokreślony. Każda szkoła przygotowała
arkusz na cztery oddziały, nie powstały
ograniczenia. Umowa zostanie rozwiązana
jeśli będzie dotyczyła nauczyciela
kontraktowego.
dot. konkursów na dyrektorów Zespołu Szkół
Nr 1 i II LO - taki konkurs odbędzie się w dniu
23 czerwca.

dot. barszczu Sosnowskiego - to tylko i
wyłącznie zadanie gminy. Jeżeli barszcz
znajduje się na prywatnej posesji to nawet
wójt nie może zmusić właściciela do jego
30 czerwca likwidacji, chyba że zaproponuje odpowiednie
2016 r.
środki na jego likwidację. Wydział Ochrony
oraz
Środowiska Starostwa Powiatowego zwróci
7 lipca
się z prośbą do gminy o podjęcie interwencji
2016 r.
w tej sprawie.
Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 29.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

82. 14.2016

83. 14.2016

84. 14.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

DATA
WPŁYWU

Włodzimierz 30 czerwca
2016 r.
Stanek

Włodzimierz 30 czerwca
2016 r.
Stanek

Marek
30 czerwca
2016 r.
Gryglewski

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

wobec informacji, że grupa
interwencyjna Wydziału Dróg i
Mostów została w ostatnim czasie
„mocno okrojona” poprosił o
udzielenie informacji w tym
temacie. Grupa nie była mocno
liczna i często oczekiwanie na
interwencje trwało bardzo długo.
ulica 20 stycznia - na wysokości
gimnazjum nr 3 we wjeździe na
parking szkoły w pasie drogi jest
kilka dziur. „Składałem pismo do
Wydziału Dróg i Mostów,”
w odpowiedzi wskazano, że będą
łatane w ramach remontów
cząstkowych przez grupę
interwencyjną. Zapytał kiedy
dziury zostaną załatane? Poprosił
o wykonanie remontu.
Poprosił o udzielenie odpowiedzi
na piśmie, aby nie przedłużać
sesji.
w jakiej ilości mieszkańcy powiatu
korzystają z punktu porad
prawnych? Czy są zastrzeżenia w
zakresie pracy punktu? Czy
pomoc prawna przynosi „owocne”
skutki?

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Sekretarz
Powiatu
Jacek
Barasiński

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

30 czerwca
2016 r.
25 sierpnia
2016 r.

30 czerwca
2016 r.
25 sierpnia
2016 r.

30 czerwca
2016 r.
25 sierpnia
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

20 lipca
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 30.

20 lipca
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 30.

30 czerwca Wyciąg z protokołu stanowi
2016 r.
załącznik nr 31.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

85. 14.2016

86. 14.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Arkadiusz
Jaksa

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

30 czerwca
2016 r.

30 czerwca
2016 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

Wniosek

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

w imieniu grupy radnych,
na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym, złożył
wniosek o przygotowanie i
wprowadzenie do porządku obrad Przewodniczący
najbliższej sesji Rady Powiatu
Rady
Florian
projektu uchwały w sprawie
Wlaźlak
odwołania radnego Waldemara
Flajszera z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu. Wniosek jest podpisany
przez 7 radnych
(załącznik nr 32).
czy w związku z brakiem naboru
do Liceum w Konstantynowie
Łódzkim Zarząd ma plany
rozwiązania tego tematu? Obiekt
jest własnością Gminy
Konstantynów. Czy zasadne jest
utrzymywanie poradni, w chwili
obecnej są już dwie albo trzy
Członek
ostatnie klasy. Czy nie można
Zarządu
Gabriela
wyjść naprzeciw władzom
WenneKonstantynowa Łódzkiego,
Błażyńska
poszukać innego rozwiązania,
może innego lokalu? Wyraził
zdanie, że utrzymywanie obiektów
wobec braku uczniów w zasadzie
będzie niezasadne. Kilka etatów w
poradni w żaden sposób nie
uzasadnia utrzymania tego
obiektu.

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

30 czerwca
2016 r.
25 sierpnia
2016 r.

30 czerwca
2016 r.
25 sierpnia
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

17 sierpnia
2016 r.

Odpowiedź stanowi załącznik nr 33.

8 sierpnia
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 34.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

87. 14.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

30 czerwca
2016 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

w związku z wycofaniem się
Akademii Humanistyczno Ekonomicznej z Pabianic ponowił
pytanie o stan techniczny obiektu.
Czy Zarząd ma plan alternatywny,
aby obiekt nie niszczał? Czy
zostanie wystawiony na
sprzedaż?

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Wicestarosta
Pabianicki
Robert
Jakubowski

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

30 czerwca
2016 r.
25 sierpnia
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

dot. stanu technicznego budynku przy ul.
Partyzanckiej 56, „budowlanki” Z uwagi na
fakt, że powiat nie posiada żadnej
dokumentacji projektowej tego budynku
został wykonany operat, inwentaryzacja,
która wykazała szczegółowy stan tego
budynku. Jest on niezadowalający.
Rewitalizacja tego budynku jest ujęta
w działaniach inwestycyjnych, o które powiat
zamierza aplikować w roku 2017
w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych wskazanych w Strategii
Rozwoju Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego i wówczas powiat przystąpi
30 czerwca do termomodernizacji budynku.
2016 r.
oraz
26 lipca
2016 r.

dot. budynku będącego w użyczeniu
Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej
W chwili obecnej Zarząd zastanawia się nad
dalszym jego przeznaczeniem, ale „raczej
pod potrzeby” Starostwa. Stan techniczny
budynku umożliwia prowadzenie wszelkiego
rodzaju działalności, również edukacyjnej.
Jednakże należy tam wykonać pewne drobne
prace związane z instalacją systemu
przeciwpożarowego. „Wydaje się, że
będziemy w stanie uczynić zadość tym
wszystkim uchybieniom w możliwie krótkim
terminie.”
Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 35.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

88. 14.2016

89. 14.2016

90. 14.2016

91. 14.2016

92. 14.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

DATA
WPŁYWU

Waldemar
Flajszer

30 czerwca
2016 r.

Waldemar
Flajszer

30 czerwca
2016 r.

Waldemar
Flajszer

30 czerwca
2016 r.

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

30 czerwca
2016 r.

30 czerwca
2016 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

czy budowa ronda została
zakończona? Czy jeszcze jakieś
prace będą podejmowane? Jaki
był ostateczny koszt realizacji
zadania, a jaki może jeszcze być
poniesiony?
ilu uczniów zalogowało się do
szkół średnich na chwile obecną?
Jakie wnioski można wyciągnąć?
Czy nauczyciele będą tracili
pracę? Jaki to będzie miało wpływ
na etaty nauczycielskie?
ile wpłynęło wniosków o
rozpoczęcie postępowania
awansu na stopień nauczyciela
mianowanego? Kiedy zostaną
przeprowadzone komisyjne
postępowania?
ile samochodów zostało
zarejestrowanych i
wyrejestrowanych w pierwszym
półroczu? Ile wydano praw jazdy?
Ile jest pojazdów dwukołowych na
terenie powiatu i miasta Pabianic?
czy zamierza się budować
kompleksowo ścieżki rowerowe?
Czy istnieje taki plan, czy ulica
Grota – Roweckiego to tylko
działania dorywcze?

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

30 czerwca
2016 r.
25 sierpnia
2016 r.

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska

30 czerwca
2016 r.

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska

30 czerwca
2016 r.

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska

30 czerwca
2016 r.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

25 sierpnia
2016 r.

25 sierpnia
2016 r.

25 sierpnia
2016 r.
30 czerwca
2016 r.
25 sierpnia
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

20 lipca
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 36.

8 sierpnia
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 34.

8 sierpnia
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 34.

8 sierpnia
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 37.

20 lipca
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 36.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

93. 14.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

30 czerwca
2016 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Prezydent Miasta Pabianic –
p. Grzegorz Mackiewicz zamierza
wystąpić do sądu w związku z
odszkodowaniem za Pabianickie
Wicestarosta
Centrum Medyczne wcześniej SP
Pabianicki
Robert
ZOZ kiedy organem prowadzącym
Jakubowski
było Starostwo. Czy Zarząd
Powiatu jest gotowy do
postępowania sądowego? Czy
zamierza prowadzić negocjacje?

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

30 czerwca
2016 r.
25 sierpnia
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

dot. odszkodowania za SP ZOZ - Prezydent
wystąpił do sądu o zasądzenie części
należności, które jak twierdzi powstały w
czasie, kiedy Powiat był organem
prowadzącym szpital. Postępowanie sądowe
dalej się toczy, dotyczy niewielkiego wycinka
(w ocenie powoda) tych należności, które
powstały w okresie, kiedy Powiat był
organem prowadzącym. Z uwagi na fakt, że
zbliża się termin przedawnienia tych
30 czerwca roszczeń powód nie chcąc utracić możliwości
2016 r.
skutecznego dochodzenia ich przed sądem
oraz
poniekąd
był zmuszony do wytoczenia
26 lipca
powództwa,
które nie gwarantuje mu
2016 r.
zasądzenia należności, jedynie wstrzymuje
bieg terminu przedawnienia. W chwili obecnej
przygotowywana jest odpowiedź na pozew.
Co do zawarcia ugody w trybie negocjacji,
powiedział, że jest za wcześnie, aby mówić
na ten temat. W chwili obecnej badana jest
zasadność roszczeń powoda.
Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 35.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

94. 14.2016

95. 14.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

30 czerwca
2016 r.

30 czerwca
2016 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

Czy Wojewoda Łódzki przekazał
jakiekolwiek środki na program
korekcyjno-edukacyjny (chodzi o
sprawców przemocy w rodzinie)?

Ilu jest koordynatorów pieczy
zastępczej? Czy zostały
przeprowadzone konkursy? Ile
środków otrzymał powiat od
Wojewody?

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

30 czerwca
2016 r.
25 sierpnia
2016 r.

30 czerwca
2016 r.
25 sierpnia
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

dot. programu korekcyjno-edukacyjnego –
powiat otrzymał kwotę w wysokości
4 230 złotych na przeprowadzenie szkolenia
z pięcioma sprawcami. Został ogłoszony
konkurs. Wobec wysokich wymagań
kwalifikacyjnych osób szkolących
30 czerwca (nałożonych rozporządzeniem Ministra)
2016 r.
„zwróciliśmy się” do Wojewody o zezwolenie
oraz
na
ogłoszenie przetargu o zmniejszonych
7 lipca
wymaganiach.
Zamiarem jest, aby przetarg
2016 r.
ogłosić w miesiącu sierpniu, a we wrześniu
przeprowadzić szkolenie ze sprawcami, jeżeli
sąd przekaże taki wykaz.
Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 38.
dot. koordynatorów pieczy zastępczej –
środki powiat otrzymuje corocznie. W roku
bieżącym powiat otrzymał kwotę w wysokości
15 600 złotych. Koordynator sprawdza
funkcjonowanie rodziny zastępczej. Takich
30 czerwca rodzin jest 180. Rodzina musi się dokładnie
2016 r.
opowiedzieć, że potrzebuje osoby
oraz
wspierającej proces opieki, wychowania
7 lipca
podopiecznych.
Powiat posiada dwóch
2016 r.
koordynatorów, bo taka jest na tę chwilę
potrzeba.
Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 38.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

96. 14.2016

97. 14.2016

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

30 czerwca
2016 r.

30 czerwca
2016 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

w związku z obchodami 60-lecia
Domu Pomocy Społecznej w
Konstantynowie Łódzkim, czy
Starosta planuje dla DPS – u
jakiekolwiek środki?

o ile wzrosła dotacja Wojewody na
mieszkańca w DPS?

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

Członek
Zarządu
Irena
Grenda

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

30 czerwca
2016 r.
25 sierpnia
2016 r.

30 czerwca
2016 r.
25 sierpnia
2016 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

dot. 60-lecia DPS w Konstantynowie uroczystość odbyła się w dniu wczorajszym.
Impreza była bardzo ładnie zorganizowana.
30 czerwca Zarząd przymierza się do tego, aby z tej
2016 r.
okazji ufundować nagrodę. Największą
oraz
potrzebą DPS jest zakup samochodu dwu7 lipca
funkcyjnego: do przewozu osób i bagażu.
2016 r.
Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 38.
dot. dotacji na mieszkańców DPS – dotacje
nie są przekazywane w stałych kwotach. Od
1 stycznia powiat otrzymał dofinansowanie w
wysokości 1 757 złotych, od
1 marca 1 790 złotych, od 1 czerwca 1 854
złote. Przypomniała, że na „starych
30 czerwca warunkach” w dwóch DPS na dzień
2016 r.
dzisiejszy przebywa 130 osób. Koszt
oraz
utrzymania jednego mieszkańca to około 3
7 lipca
000 zł. Wobec powyższego pozostałe 1200 zł
2016 r.
powiat musi dołożyć do danej placówki na
utrzymanie każdego mieszkańca przyjętego
na starych warunkach.
Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 38.

98. 14.2016

Grzegorz
Hanke

30 czerwca
2016 r.

jakie były przyczyny powtórzenia
konkursów do II LO oraz Zespołu
Szkół Nr 1?

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska

30 czerwca
2016 r.
25 sierpnia
2016 r.

8 sierpnia
2016 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 39.

Data sporządzenia: 17.08.2016 r.
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