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dot. kończącej się budowy
chodnika na ul. 20 Stycznia –
radny podziękował za podjęcie
tematu, o który zabiegał od wielu
lat. Złożył interpelację, aby w roku
2018 zabezpieczyć środki na
kolejny odcinek ul. 20 Stycznia.
dot. ścieżki rowerowej – ponowił
wcześniejszą interpelację w
zakresie zabezpieczenia w 2018
roku środków na budowę ścieżki
rowerowej od granic miasta do
Sereczyna i dalej. Ta ścieżka
funkcjonowała w latach 60’ i 70’.
Nadleśnictwo Kolumna wyraziło
pisemnie zgodę, że nie ma
przeciwwskazań, aby wybudować
ścieżkę na tym terenie. Pismo
zostało dołączone do poprzedniej
interpelacji. Finansowanie i
projektowanie musi być po stronie
Zarządcy drogi, czyli Powiatu.
dot. ul. 20 Stycznia – podczas
obecnie realizowanego etapu oraz
dwóch poprzednich, wybudowano
rowy odwadniające, których
głębokość waha się od 70 cm do
1,5 m. Zapomniano o barierkach,
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Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura
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Pabianicki
Krzysztof
Habura
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22 września Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 1.

22 września Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 1.

22 września Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 1.
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które by te rowy ochraniały.
Barierki zamontowano tylko
w jednym miejscu na wysokości
numeru 64. Radny złożył w imieniu
mieszkańców interpelację o
montaż barierek ochronnych lub
inne skuteczne zabezpieczenie
rowów, aby nie stwarzały
niebezpieczeństwa. Rowy znajdują
się od numeru 156 do 164 i dalej
na nowym odcinku. Wielokrotnie
„wpadali” tam rowerzyści, małe
dzieci bawiące się, kilkakrotnie
wjechał tam też samochód, który
niefortunnie próbował wykonać
manewr zawracania

4 22.2017

Włodzimierz 31 sierpnia
2017 r.
Stanek

dot. drzewa rosnącego przy ul. 20
Stycznia - na wysokości lokalu nr
160 rośnie topola
wysokości około 15 m. Jak
twierdzą mieszkańcy, korzenie
drzewa zostały uszkodzone, kiedy
półtora roku temu robiono chodnik.
Topola wyraźnie odchyla się od
pionu. Według mieszkańców
istnieje zagrożenie, że upadnie.
Jedna z mieszkanek twierdzi, że
dwukrotnie kierowała pismo do
Wydziału Ochrony Środowiska.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska
nie wpłynął. Jeżeli faktycznie będzie trzeba,
drzewo zostanie usunięte

31 sierpnia
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.

28 września
2017 r.

22 września
Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.

załącznik nr 1.
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Uzyskała odpowiedź, że będzie
wykonana ekspertyza stanu
faktycznego tego drzewa. Czy taka
ekspertyza została wykonana,
jeżeli tak, jakie są ustalenia? Przy
tym drzewie tylko
w tym jednym miejscu wyraźnie
odkształca się asfalt, co jest
dowodem na to, że drzewo się
rusza

Włodzimierz 31 sierpnia
5 22.2017
2017 r.
Stanek

dot. ścieżki rowerowej przy ul.
Grota Roweckiego - ścieżka
została wybudowana
i nazwana ścieżką rowerową.
Później okazało się, że nie jest
ścieżką rowerową,
a dwukolorowym chodnikiem. W
okresie wakacji był to temat wielu
sporów między ludźmi. Jedni
uważają, że jest to ścieżka
rowerowa, inni, że jest to chodnik.
Zasugerował powrót do tematu i
postawienie znaków informujących,
o tym, że jest to dukt pieszojezdny
z wyłączeniem miejsca na
wysokości przystanku
autobusowego. Koszt znaku to
około 500 zł

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

na dzisiejszej sesji została podjęta decyzja o
zwiększeniu środków na realizację inwestycji.
Sprawa zostanie uregulowana poprzez
wybudowanie ścieżki po drugiej stronie ul.
Grota Roweckiego, przystanek zostanie
31 sierpnia
ominięty.
2017 r.
22 września W dniu dzisiejszym zostanie podjęta decyzja,
2017 r.
w przyszłym tygodniu nastąpi podpisanie

umowy i wykonawca rozpocznie prace.
Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 1.
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dot. znaków drogowych –
przypomniał o interpelacji
składanej na sesji przed wakacjami
w sprawie źle oznakowanych
przejść dla pieszych na drogach
powiatowych. Przykładem rażąco
złego oznakowania było przejście
na ul. 20 Stycznia przy wylocie ul.
Brackiej, gdzie były znaki poziome,
a nie było znaków pionowych. Była
również składana interpelacja,
żeby dokonać objazdu dróg
powiatowych i uzupełnić
oznakowanie, którego nie ma.
Służby podległe p. Staroście nie
wywiązały się z tego obowiązku,
bo kilku znaków brakuje – ul.
Myśliwska, ul. 20 Stycznia przy
dawnym lokalu Remiza. Jest to
przejście, które będzie używane
przez uczniów nowopowstałej
Szkoły Podstawowej nr 16. Z
jednej strony jest znak, z drugiej go
nie ma. Ponownie zwrócił się z
prośbą do p. Starosty, aby zlecił
podległym sobie służbom
zainstalowanie znaków,
szczególnie, że jest to teren przy
szkole. Przypomniał, że składał
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co tydzień jest robiony objazd ulic i dróg
powiatowych, tam gdzie potrzeba znaki są
uzupełniane. Dużo znaków jest pogiętych,
wywróconych. Radny W. Stanek poruszył
temat znaków, których w ogóle nie było przy
przejściu dla pieszych na ul. 20 Stycznia.
31 sierpnia Przegląd zostanie dokonany. Poprosił o
2017 r.
przekazywanie informacji w zakresie
brakującego oznakowania, wówczas
niezwłocznie taki znak zostanie ustawiony,
jeżeli przepisy prawa tego wymagają albo nie
zabraniają.
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taką interpelację 3 miesiące temu

Włodzimierz 31 sierpnia
7 22.2017
2017 r.
Stanek

dot. zapraszania radnych na
Komisję Bezpieczeństwa i
Porządku – przypomniał
o wspólnej interpelacji złożonej
wraz z Wiceprzewodniczącym
Rady A. Jaksą
w sprawie zapraszania radnych na
komisję. W odpowiedzi na
poprzednią interpelację, na sesji
Starosta wyraził wolę zapraszania
radnych na posiedzenia Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
Jednak żaden z radnych takiego
zaproszenia nie otrzymał.
Interpelacja w ww. sprawie została
ponowiona na czerwcowej sesji. Z
uzyskanej odpowiedzi wynika, że
zgodnie z obowiązującymi
przepisami Starosta nie ma
obligatoryjnego obowiązku
zapraszania radnych powiatowych
innych niż ci, którzy są w składzie
komisji. Którą z wersji odpowiedzi
należy traktować jako ostateczną?
Radny podtrzymał chęć udziału w
pracach komisji

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

Starosta Pabianicki poinformował, że radni
zostaną powiadomieni o następnym
posiedzeniu komisji pomimo braku takiego
obowiązku ze strony Starosty. Ustawa mówi
o dwóch radnych, za których pośrednictwem
31 sierpnia
można uczestniczyć w posiedzeniach komisji
2017 r.
oraz przekazywać swoje spostrzeżenia i
wnioski. Przypomniał, że radny W. Stanek
nie uczestniczył w posiedzeniach komisji,
kiedy był jej członkiem.
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dot. sytuacji w DPS w Pabianicach
– z powodu rażąco niskich
zarobków masowo zwalniają się
pielęgniarki. Jak twierdzą, w innych
Zakładach Opieki Zdrowotnej
mogą zarobić od 800 do nawet 1
000 zł więcej. Aktualnie w DPS-ie
przebywa około 180-190
pensjonariuszy. Zajmuje się nimi
tylko 18 pielęgniarek. Kilka
miesięcy temu odbyła się kontrola
zlecona przez Rzecznika Praw
Obywatelskich, która wykazała
rażące zaniedbania w zakresie
opieki pielęgniarskiej nad tymi
Członek
osobami. Obsada pielęgniarska
Zarządu
jest za mała, na dyżurze nocnym
Irena Grenda
jest tylko jedna pielęgniarka.
Niejednokrotnie muszą one
Starosta
reanimować podopiecznych zanim
Pabianicki
przyjedzie pogotowie. Po kontroli
Krzysztof
powstał raport, który stwierdza te
Habura
nieprawidłowości. Dlaczego Rada
Powiatu nie została z tym raportem
zapoznana? Pielęgniarki nadal
zarabiają tyle, ile zarabiały, obsada
wciąż jest taka jaka była. Zapytał,
czy to prawda, że kontrola się
odbyła? Czy powstał z niej raport?
Czy wskazano tam
nieprawidłowości? Jeśli tak,
dlaczego nikt nic z tym do tej pory
nie zrobił?
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Nie wiadomo z jakich źródeł pochodzą te
nieprawdziwe informacje.

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

P. Irena Grenda odpowiedziała, że kontrola
była prowadzona w I półroczu przez Krajowy
Mechanizm Prewencji przy Rzeczniku Praw
Obywatelskich. W protokole pokontrolnym
nie było zastrzeżeń, a jedynie zalecenie, aby
w miarę możliwości zwiększyć liczbę
pracowników - pielęgniarek. To nie była
kontrola dokumentów, lecz kontrola
przeprowadzona wśród wszystkich
pracowników: były to rozmowy
z mieszkańcami, którzy nie byli wskazani
przez p. dyrektor. Opinie mieszkańców oraz
pracowników były pozytywne. Istnieje
31 sierpnia ogromny problem w zatrudnianiu ludzi, nie
ma ludzi chętnych do pracy, są wolne etaty.
2017 r.
DPS nie jest już taką instytucją jak 15-20 lat
temu, gdzie do DPS-u szli ludzie, którzy nie
chcieli już być na swoim gospodarstwie. W
tej chwili DPS to ciąg dalszy ZOL-u. W
związku z tym trzeba mieć zapewnioną liczbę
osób, które w każdej chwili, o każdej godzinie
taką opiekę nad tymi osobami sprawują.
Można wysłać Komisję Rewizyjną, która
stwierdzi, czy wpłynęły jakieś skargi na złe
traktowanie przebywających tam osób. Jest
problem z pozyskaniem ludzi do pracy, ale
jeżeli ktokolwiek przyjdzie i się sprawdzi, to
ta osoba otrzymuje zatrudnienie. Od 1 lipca
wszyscy pracownicy w DPS-ach oprócz
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pracowników administracji otrzymali
podwyżki. Pielęgniarki pracujące w DPS-ie
nie są pracownikami podległymi Ministrowi
Zdrowia, tylko Ministerstwu Polityki i Spraw
Społecznych. Na tą chwilę jest zatrudnionych
17 pielęgniarek w DPS-ie na ul. Wiejskiej w
Pabianicach. Jeżeli jest bardzo duża
potrzeba, zwiększamy liczbę opiekunek, aby
każda osoba, miała zapewnioną opiekę.
Średnia płaca pielęgniarek w DPS-ie
to 3 200 zł. Rozważane jest pozyskanie osób
z Ukrainy, które otrzymają zatrudnienie, jeżeli
będą spełniać oczekiwania. Podopieczni w
DPS-ie w Pabianicach
i w Konstantynowie Łódzkim mają
zapewnioną właściwą, wzorową opiekę przez
24 godziny na dobę.

Radny W. Stanek poinformował, że
jego pytanie dotyczyło konkretnych
spraw: czy to prawda, że odbyła
się kontrola, która wykazała
nieprawidłowości i wskazano tam,
że jest za mała opieka
pielęgniarska? Okazuje się, że
taka kontrola odbyła się około rok
temu. Dlaczego Rada Powiatu nie
została o tym poinformowana?
Nawiązał do zbyt małych zarobków
pielęgniarek.

P. I . Grenda powiedziała, że pielęgniarki
otrzymały podwyżkę od lipca, a kontrola była
prawie rok temu.
„Protokół z kontroli dostałam pod koniec
czerwca.”
w odpowiednim czasie przekazano
Starostwu protokół z kontroli NIK-owskiej.
Poinformowała, że nie będzie się odnosiła do
kontroli w całej Polsce, tylko do kontroli w
„swoich” DPS-ach. Czy kiedykolwiek
protokoły z kontroli były przedstawiane na
sesji? Jest Komisja Spraw Obywatelskich, na
której radni mogą zadawać pytania.
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„Stanowisko Zarządu jest takie, że
nie ma zagrożenia zdrowia i życia
podopiecznych DPS-u, nie ma
sytuacji, że jest jedna pielęgniarka
na nocnym dyżurze i te informacje,
które do mnie dotarły są
nieprawdziwe?”

9 22.2017

10 22.2017

Robert
Rządziński

Robert
Rządziński

31 sierpnia
2017 r.

dot. wichur w Polsce - wichury
spowodowały ostatnio bardzo duże
straty, szczególnie w
województwach północnych. Czy
jakieś straty dotknęły gmin na
terenie Powiatu Pabianickiego?

31 sierpnia
2017 r.

dot. spraw drogowych – w
Lutomiersku na drodze do
Wodzierad została położona
nakładka. W efekcie powstała
bardzo duża różnica między
powierzchnią asfaltu,
a poboczem, które zostało
wyrównane dopiero za kilka dni.
Następnie do połowy skoszono
trawę przy tej drodze i dopiero za
kilkanaście dni dokończono
następną połowę. „Czy to „patent
na koszenie trawy w Lutomiersku?”
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P. I. Grenda potwierdziła.
Starosta Pabianicki – kontrole nie wykazały
żadnych nieprawidłowości, zawierały jedynie
zalecenie, które nie świadczy, o tym, że
mieszkańcy nie mają zapewnionej właściwej
opieki. Nawiązując do wypowiedzi p. I.
Grendy – nigdy nie poddawano Wysokiej
Radzie do oceny protokołu z kontroli, tym
bardziej protokołu, który nie wykazuje
nieprawidłowości. Opieka w DPS-ie jest
właściwa, na wysokim poziomie i nie ma
powodów do obaw.
Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

Odpowiedź pisemna stanowi

19 września
załącznik nr 2.
2017 r.

dot. spraw drogowych – koszenie trawy „na
raty” nie jest metodą innowacyjną. Przerwa w
pracach dotyczących koszenia rowów w
Dziektarzewie może wynikać z faktu,
że pracownicy zostali odwołani do realizacji
31 sierpnia innego, ważniejszego w tym momencie
zadania.
2017 r.
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Czy można byłoby od razu skosić
trawę?

11 22.2017

Robert
Rządziński

Robert
12 22.2017
Rządziński

13 22.2017

Robert
Rządziński

31 sierpnia
2017 r.

dot. pasów na jezdni w
Lutomiersku - kiedy będą
malowane pasy? Radny dodał, że
na jezdni w Lutomiersku pasy stają
się coraz mniej widoczne. Poprosił
o pomalowanie pasów na drodze z
Lutomierska do Pabianic przy
supermarkecie Dino, gdzie
praktycznie nie są już widoczne

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

31 sierpnia
2017 r.

dot. dotacji na 2018 r. - czy
Starostwo dysponuje wstępnymi
danymi dot. subwencji
i dotacji na przyszły rok z budżetu
państwowego? Do kiedy radni
będą mogli zgłaszać wnioski do
budżetu na 2018 rok?

Skarbnik
Powiatu
Elżbieta
Piekielniak

31 sierpnia
2017 r.

dot. ustawy, która znowelizowała
ustawę o zagospodarowaniu
gruntów, wspólnot gruntowych ustawa umożliwia ustalenie, które
nieruchomości stanowią wspólnotę
gruntową, a także stworzenie
wykazu osób uprawnionych do
udziału we wspólnocie oraz
wykazu obszarów gospodarstw
rolnych przez nich posiadanych.
Starostwo Powiatowe w

Wicestarosta
Pabianicki
Robert
Jakubowski

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

Odpowiedź pisemna stanowi

22 września
załącznik nr 3.
2017 r.

informacje zostaną uzyskane około
15 października – wysokość subwencji oraz
udziałów w podatku dochodowym od osób
31 sierpnia fizycznych, a dotacje do 25 października.
2017 r.
Wnioski do budżetu można zgłaszać do
końca września.

Wyciąg z protokołu stanowi
załącznik nr 4.
Odpowiedź pisemna stanowi
26 września załącznik nr 5.
31 sierpnia
2017 r.

2017 r.
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Pabianicach zorganizowało
spotkanie informacyjne w
Lutomiersku, na którym
zainteresowani mieszkańcy mieli
składać wnioski dotyczące
wspólnot gruntowych. Wnioski
zostały złożone. Od tego czasu nie
ma żadnych informacji w ww.
sprawie. Kiedy zostanie
zorganizowane spotkanie
informacyjne? Ile osób złożyło
wnioski o uznanie ich
uprawnionymi do udziału we
wspólnocie? Czy stworzono wykaz
osób uprawnionych i ile ich jest?
Co dalej dzieje się z tą sprawą?
Poinformował, że zgodnie z
ustawą, jeżeli takie osoby nie
zostaną wyszczególnione, to na
swój wniosek te tereny może
nieodpłatnie przejąć Gmina.
Mieszkańcy są zaniepokojeni. Czy
Gmina złożyła taki wniosek?

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA
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UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE
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14 22.2017

15 22.2017

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Wioletta
Domańska

Wioletta
Domańska

DATA
WPŁYWU

31 sierpnia
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

dot. słupa energetycznego,
stojącego po środku chodnika na
ul. Szkolnej w Ksawerowie – było
kilka zapytań do Zakładu
Energetycznego zarówno ze strony
Starostwa, ze strony Gminy. Czy
jest jakakolwiek odpowiedź od
Zakładu Energetycznego? Słup
stoi dokładnie po środku chodnika.
Wieczorem jadąc, czy idąc tego
słupa w ogóle nie widać. Słup jest
oklejany taśmami dla lepszej
widoczności.
dot. ustawy „dekomunizacyjnej” –
w lokalnych mediach ukazały się
informacje,
że mieszkańcy Powiatu
Pabianickiego na mocy ustawy byli
zmuszani i zobowiązani do
dokonywania zmian adresu w
prawach jazdy i w dowodach
rejestracyjnych. Znajduje się tam
zapis, że głównym winowajcą jest
Rada Powiatu Pabianickiego, która
nie podjęła stosownej uchwały,
która by takich utrudnień
mieszkańcom Powiatu nie
powodowała. Ustawa z 1 kwietnia
2016 r. art. 5 wyraźnie mówi o tym,

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Członek
Zarządu
Gabriela
Wenne Błażyńska

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

niejednokrotnie podejmowano próby
kontaktu z Zakładem Energetycznym. Nie ma
decyzji, że coś z tym zakład zrobi.
31 sierpnia Korespondencja jest wysyłana do zakładu.
2017 r.
„Ja się jeszcze zorientuje, czy była ostatnio
jakaś odpowiedź, oni po prostu nam nie
odpowiadają na te pisma”.

Odpowiedź pisemna stanowi

25 września
załącznik nr 6.
2017 r.
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że nie ma potrzeby, aby
dokonywać takich zmian w
dokumentach. Czy rzeczywiście
taka sytuacja miała miejsce w
Wydziale Komunikacji i
Transportu? Jeśli jest to
nieprawda, należałoby rozważyć
umieszczenie takiej informacji na
stronie Starostwa.

16 22.2017

Wioletta
Domańska

31 sierpnia
2017 r.

dot. projektu uchwały dot.
aplikowania o środki na ul.
Wschodnią - nie chodzi o projekt
remontu, czy przebudowy drogi
powiatowej. W tym roku będzie
wykonane 440 m. tej ulicy w
związku z tym, że nie uzyskano
Starosta
dofinansowania na remont drogi.
Pabianicki
Uchwała przewiduje w przyszłym
Krzysztof
roku wykonanie kolejnych 500 m.
Habura
drogi, biorąc pod uwagę, że
dofinansowania nie będzie, będzie
Członek
skutkowała wykonaniem 200 – 250
Zarządu
m. drogi. Czy zdarzało się
Irena Grenda
dotychczas w jakichkolwiek innych
ulicach powiatowych, żeby remont
drogi długości około 1,5 km.
rozkładać na tyle lat i aplikować o
środki na 1/3 długości ulicy?
Obecnie ulica jest rozkopana w
związku z pracami

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

dot. aplikowania o środki na ul. Wschodnią„była. Kudrowice – Petrykozy – robiliśmy to
przez 3 lata, około 2 km. Były dzielone na
660 m, ale na 3 lata, to też dość dużo, nie
jest to łatwa droga. Chodzi przede wszystkim
31 sierpnia o koszty.
2017 r.

P. I. Grenda dodała, że dzielone były też
droga do Dziektarzewa, do Prusinowic, do
Lutomierska.
Starosta Pabianicki potwierdził. To były
kilometry, ta droga była porównywalna, ale
też kapitałochłonna.
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telekomunikacyjnymi, gazowymi.
Czy kiedykolwiek dzielono aż tak
remont jakiejkolwiek ulicy?

17 22.2017

18 22.2017

Łukasz
Stencel

Łukasz
Stencel

31 sierpnia
2017 r.

dot. sportu szkolnego – temat był
omawiany już w czerwcu. Wtedy
została udzielona odpowiedź, że
tematy nagród i wyjazdów na
zawody wojewódzkie będą
realizowane. Czy uda się wręczyć
nagrody dla najlepszych szkół już
na początku rozpoczynającego się
roku szkolnego? Czy wyjazdy
wojewódzkie będą finansowane od
początku roku szkolnego, czy
dopiero w przyszłorocznym
budżecie?

31 sierpnia
2017 r.

dot. chodnika i miejsc
parkingowych przy ul. Nawrockiego
– radny przypomniał, że wcześniej
wnioskował w tej sprawie i na
ostatniej sesji otrzymał odpowiedź,
że będzie to realizowane w
miesiącach wrzesień/październik.
Czy ww. termin jeśli chodzi
o realizację się nie zmienił? Czy są
jakieś opóźnienia? „Czy ta
realizacja jest w tym roku
bezpieczna?”

Członek
Zarządu
Gabriela
Wenne Błażyńska

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.

dot. nagród dla najlepszych sportowców
i szkół – w dniu 4 września 2017 r. odbędzie
się powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego,
na którym p. Starosta wręczy nagrody.
Uroczystość będzie miała miejsce w tym
roku, podobnie jak w roku ubiegłym
w Zespole Szkół nr 2.
dot. wyjazdów na zajęcia sportowe –
w czerwcu odbyła się narada z dyrektorami,
którym przekazano informacje
o możliwościach ubiegania się
o dofinansowanie do tych wyjazdów. Jeśli
wpłyną jakieś wnioski, będą one
rozpatrywane.

materiały są w komisji przetargowej.
Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu
przetarg zostanie ogłoszony, rozstrzygnięty
niebawem i realizowany. Wystąpiły problemy
ze Spółdzielnią Mieszkaniową, która musiała
31 sierpnia zrobić dokumentację na swoją część. Będzie
2017 r.
jeden przetarg, dwa kosztorysy, dwie umowy.
Metoda współpracy jest innowacyjna.
Spółdzielnia musiała wpłacić „nam” na konto
pieniądze i wówczas można było ogłosić
przetarg mając zabezpieczenie.
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19 22.2017

IMIĘ
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Łukasz
Stencel

DATA
WPŁYWU

31 sierpnia
2017 r.
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ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

dot. przebudowy chodnika i miejsc
parkingowych przy ul. Wileńskiej między ul. Niecałą, a ul.
Śniadeckiego również parkuje
bardzo dużo samochodów, a
chodnik jest bardzo zniszczony.
Nie wiadomo, czy remont chodnika
i ewentualnie budowy nowych
miejsc parkingowych wymaga
również współpracy ze
Spółdzielnią Mieszkaniową? To
zależy od tego, gdzie przebiega
granica terenu, pomiędzy terenem
Spółdzielni, a drogą powiatową ul. Wileńska pomiędzy ul. Niecałą,
a ul. Śniadeckiego. W chwili
obecnej miasto przy swoich
drogach miejskich wokół tego
osiedla, czyli wzdłuż ul. Moniuszki i
wzdłuż ul. Niecałej, przebudowuje
chodnik i wykonuje przy
współpracy ze Spółdzielnia
Mieszkaniową miejsca parkingowe.
W tym roku zostało zawarte
porozumienie ze Spółdzielnią
Mieszkaniową w zakresie takich
remontów. Radny wyraził zdanie,
że ten niedługi odcinek drogi,
zniszczony chodnik na pewno
wymaga remontu. Dodał, że jeżeli

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

sprawa zostanie rozeznana. Możliwe, że
byłby to następny etap współpracy ze
31 sierpnia
Spółdzielnia Mieszkaniową.
2017 r.
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w przyszłym roku przy okazji takiej
przebudowy udałoby się
wygospodarować miejsca
parkingowe, na pewno pomogłoby
to stworzyć „pierścień parkingów”
dla mieszkańców osiedla wokół
tych ulic.

20 22.2017

21 22.2017

Łukasz
Stencel

Arkadiusz
Jaksa

31 sierpnia
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.

remont chodnika przy ul.
Lutomierskiej – ponownie
zawnioskował w sprawie złego
stanu chodnika od ul. Zamkowej
do ul. Armii Krajowej. Poprosił aby
Zarząd wraz
z Radą Powiatu na 2018 r. znalazł
środki na remont chodnika przy ul.
Lutomierskiej
dot. dwukolorowego chodnika przy
ul. Grota Roweckiego – czy na tej
sesji zostaną przeniesione
pieniądze do zadania, w celu
podpisania umowy przetargu? Czy
termin zakończenia tej inwestycji
zostanie dochowany, czy ulegnie
przedłużeniu?

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

Odpowiedź pisemna stanowi

22 września
załącznik nr 7.
2017 r.

na dzisiejszej Sesji została podjęta decyzja
o zwiększeniu środków na realizację
inwestycji. Sprawa zostanie uregulowana
poprzez wybudowanie ścieżki po drugiej
31 sierpnia
stronie ul. Grota Roweckiego, przystanek
2017 r.
zostanie ominięty.
W dniu dzisiejszym zostanie podjęta decyzja,
w przyszłym tygodniu nastąpi podpisanie
umowy i wykonawca rozpocznie prace.
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22 22.2017

23 22.2017

IMIĘ
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Arkadiusz
Jaksa

Arkadiusz
Jaksa

DATA
WPŁYWU

31 sierpnia
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

dot. projektu budowy dróg
rowerowych wzdłuż ul.
Nawrockiego – w tym roku miały
powstać projekty, miały być
zatwierdzone i trafić do budżetu
roku 2018. Na jakim etapie jest
realizacja tych inwestycji?
dot. budowy drogi rowerowej
wzdłuż ul. Grota Roweckiego –
radny złożył wniosek
o zabezpieczenie w
przyszłorocznym budżecie
środków na kontynuację budowy
dróg rowerowych wzdłuż ul. Grota
Roweckiego. Problematyczny
odcinek jest od ul. Bugaj do ul.
Kilińskiego. Inwestycja jest o tyle
istotna, że zgodnie z
zapowiedziami Marszałka
Województwa – p. Witolda Stępnia,
województwo będzie
przebudowywało całą oś ul.
Kilińskiego łącznie z budową dróg
rowerowych. W związku z tym
zabraknie odcinka
od ul. Bugaj do ul. Kilińskiego, do
basenu, które połączyłoby układ
dróg rowerowych, można
powiedzieć już w połowie miasta.

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

w przyszłym tygodniu zostanie podpisana
31 sierpnia umowa. Projekt dróg rowerowych na ul.
2017 r.
Nawrockiego jest gotowy, materiały
przekazano komisji przetargowej.

22 września
2017 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 8.

kwestia dokumentacji jest w sferze
przyszłego roku, bo to nie są duże pieniądze.
Najprawdopodobniej za 2 lata. W przyszłym
31 sierpnia
roku się nie uda, może uda się przygotować
2017 r.
dokumentację.
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Wyraził zdanie, że ten odcinek jest
priorytetowy do realizacji.

24 22.2017

25 22.2017

Arkadiusz
Jaksa

Arkadiusz
Jaksa

31 sierpnia
2017 r.

dot. sprawy wytyczenia przejścia
dla pieszych na wysokości ul.
Tytanowej w Piątkowisku – radny
zapytał na czym „stanęła” sprawa
ww. przejścia, ponieważ dyskusja
w tej sprawie zakończyła się
stwierdzeniem, że „trzeba
sprawdzić stany własnościowe i ile
jest pasów drogowych
powiatowych, a ile gminnych, aby
można ewentualnie to przejście
wykonać?”

31 sierpnia
2017 r.

dot. drogi przez Piątkowisko –
radny zawnioskował, aby w
przyszłym roku zabezpieczyć
pieniądze na projekt remontu drogi
przez Piątkowisko od ul. Cynkowej
do wiaduktów nad S14. To jest 1
km, droga jest w coraz gorszym
stanie, jej stan bardzo szybko się
pogarsza. Została uszkodzona w
trakcie inwestycji związanej z S14.
Nadmierny tonaż samochodów
załamał konstrukcję, pogłębiają się
koleiny i ubytki
w asfalcie.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

22 września Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 8.

jest dużo projektów, ale nie ma pieniędzy na
ich realizację, a jeszcze inne są w trakcie
realizacji. Temat jest, ale prawdopodobnie
31 sierpnia
nie na przyszły rok, ponieważ na przyszły rok
2017 r.
są już gotowe dokumentacje.
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IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

26 22.2017 Marek Błoch

27 22.2017 Marek Błoch

DATA
WPŁYWU

31 sierpnia
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

dot. wejścia do Starostwa od ul.
Okulickiego – kilka osób zwracało
się z zapytaniem, dlaczego to
wejście nie jest otwarte? Od strony
budynku widnieje napis „wyjście
ewakuacyjne.” Czy są jakieś
przeszkody, żeby otworzyć wejście
od ul. Okulickiego? Znajduje się
tam postój, dużo osób tam
przyjeżdża i muszą iść dookoła, a
mogliby bezpośrednio wchodzić do
Starostwa. Dla pracowników
parkujących tam samochody
byłoby to bezpośrednie wejście do
Starostwa
dot. wprowadzenia kart
magnetycznych dla pracowników
Starostwa – jaki był koszt
wprowadzenia kart? Czemu to ma
służyć? Kto to sprawdza? Karty
magnetyczne są
w zakładach zamkniętych, gdzie są
tzw. „kręciołki”, które są
uruchamiane przy wejściu i przy
wyjściu, ale kiedy Starostwo jest
„otwarte”, to pracownik i tak może
w każdej chwili wyjść. Jaki jest cel
wprowadzenia kart
magnetycznych?

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Sekretarz
Powiatu
Jacek
Barasiński

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

należy to omówić ze służbami Straży
Pożarnej, ponieważ jest to wyjście
traktowane jako wyjście ewakuacyjne.
Nie ma przeszkód komunikacyjnych. Aby
31 sierpnia można było je otworzyć należałoby je
2017 r.
wymienić na dwuskrzydłowe, aby
funkcjonowały sprawnie. Drzwi nie są
26 września
monitorowane, więc należałoby zainstalować
2017 r.
kamerę w okolicy tych drzwi i wówczas
można będzie je otworzyć.
Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 9.

Sekretarz
Powiatu
Jacek
Barasiński

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

elektroniczna lista obecności to aplikacja,
która została wdrożona w Starostwie
Powiatowym w Pabianicach i w oddziale
zamiejscowym w Konstantynowie Łódzkim z
uwagi na to, że dotychczasowa forma
zapisana w regulaminie pracy odnosiła się
31 sierpnia tylko do potwierdzenia przybycia do miejsca
pracy. Aplikacja za pomocą karty
2017 r.
zbliżeniowej pozwala zarejestrować przyjście
26 września do pracy, zarejestrować wyjścia prywatne,
2017 r.
służbowe i oznaczyć czas wyjścia z pracy. W
oddziale zamiejscowym w Konstantynowie
Łódzkim znajduje się czytnik dla kart, gdzie
pracownicy również mogą korzystać z tej
formy. W Wydziale Geodezji i Kartografii
mamy czytnik dla tego wydziału oraz dla
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NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

pracowników obsługi Wydziału Dróg
i Mostów. W Starostwie są 2 czytniki, między
budynkiem A i wejściem do budynku
B oraz między budynkiem B i budynkiem C i
D. Koszt miesięczny utrzymania aplikacji to
191,88 zł. W tej chwili w oddziale
zamiejscowym i na ul. Kościuszki „rusza”
aplikacja zastępująca papierową listę
obecności. System został tam wdrożony,
pracownicy przeszkoleni. Podgląd do
systemu będą posiadać Naczelnicy,
pracownicy kadr, p. Starosta, Członkowie
Zarządu. Miesiąc wrzesień jest poświęcony
na wdrożenie tego systemu. Od października
listy obecności w formie papierowej zostaną
zdjęte
i system będzie działał samodzielnie.
Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 9.

28 22.2017 Rafał Kunka

29 22.2017

Krzysztof
Waligórski

31 sierpnia
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.

zadał pytanie dot. uchwały Urzędu
Marszałkowskiego, przekazującej
Starostwu ciąg ulic: Łódzkiej w
Ksawerowie, częściowo
Partyzanckiej i Łaskiej w
Pabianicach - były plany, aby się
odwołać od tej uchwały. Czy
wiadomo, co się dzieje w tym
temacie?
dot. spraw drogowych - na czym
ma polegać modernizacja
skrzyżowania remontowanej drogi
w Konstantynowie Łódzkim?

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

decyzja Urzędu Marszałkowskiego została
uchylona przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny. Urząd Marszałkowski nie
31 sierpnia odwołał się od tej decyzji, droga przeszła z
2017 r.
powrotem do województwa. Trzeba będzie
wystąpić o zwrot kosztów poniesionych na
oświetlenie i odśnieżanie.

22 września Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 10.

WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH –REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - III KWARTAŁ 2017 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

30 22.2017

31 22.2017

32 22.2017

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Krzysztof
Waligórski

Krzysztof
Waligórski

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

31 sierpnia
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

na jakim etapie jest sprawa
budowy chodnika na ul. Niesięcin?
Czy jest już przypuszczalny termin
realizacji tej inwestycji?

dot. spraw szkolnych – czy w tym
roku szkolnym w porównaniu do
ubiegłego jest więcej dzieci, czy
mniej? Ilu nauczycieli straciło pracę
w wyniku reformy oświaty
w nowym roku szkolnym?

dot. oznakowań na drogach
powiatowych - czy harmonogram
odnowionych oznakowań na
drogach powiatowych został już w
całości zrealizowany? Poprosił o
sprawdzenie skrzyżowań,
strategicznych przejść dla
pieszych, zwłaszcza w pobliżu
szkół. W wielu miejscach farba jest
słabo widoczna. Wniósł o
odnowienie białej farby na pasach

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Członek
Zarządu
Gabriela
WenneBłażyńska

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

22 września Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 10.

mamy o 29 osób mniej, w tym roku szkolnym
jest 628 uczniów, w roku poprzednim było
657 uczniów.
Powiatu Pabianickiego reforma jeszcze „nie
dotyczy”. Dotyczy tylko zmiany nazwy szkoły
z Zasadniczej Szkoły Zawodowej na Szkołę
31 sierpnia Branżową I stopnia w związku z tym nie
2017 r.
można mówić o dotknięciu „nas” reformą.
Nauczyciele nie stracili pracy, jest sześciu
nauczycieli, na których nałożono obowiązek
podjęcia pracy w innej szkole w celu
uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych.

22 września Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 11.
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dla pieszych przynajmniej przy
obiektach szkolnych

33 22.2017

34 22.2017

35 22.2017

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

31 sierpnia
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.

dot. remontów w szkołach - jakie
najważniejsze prace remontowe
wykonano w szkołach powiatowych
w czasie wakacji? Czy dotrzymane
zostaną terminy, jeżeli ich nie
wykonano? Czy są opóźnienia?
dot. zakończonego naboru
elektronicznego w szkołach
powiatowych - ilu jest uczniów? Ile
klas zostanie stworzonych?
dot. Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych – ilu
wychowanków Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych i
rodzin zastępczych usamodzielniło
się w 2017 r. (informacja za
pierwsze półrocze)? Jakie środki
finansowe na to skierowano? Jaka
była wysokość pomocy w
przeliczeniu na wychowanka
usamodzielniającego się? Czy
monitorujemy losy naszych
wychowanków po
usamodzielnieniu, tzn. czy mamy
wiedzę, czy dalej się uczą,
studiują, co się z nimi dzieje? Czy
„urzędniczo” wypłacamy im jakąś

Członek
Zarządu
Gabriela
Wenne Błażyńska

Członek
Zarządu
Gabriela
Wenne Błażyńska

Członek
Zarządu
Irena Grenda

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

21 września Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 12.

21 września Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 12.

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

6 września
2017 r.

Odpowiedź pisemna stanowi
załącznik nr 13.
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36 22.2017

37 22.2017

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

31 sierpnia
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

kwotę, a potem ich los już nas nie
dotyczy, bo formalnie jest to osoba
dorosła. Co się dzieje dalej z tymi
ludźmi?
- dot. drogi Dobroń – Ldzań - jakie
firmy wykonują drogę w
Żytowicach?
- porównanie wykonawstwa robót
firmy WŁODAN, wypada na
niekorzyść tej firmy w Dobroniu.
Może to być związane z
przepustem. Szerokość 5,5 m musi
być zachowana, aby kierowcy nie
musieli składać lusterek na drodze.
Mieszkańcy Dobronia porównują
drogę od torów kolejowych, która
jest szeroka z drogą, która jest
przed Urzędem Gminy. Wiadomo,
że w Kudrowicach jest 5,5 m, ale to
jest centrum gminy. Czy wszystko
jest wykonane zgodnie z prawem
budowlanym?
dot. matur – egzaminy się
zakończyły, choć nie do końca,
ponieważ jest sesja poprawkowa.
Jaka jest procentowa zdawalność
w powiecie pabianickim? Ilu
uczniów przystąpiło do matury? Ilu
zdało ostatecznie egzamin? Czy
jest możliwe porównanie na tą
chwilę liceów i zespołów szkół –
które liceum jest najlepsze w
Pabianicach oraz zespół szkół na
podstawie matur?

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Członek
Zarządu
Gabriela
Wenne Błażyńska

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

31 sierpnia
2017 r.

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

Firma WŁODAN w Żytowicach. Firma
Wiśniewski w Dobroniu.

22 września Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 11.

21 września Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 12.
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38 22.2017

39 22.2017

40 22.2017

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

31 sierpnia
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

dot. zlikwidowanego zespołu szkół
w Konstantynowie Łódzkim –
szkoła była doskonale
Członek
wyposażona. Czy mamy na tą
Zarządu
Gabriela
chwilę rozdzielnik tego sprzętu,
Wenne ławek? Czy dyrektorzy już wystąpili
Błażyńska
o sprzęt?. Licea mogą wzbogacić
się w sprzęt przy likwidacji tej
szkoły.
dot. prac remontowych w DPS-ie –
jak wyglądają prace, które miały
się zacząć w czerwcu? Czy przy
przebudowie DPS-u przy ul.
Wicestarosta
Pabianicki
Łaskiej 86 chodziło o poprawę
Robert
funkcjonalności na potrzeby osób
Jakubowski
niepełnosprawnych? Czy prace
uległy zakończeniu, czy trwają
nadal?

dot. przebudowy budynku „Orlęta” kiedy rozpocznie się przebudowa
i termomodernizacja budynku
„Orlęta” w Placówkach Opiekuńczo Wicestarosta
Pabianicki
– Wychowawczych w
Robert
Porszewicach?
Jakubowski
- jakie środki zostały
wyasygnowane na ten cel? Jeżeli
się kończy, czy mamy już odbiór?

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

21 września Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 12.

prawdopodobnie 17 sierpnia został
podpisany protokół przekazania placu
budowy. Prace budowlane mają się
31 sierpnia
rozpocząć w przyszłym tygodniu w środę.
2017 r.
Termin ich wykonania przypada na 14
listopada.

dot. zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa i termomodernizacja budynku
Orlęta”– budynek obejmował kompleksową
termomodernizację oraz budowę
oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia
ścieków została wybudowana i odebrana 4
31 sierpnia
sierpnia – było to zadanie w kwocie 49 000
2017 r.
zł. Termomodernizacja, czyli zadanie
właściwe, czas wykonania upływa 25
września 2017 r., nic nie wskazuje, aby po
stronie wykonawcy doszło do jakiejkolwiek
zwłoki. Możliwe, że będzie ono zakończone
znacznie wcześniej, wartość tej części
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KOMU
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zadania to 323 000 zł. W toku prac pojawiła
się konieczność wykonania prac
dodatkowych, które zostały zlecone
wykonawcy, termin ich wykonania również
upływa 25 września br.

41 22.2017

42 22.2017

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

31 sierpnia
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.

dot. programu „Powiat w oczach
radnych” - temat wymaga
konwentu. Zawnioskował aby w
nowej kadencji budżetowej
przywrócić program „Powiat w
oczach Radnych”. Zwrócił uwagę,
że odbieralność programu była
bardzo duża, był bardzo
profesjonalnie emitowany przez
telewizję Pro-MOK. Każdy klub był
tam reprezentowany. Radni są
całkowicie odcięci od możliwości
przekazywania informacji
mieszkańcom Powiatu
Pabianickiego.
dot. ustawy „dekomunizacyjnej” –
radny wrócił do tematu
podniesionego przez radną W.
Domańską. Złożył wniosek
formalny, aby na przyszłą Sesję
Rady Powiatu przygotowane
zostały stosowne dokumenty,
umożliwiające zwolnienie z opłat
za prawo jazdy, tj. ten podstawowy
dokument.
– czy to pewna informacja, że
ustawa zwalnia z opłat? Poprosił o

Rzecznik
Prasowy
Joanna Kupś

Członek
Zarządu
Gabriela
Wenne Błażyńska

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

Odpowiedź została udzielona na XXXIX

28 września
sesji- wyciąg z protokołu stanowi
2017 r.

załącznik nr 14.

25 września Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 15.
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sprawdzenie informacji. Oznajmił,
że Rady Powiatów podejmowały
decyzje odnośnie praw jazdy,
dowody osobiste są z automatu
zwalniane.
- poprosił o zbadanie tematu, czy
były pobierane jakieś opłaty.

43 22.2017

44 22.2017

45 23.2017

Piotr
Ambroziak

Piotr
Ambroziak

Jarosław
Kosmala

31 sierpnia
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.

dot. budowy drogi w Żytowicach –
mieszkańcy Żytowic skarżą się na
brak dialogu pomiędzy nimi, a
inwestorem i / lub wykonawcą ws.
budowy zjazdów na
niezabudowane działki. Nie
wiedzą, czy zjazdy powstaną i jeśli
powstaną, to czy z lewej, czy z
prawej strony działki.
dot. jakości wykonywania drogi –
czy na stary asfalt będzie lany
nowy asfalt? Czy ten stary asfalt
będzie zdzierany, ulica będzie
korytowana, utwardzana,
nawożony będzie tłuczeń i wtedy
będzie lany asfalt nowy?

dot. ogłoszeń w mediach
26 września Interpelacja
pabianickich- załącznik nr 17.
2017 r.
pisemna

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Sekretarz
Powiatu
Jacek
Barasiński

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

31 sierpnia
2017 r.
28 września
2017 r.

26 września
2017 r.

22 września Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 16.

22 września Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 16.

26
października
Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.

załącznik nr 18 i nr 19.
10 października
30 listopada
2017 r.
2017 r.
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46 24.2017

47 25.2017

48 26.2017

49 27.2017

50 28.2017

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

Jarosław
Kosmala

dot. parkingu dla MUKS
26 września Interpelacja „Włókniarz” Pabianice- załącznik
2017 r.
pisemna nr 20.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Jarosław
Kosmala

dot. wynajmu budynku dla ARiMR
26 września Interpelacja
2017 r.
pisemna ul. Zamkowa 6- załącznik nr 22.

Wicestarosta
Pabianicki
Robert
Jakubowski

Jarosław
Kosmala

dot. etatyzacji w Starostwie i
26 września Interpelacja podległych mu instytucjach 2017 r.
pisemna załącznik nr 24.

Sekretarz
Powiatu
Jacek
Barasiński

Jarosław
Kosmala

dot. wynajmu hali sportowej na ul.
26 września Interpelacja
Św. Jana- załącznik nr 26.
2017 r.
pisemna

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

dot. dróg Dobroń – Markówka28 września Interpelacja
2017 r.
pisemna załącznik nr 28.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

dot. dróg Dobroń – Markówka-

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Andrzej
Kurzawski

28 września Interpelacja
51 28.2017 Paweł Kania
2017 r.
pisemna załącznik nr 28.

52 29.2017

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Robert
28 września
2017 r.
Rządziński

czy prowadzony jest objazd dróg
powiatowych? Poprosił
o sprawozdanie z tego objazdu za
miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień
2017 r. W zeszłym tygodniu odbyło

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

26 września
2017 r.
10 października
2017 r.
26 września
2017 r.
10 października
2017 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

9 października Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 21.

9 października Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 23.

26 września
2017 r.

26
Odpowiedź pisemna stanowi
października
załącznik nr 25.
10 października
2017 r.
2017 r.
26 września
2017 r.

10
Odpowiedź pisemna stanowi
października
załącznik nr 27.
10 października
2017 r.
2017 r.
28 września
2017 r.
12 października
2017 r.
28 września
2017 r.
12 października
2017 r.
28 września
2017 r.

9 października Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 29.

9 października Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 30.

24
Odpowiedź pisemna stanowi
października
załącznik nr 31.
26 października
2017 r.
2017 r.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

się zebranie sołeckie w
Lutomiersku, na którym
mieszkańcy przedstawili zapytania
i zastrzeżenia do działalności
Wydziału Dróg i Mostów:
- na drodze 3301E przy
skrzyżowaniu z drogą 710
zaniknęły pasy – przejście dla
pieszych. Kiedy pasy zostaną
domalowane?
- dot. drogi 3300E - mieszkańcy
mieli zastrzeżenia do koszenia
trawy. Mowa jest o ulicy Łaskiej,
szczególnie po prawej stronie.
Kiedy w ostatnim czasie trawy były
koszone? Kiedy koszenie zostanie
dokończone?
- dot. drogi 3314E przy szkole
podstawowej - mieszkańcy mieli
zastrzeżenia co do przejścia dla
pieszych. Kiedy to przejście będzie
namalowane?
- dot. drogi 3314E przy szkole –
mieszkańcy pytali, czy możliwe jest
wybudowanie ronda w miejscu
skrzyżowania drogi powiatowej z
drogami gminnymi?

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE
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L.P. SPRAWY
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53

29.2017

54 29.2017

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Arkadiusz
Jaksa

DATA
WPŁYWU

28 września
2017 r.

Włodzimierz 28 września
2017 r.
Stanek

Włodzimierz 28 września
55 29.2017
2017 r.
Stanek

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

dot. DPS-u -skierował pytanie do
Przewodniczącego Komisji Spraw
Obywatelskich, Promocji oraz
Rozwoju Powiatu: jakie są efekty
wizytacji komisji w Domu Pomocy
Społecznej? Jak ona wypadła?
dot. montażu oświetlenia LED na
ul. Grota Roweckiego – radny
odniósł się do konferencji
prasowej, która odbyła się pół roku
temu. Podczas konferencji
Starosta Pabianicki stwierdził, że
montaż oświetlenia będzie
wykonany przed jesienią. Postulat
wystosowany był przez radnych
PiS, radnego W. Stanka, radnego
W. Flajszera oraz radnych
miejskich: Monikę Cieślę i
Katarzynę Miękinę. Do tej pory
oświetlenie nie powstało. Czy
„ledy” będą montowane, czy
nastąpiła zmiana decyzji Starosty?
dot. drzewa usytuowanego przy ul.
20 Stycznia na wysokości posesji
nr 160 – mieszkańcy twierdzą, że
drzewo stwarza zagrożenie
ponieważ jest przekrzywione,
a jego korzenie zostały

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Radny
Łukasz
Stencel

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

28 września
2017 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

28 września Wyciąg z protokołu stanowi
2017 r.
załącznik nr 32.

26 października
2017 r.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

28 września
2017 r.

24
Odpowiedź pisemna stanowi
października
załącznik nr 33.
26 października
2017 r.
2017 r.

28 września
2017 r.

24
Odpowiedź pisemna stanowi
października
załącznik nr 33.
26 października
2017 r.
2017 r.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

uszkodzone podczas montażu
chodnika. Pytanie dot. drzewa było
wystosowane na poprzedniej sesji,
tj. 31 sierpnia. Wówczas radny
poprosił Starostę o dokonanie
ekspertyz, które potwierdzą lub
zaprzeczą informacjom
zgłaszanym przez mieszkańców.
Radny zacytował uzyskaną
odpowiedź: „Drzewo rosnące w
pasie drogowym przy ul. 20
Stycznia na wysokości posesji 160
– naszym zdaniem drzewo nie
nadaje się do wycinki. Prowadzone
były prace pielęgnacyjne, które
miały na celu wycinkę posuszu. Z
uwagi jednak na wniosek radnego
Włodzimierza Stanka, Wydział
Ochrony Środowiska będzie
wnioskował o wycinkę tego
drzewa”. Wobec powyższego
radny doprecyzował swoje pytanie:
czy była wykonana taka
ekspertyza? Jakie są jej ustalenia?
Jeżeli drzewo jest chore i zagraża
bezpieczeństwu to należy je
wyciąć. „Natomiast jeśli twierdzicie,
że nie nadaje się do wycinki, to ja
również za tą wycinką nie jestem”.

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

DATA
WPŁYWU

Włodzimierz 28 września
56 29.2017
2017 r.
Stanek

Włodzimierz 28 września
57 29.2017
2017 r.
Stanek

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

dot. rowów odwadniających przy
ul. 20 Stycznia – radny nawiązał
do pytania, które zadał na
poprzedniej sesji. Głębokość
rowów to powyżej 1 m. czasem
nawet 1,20 m.
Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że
zostanie dokonana wizja lokalna i
zostaną wytypowane miejsca do
założenia barier. Czy wizja została
dokonana? Jeśli nie, kiedy będzie
dokonana? Poprosił o konkretne
informacje, które będzie mógł
przedstawić mieszkańcom.
dot. funkcjonowania elektronicznej
listy obecności – po ostatnich
dyżurach, które radny odbył w
Starostwie wraz z radnym W.
Flajszerem pojawił się szereg
pytań odnośnie ww. systemu. Co
będzie w sytuacji, kiedy np.
pracownik Wydziału Komunikacji i
Transportu, pracujący przy okienku
będzie musiał wyjść na godzinę,
półtorej do lekarza, kiedy będzie
miał ten czas odpracować?
Starostwo jest zamykane
o godz. 16, serwery są wyłączane.
Czemu to ma służyć? Ponadto

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Sekretarz
Powiatu
Jacek
Barasiński

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

28 września
2017 r.

24
Odpowiedź pisemna stanowi
października
załącznik nr 33.
26 października
2017 r.
2017 r.

28 września
2017 r.

26
Odpowiedź pisemna stanowi
października
załącznik nr 34.
26 października
2017 r.
2017 r.
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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

pomimo funkcjonowania systemu
kart, w informacji prowadzony jest
zeszytowy rejestr wejść i wyjść.
Pracownik musi „odbić” kartę i
wpisać ręcznie informację o
wyjściu. „Jeśli czemuś ma służyć
poprawa, to po co to ręczne
pisanie?”. Radny wyraził również
zdanie na temat potencjalnych
kolejek przy wejściu i wyjściu.
„Przez 10 lat Starostwo
funkcjonowało prawidłowo. Na
każdej sesji absolutoryjnej pan
Starosta w swoich przemówieniach
mówił o wręcz wzorowej pracy
pracowników. My to potwierdzamy,
jesteśmy tutaj często, pracownicy
przychodzą i wychodzą
punktualnie, wszystko jest w jak
najlepszym porządku”. W jakim
celu nastąpiła instalacja systemu?
Jakie były potrzeby? Czy to
poprawi system pracy?

58 29.2017

Łukasz
Stencel

28 września
2017 r.

dot. robót na głębokościach, które
zostały w ostatnim czasie
zapoczątkowane na ul. Orlej przy
skrzyżowaniu z ul. Mariańską.
Funkcjonuje tam ruch wahadłowy
ze światłami. Z jakiego powodu

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

28 września
2017 r.

24
Odpowiedź pisemna stanowi
października
załącznik nr 35.
26 października
2017 r.
2017 r.
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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

wykonywane są roboty drogowe?

59 29.2017

Łukasz
Stencel

28 września
2017 r.

dot. znaku zakazu zatrzymywania
przy skrzyżowaniu ulic: Wileńska i
Śniadeckiego – temat był
podejmowany na początku roku,
prośba radnego została spełniona,
lecz po jakimś czasie została nieco
zmodyfikowana. Na wniosek
radnego na skrzyżowaniu ulic
postawiono dwa znaki zakazu
zatrzymywania. Stworzyły one
strefę bezpieczeństwa dla
wyjeżdzających z ul. Śniadeckiego,
aby widoczność przy wyjeździe na
ul. Wileńską była większa.
Początkowo usytuowanie znaku
skutkowało zakazem
zatrzymywania się mniej więcej
ok. 50 metrów od skrzyżowania.
Po jakimś czasie znak został
przesunięty bliżej skrzyżowania. W
tym momencie odległość od pasów
wynosi ok. 10 metrów, co jest
zgodne z przepisami. W ocenie
radnego, jak i mieszkańców jest to
zbyt mała odległość, dlatego że
często zatrzymują się tam nie tylko
samochody osobowe mieszkańców
pobliskich bloków ale i samochody

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

28 września
2017 r.

24
Odpowiedź pisemna stanowi
października
załącznik nr 35.
26 października
2017 r.
2017 r.
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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

dostawcze. Widoczność przy takiej
strefie zakazu zatrzymywania jest
zbyt mała jeśli chodzi o
bezpieczeństwo. W ocenie
mieszkańców kierowca musi w
ostatniej chwili hamować przed
przejściem dla pieszych, które
uczęszczane jest przez dzieci,
przedszkolaki z rodzicami i
uczniów I Liceum
Ogólnokształcącego. Radny
poddał pod analizę możliwość
przesunięcia znaku nieco bardziej
w stronę ul. Wiejskiej wzdłuż ul.
Wileńskiej. Może się to przyczynić
do poprawy bezpieczeństwa,
jednocześnie nie ograniczając
możliwości parkowania. Jest to
kwestia 10-15 metrów.

60 29.2017

Łukasz
Stencel

28 września
2017 r.

dot. parkingu, ścieżki rowerowej i
chodnika przy ul. Nawrockiego kiedy i czy udało się już
rozstrzygnąć przetarg? Kiedy
będzie podpisana umowa i nastąpi
przystąpienie do robót?

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

28 września
2017 r.

24
Odpowiedź pisemna stanowi
października
załącznik nr 35.
26 października
2017 r.
2017 r.
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ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

DATA
WPŁYWU

61 29.2017 Rafał Kunka 28 września
2017 r.

62 29.2017

63 29.2017

Krzysztof 28 września
2017 r.
Waligórski

Waldemar
Flajszer

28 września
2017 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

dot. odciągu słupa przy ul.
Szkolnej w Ksawerowie. Słup
stwarza niebezpieczeństwo i
zagraża rowerzystom
poruszającym się po ścieżce
rowerowej. „Czy udało się w tym
temacie coś zrobić?”. Radny
wnioskował, aby zainteresować
tematem Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego.
jakie straty powstały w wyniku
wichury, która miała miejsce w
powiecie pabianickim w sierpniu.
Czy były jakieś znaczące
przypadki? Czy zostało to już
oszacowane? Jakie są koszty
naprawy ewentualnych szkód?
jak Zarząd ocenia płace
pielęgniarek i opiekunów w Domu
Pomocy Społecznej? Czy są na
chwilę obecną założenia do
budżetu na 2018 rok? Czy Zarząd
przewiduje jakąkolwiek podwyżkę
dla wymienionych pracowników?
Jaka będzie jej skala procentowo?
Ile na chwile obecną wynoszą
średnio płace brutto pielęgniarek
w DPS-ach?

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

28 września
2017 r.
26 października
2017 r.

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

24
Odpowiedź pisemna stanowi
października
załącznik nr 36.
2017 r.

28 września
2017 r.

17
Odpowiedź pisemna stanowi
października
załącznik nr 37.
26 października
2017 r.
2017 r.

28 września
Członek
2017 r.
10
Odpowiedź pisemna stanowi
Zarządu
października
załącznik nr 38.
Irena Grenda 26 października
2017 r.
2017 r.

WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH –REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - III KWARTAŁ 2017 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

64 29.2017

65

29.2017

66 29.2017

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

28 września
2017 r.

28 września
2017 r.

28 września
2017 r.

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. programu „Rodzina zastępcza
– dajmy przyszłość dzieciom” - czy
28 września
w ramach tego programu w okresie
Członek
2017 r.
10
wakacyjnym organizowany był
Odpowiedź pisemna stanowi
Zarządu
października
załącznik nr 38.
jakikolwiek wypoczynek? Jeśli tak, Irena Grenda 26 października
2017 r.
2017 r.
to ilu uczestników, opiekunów objął
i gdzie był organizowany?
dot. programu „Aktywny samorząd”
– w jakiej wysokości była pomoc
dla niepełnosprawnych studentów?
Jakie środki są przeznaczane na
czesne? „Ilu takich studentów w
powiecie pabianickim opłacamy?”
dot. Środowiskowego Domu
Samopomocy przy ul. Cichej – wg
wiedzy radnego, od przyszłego
roku Środowiskowe Domy
Samopomocy muszą spełniać
określone standardy wymagań, np.
łamanie barier architektonicznych,
posiadanie windy. Jeśli te
standardy nie zostaną spełnione,
dom może zostać zamknięty. Czy
zarząd przewiduje jakąś pomoc?
Czy istnieje plan konkretnych
działań? Czy pozyskanie środków
zewnętrznych, czy środków ze
Starostwa?

28 września
Członek
2017 r.
10
Odpowiedź pisemna stanowi
Zarządu
października
załącznik nr 38.
Irena Grenda 26 października
2017 r.
2017 r.

28 września
Członek
2017 r.
10
Odpowiedź pisemna stanowi
Zarządu
października
załącznik nr 38.
Irena Grenda 26 października
2017 r.
2017 r.

WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH –REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - III KWARTAŁ 2017 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

67 29.2017

68 29.2017

69 29.2017

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

28 września
2017 r.

28 września
2017 r.

28 września
2017 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

od 1 września 2017 r. istnieją nowe
wzory legitymacji dla osób
niepełnosprawnych. Czy te
28 września
legitymacje są już wydawane?
Członek
2017 r.
10
Odpowiedź pisemna stanowi
Zarządu
października
Jakie to generuje koszty? Czy są
załącznik nr 38.
Irena Grenda 26 października
2017 r.
przyjmowane wnioski i są
2017 r.
wydawane nowe legitymacje dla
osób niepełnosprawnych?
dot. remontu w Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Łaskiej – czy
remont II piętra się rozpoczął? Jeśli
tak, jak długo będzie trwał i do
28 września
kiedy? Jaki będzie zakres prac i
Wicestarosta
2017 r.
25
Odpowiedź pisemna stanowi
czy pozyskano na ten cel środki
Pabianicki
października
Robert
załącznik nr 39.
zewnętrzne? Co z piętrem III i IV?
26 października
2017 r.
Jakubowski
Czy planowane są tam remonty?
2017 r.
„Czy będziemy starali się pozyskać
środki zewnętrzne na III i IV
piętro?’
dot. funkcjonowania elektronicznej
listy obecności – w jakim celu
zostały założone czytniki oraz karty
wejść i wyjść dla pracowników
Starostwa? Co to miało na celu?
Czy optymalizację czasu pracy?
Dlaczego jest tak mało czytników?
Czy nie należy zwiększyć ich ilości
jeśli jest to zasadne? Czy w
jakiejkolwiek jednostce Starostwa
są takie karty wejść i wyjść? Jak

Sekretarz
Powiatu
Jacek
Barasiński

28 września
2017 r.

26
Odpowiedź pisemna stanowi
października
załącznik nr 40.
26 października
2017 r.
2017 r.

WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH –REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - III KWARTAŁ 2017 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

takie systemy funkcjonują w innych
urzędach, starostwach i co dają?
W jaki sposób monitorowany jest
system? Jakie są wnioski
z pierwszych dni funkcjonowania
systemu?

70 29.2017

71 29.2017

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

28 września
2017 r.

28 września
2017 r.

dot. planowanego przetargu na
przebudowę chodnika przy ul.
Nawrockiego – czy wiadomo kiedy
Pabianicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa rozpocznie swoją
część prac? Te prace mają być
prawdopodobnie kompatybilne,
czyli ul. Nawrockiego i praca ze
strony spółdzielni. Są to dwa różne
podmioty. „Rozumiem, że jest
jakieś porozumienie, jakaś umowa,
ale czy to będzie razem trwało?’.
dot. budowy chodnika w Szydłowie
– na kiedy przewidziane jest
zakończenie budowy chodnika?

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

28 września
2017 r.

24
Odpowiedź pisemna stanowi
października
załącznik nr 41.
26 października
2017 r.
2017 r.

28 września
2017 r.

24
Odpowiedź pisemna stanowi
października
załącznik nr 41.
26 października
2017 r.
2017 r.

WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH –REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - III KWARTAŁ 2017 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

72 29.2017

73 29.2017

74 29.2017

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

Waldemar
Flajszer

DATA
WPŁYWU

28 września
2017 r.

28 września
2017 r.

28 września
2017 r.

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

czy prace w Żytowicach mają
prawidłowy przebieg? Czy
mieszkańcy zgłaszali lub zgłaszają
jakiekolwiek uwagi do Wydziału
Dróg i Mostów odnośnie realizacji
inwestycji? Na kiedy przewidziane
jest zakończenie pracy? „Czy nie
będzie poślizgu?”. Mieszkańcy
Żytowic pytają o wjazdy do posesji,
w tym temacie zgłaszają się
głownie do radnego P.
Ambroziaka.

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA
WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

28 września
2017 r.

24
Odpowiedź pisemna stanowi
października
załącznik nr 41.
26 października
2017 r.
2017 r.

czy w konstantynowskim oraz
pabianickich Domach Pomocy
28 września
Społecznej są wolne miejsca? Jeśli
Członek
2017 r.
10
Odpowiedź pisemna stanowi
Zarządu
października
tak, to czy rodzi to jakieś
załącznik nr 38.
Irena Grenda 26 października
2017 r.
konsekwencje dla budżetu i
2017 r.
dlaczego te miejsca są wolne?
na ul. Orlej Zakład Energetyki
Cieplnej prowadzi prace
remontowe, co powoduje duże
„korki”. Jak długo będą trwały
prace i kiedy się zakończą? Czy
nawierzchnia na ul. Orlej zostanie
odtworzona do poprzedniego
stanu, czy powstaną łaty?

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

28 września
2017 r.

24
Odpowiedź pisemna stanowi
października
załącznik nr 41.
26 października
2017 r.
2017 r.

WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH –REJESTR I ODPOWIEDZI (WYCIĄG - III KWARTAŁ 2017 ROKU)

ZNAK
L.P. SPRAWY
BR.0003.

75 30.2017

IMIĘ
I NAZWISKO
RADNEGO

DATA
WPŁYWU

RODZAJ
ZGŁOSZENIA

TREŚĆ
INTERPELACJI/ZAPYTANIA

Marek
28 września Interpelacja dot. In Vitro- załącznik nr 42.
2017 r.
Gryglewski
pisemna

dot. pisma mieszkańców z
Robert
28 września Interpelacja
76 31.2017
2017 r.
Rządziński
pisemna Lutomierska- załącznik nr 44.

77 32.2017

78 33.2017

79 34.2017

KOMU
PRZEKAZANO
DO
ZAŁATWIENIA

WYZNACZONY
TERMIN
ZAŁATWIENIA

DATA
UDZIELENIA
ODPOWIEDZI

TREŚĆ ODPOWIEDZI
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE

28 września
Członek
2017 r.
25
Odpowiedź pisemna stanowi
Zarządu
października
załącznik nr 43.
Irena Grenda 12 października
2017 r.
2017 r.
Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Łukasz
Stencel

dot. remontu chodnika na ul.
Wiejskiej i ew. budowy miejsc
29 września Interpelacja
2017 r.
pisemna parkingowych i ścieżki rowerowejzałącznik nr 46.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Łukasz
Stencel

dot. remontu chodnika na ul.
Wileńskiej i ew. budowy nowych
29 września Interpelacja
miejsc parkingowych- załącznik nr
2017 r.
pisemna
48.

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

Łukasz
Stencel

dot. kontynuacji prac remontowo29 września Interpelacja budowlanych na ul. Nawrockiego- 2017 r.
pisemna załącznik nr 50.

Data sporządzenia: 22.01.2018 r.

DATA
PRZEKAZANIA
DO
ZAŁATWIENIA

Starosta
Pabianicki
Krzysztof
Habura

28 września
2017 r.
12 października
2017 r.
29 września
2017 r.
13 października
2017 r.
29 września
2017 r.
13 października
2017 r.
29 września
2017 r.
13 października
2017 r.

9 października Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 45.

9 października Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 47.

9 października Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 49.

9 października Odpowiedź pisemna stanowi
2017 r.
załącznik nr 51.

