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TREŚĆ ODPOWIEDZI 
NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE 

1.  10.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
27 kwietnia 

2017 r. 
 

w sprawie wytyczenia dodatkowych 
przejść dla pieszych (dot. 
interpelacji złożonej dwie sesje 
wcześniej) - na ulicy Myśliwskiej 
oraz Grota Roweckiego przy 
ryneczku (o które interpelował 
Wiceprzewodniczący Rady – 
p. Arkadiusz Jaksa). Sprawa miała 
być przedmiotem posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego - czy na następnej 
komisji temat zostanie 
przedstawiony? „Liczymy na to, 
że radni którzy nie są członkami 
komisji bezpieczeństwa, będą 
o terminie posiedzenia 
poinformowani.” 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

27 kwietnia 
2017 r. 

dot. przejść dla pieszych - w jednym 
przypadku sprawa wiąże się z zatoczką 
autobusową, odległościami, które są 
regulowane przez dość jednoznacznie 
przepisy. W przypadku ulicy Myśliwskiej 
na jezdni jest kilka pasów ruchu w miejscu 
gdzie, to przejście byłoby najdogodniejsze 
dla mieszkańców. Powiat wystąpił o szereg 
opinii. Wyraził nadzieję, że na kolejnej sesji 
zostaną przedstawione konkretne decyzje 
w tym temacie. 

2.  10.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
27 kwietnia 

2017 r. 
 

dot. możliwości zmian 
organizacyjnych na parkingach 
przy ulicy Nawrockiego 
(o które interpelował również radny 
Łukasz Stencel). Przy okazji 
remontu chodnika można byłoby 
zyskać około 40 miejsc 
parkingowych. Jak na chwilę 
obecną wygląda sytuacja? Czy pan 
Starosta przychyla się do tego 
pomysłu? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

27 kwietnia 
2017 r. 

dot. parkingów na ulicy Nawrockiego – 
dokonywane były pomiary, czy istnieje 
możliwość zmiany powierzchni parkingu. 
Wymaga to wspólnych działań 
ze spółdzielnią mieszkaniową – planowane 
jest spotkanie z prezesem PSM – panem 
Maciejem Przybylskim. Zmiana wiązałaby się 
z partycypacją spółdzielni mieszkaniowej 
w kosztach, a wręcz poniesienia przez nich 
100% kosztów w tych miejscach, gdzie 
parking miałby być przebudowany na 
terenach spółdzielni – powiat nie może w tym 
uczestniczyć. Wyraził nadzieję, że na 
najbliższej sesji będzie można Państwa 
radnych poinformować o dokonanych 
ustaleniach w sposób ostateczny. 
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3.  10.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
27 kwietnia 

2017 r. 
 

w ostatnim czasie zmniejszeniu 
uległa ilość pracowników 
w Wydziale Finansowym oraz 
w grupie interwencyjnej Wydziału 
Dróg i Mostów. Czy zatrudniono 
nowe osoby? Czy te grupy pracują 
w zmniejszonym składzie?  

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

27 kwietnia 
2017 r. 

odnośnie zmniejszenia stanu zatrudnienia 
w urzędzie powiedział, że w miejsce osób, 
które odeszły z Wydziału Finansowego 
zostały zatrudnione nowe. W wydziale Dróg 
i Mostów od ubiegłego roku żadnych rotacji 
nie było – stan osobowy to 5 osób. 

4.  10.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
27 kwietnia 

2017 r. 
 

dot. interpelacji w sprawie przejścia 
dla pieszych na ulicy 20 stycznia 
przy Gimnazjum nr 3 
i wymalowania biało – czerwonych 
pasów, celem lepszej widoczności. 
W odpowiedzi wskazano, że 
zasady wytyczania przejść dla 
pieszych określają przepisy 
prawne, nie określono jednak, czy 
pasy zostaną wymalowane. Zapytał 
na jakiej zasadzie - na bazie tych 
samych przepisów, na ulicy 
Zamkowej przy Szkole 
Podstawowej nr 5, przejście jest 
biało – czerwone? Jeśli jest to 
niezgodne z przepisami, złożył 
interpelację, aby w tym miejscu 
usadowić platformę (taką, jaka jest 
przed Szkołą Podstawową nr 3 i 8), 
celem zwiększenia 
bezpieczeństwa. Od września 
bieżącego roku do szkoły będą 
chodziły znacznie młodsze dzieci. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

27 kwietnia 
2017 r. 

dot. biało – czerwonych przejść dla pieszych 
- przepisy tego nie zabraniają, ale też nic na 
ten temat nie wskazują. W świetle przepisów 
przejście dla pieszych to białe linie. Stosuje 
się wymalowanie pasów białych  
i czerwonych, co nie jest wbrew przepisom. 
Są jednak przeciwnicy tego rozwiązania, 
ponieważ wówczas całe przejście jest 
wymalowane farbą i tworzy się śliska 
nawierzchnia, samochody będą miały 
mniejszą skuteczność hamowania. To temat, 
który budzi pewne wątpliwości. Można 
zastosować platformę, ale ta z kolei stanowić 
będzie przeszkodę dla kierowców. Sprawa 
wymaga rozważenia.  
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5.  10.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
27 kwietnia 

2017 r. 
 

nauczyciele wychowania 
fizycznego powiatowych szkół 
zgłaszają uwagę w zakresie 
płatności za transport uczniów 
na zawody sportowe poza terenem 
Pabianic. Koszt transportu 
reprezentacji sportowej to około 
1000-1200 zł na cały dzień. Czy 
jest regulamin określający zasady 
odpłatności? Czy dyrektorzy muszą 
składać wnioski w tej sprawie? Czy 
powiat na każdy taki wniosek 
odpowiada pozytywnie? Czy 
prowadzona jest statystyka ilości 
wystosowanych wniosków, ilości 
wniosków rozpatrzonych 
pozytywnie i negatywnie? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

27 kwietnia 
2017 r. 

dot. finansowania szkoły w zakresie 
transportu na zajęcia i zawody sportowe. 
Jeżeli młodzież wybiera się na zawody, 
to dyrektor składa wniosek i taki jest 
rozpatrywany. Wpłynęły dwa podania 
w II Liceum, które zostały rozpatrzone 
pozytywnie. Nie ma potrzeby ustalania 
regulaminu. 

6.  10.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
27 kwietnia 

2017 r. 
 

w ostatnim czasie na portalu 
Pabianice TV zamieszczona 
została informacja na temat zegara 
w Starostwie Powiatowym, 
znajdującego się przy głównej 
tablicy ogłoszeń. Zegar się 
spóźniał, a później został 
zasłonięty. Poprosił o krótki 
komentarz w sprawie, czy nastąpiła 
awaria, czy też były to inne 
przyczyny? 

Sekretarz 
Powiatu 
Jacek 

Barasiński 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

27 kwietnia 
2017 r. 

w odpowiedzi na zapytanie radnego 
Włodzimierza Stanka dotyczące zegara 
powiedział, że powiat współpracuje z firmą 
Sport Premium, która jest właścicielem 
tablicy. Na tablicy znajduje się obszar 
wyznaczony przez właściciela pod reklamę 
firm (najczęściej z terenu powiatu), środkowa 
część służy do wywieszania powiatowych 
ogłoszeń, plakatów, informacji od instytucji. 
Podczas zmiany czasu mechanizm zegara 
nie dokonał automatycznego przejścia 
na nowy czas. Firma została powiadomiona. 
Wobec otrzymanej informacji we wtorek 
został przywieziony nowy mechanizm. Firma 
zapewniła, że automatyczna zmiana czasu 
będzie następować bez przeszkód.  
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7.  10.2017 
Łukasz 
Stencel 

27 kwietnia 
2017 r. 

 

dot. odpłatności związanych 
z wyjazdami na zawody sportowe, 
turnieje wojewódzkie powiatowych 
szkół ponadgimnazjalnych. Jeżeli 
szkoły będą się zgłaszały  
o dofinansowanie wyjazdów 
na zawody wojewódzkie to takie 
otrzymają? Czy takie zgłoszenia 
były? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

27 kwietnia 
2017 r. 

dot. finansowania szkoły w zakresie 
transportu na zajęcia i zawody sportowe. 
Jeżeli młodzież wybiera się na zawody, 
to dyrektor składa wniosek i taki jest 
rozpatrywany. Wpłynęły dwa podania  
w II Liceum, które zostały rozpatrzone 
pozytywnie. Nie ma potrzeby ustalania 
regulaminu. 

8.  10.2017 
Łukasz 
Stencel 

27 kwietnia 
2017 r. 

 

dot. projektowanych ścieżek 
rowerowych. W zeszłym roku 
przetarg na wykonanie ścieżki 
rowerowej został unieważniony 
ze względu na brak odpowiednich 
ofert. Czy w roku bieżącym projekt 
na ich wykonanie będzie 
uwzględniał stację naprawczą dla 
rowerów?  

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

27 kwietnia 
2017 r. 

projekt będzie uwzględniał stację naprawczą 
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9.  10.2017 
Łukasz 
Stencel 

27 kwietnia 
2017 r. 

 

dot. miejsc parkingowych, o które 
wnioskował wcześniej aniżeli radny 
Włodzimierz Stanek i te informacje, 
o których radny wspominał są 
kontynuacją moich działań - 
zapewne o nich szczegółowo powie 
pan Starosta, który prowadzi tę 
sprawę. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

27 kwietnia 
2017 r. 

dot. parkingów na ulicy Nawrockiego – 
dokonywane były pomiary, czy istnieje 
możliwość zmiany powierzchni parkingu. 
Wymaga to wspólnych działań 
ze spółdzielnią mieszkaniową – planowane 
jest spotkanie z prezesem PSM – panem 
Maciejem Przybylskim. Zmiana wiązałaby się 
z partycypacją spółdzielni mieszkaniowej 
w kosztach, a wręcz poniesienia przez nich 
100% kosztów w tych miejscach, gdzie 
parking miałby być przebudowany 
na terenach spółdzielni – powiat nie może 
w tym uczestniczyć. Wyraził nadzieję, że 
na najbliższej sesji będzie można Państwa 
radnych poinformować o dokonanych 
ustaleniach w sposób ostateczny. 

10.  10.2017 
Arkadiusz 

Jaksa 
27 kwietnia 

2017 r. 
 

dot. projektu, a później budowy 
drogi rowerowej wzdłuż Grota 
Roweckiego - modernizacji 
czerwonych chodników tak, aby 
była to droga rowerowa. Poprosił, 
aby zanim Starostwo 
w pełni zatwierdzi projekty 
skonsultować je ze środowiskiem 
rowerowym. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

27 kwietnia 
2017 r. 

dot. ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 
Nawrockiego - będzie przeprowadzona 
konsultacja ze środowiskiem rowerzystów. 

11.  10.2017 
Waldemar 
Flajszer 

27 kwietnia 
2017 r. 

 

zawnioskował o wycyklinowanie 
i lakierowanie podłóg na 
korytarzach I Liceum 
Ogólnokształcącego w 
Pabianicach, gdy pojawią się 
dodatkowe środki.  

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

27 kwietnia 
2017 r. 

podłoga w I LO wymaga lakierowania. W II 
LO podłoga jest pastowana i to się sprawdza. 
Lakieru nie ma, a zapastowana podłoga 
przez cały czas ma estetyczny wygląd. 
Trzeba rozważyć, czy podłogę w I LO 
zalakierować, czy zapastować.  
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12.  10.2017 
Waldemar 
Flajszer 

27 kwietnia 
2017 r. 

 

zawnioskował o wykonanie projektu 
zagospodarowania przestrzennego 
poddasza w II Liceum 
Ogólnokształcącym o ile byłyby na 
to środki - w związku z faktem, 
iż w roku 2019 nastąpi kumulacja 
roczników. Z rozmów z 
nauczycielami wynika, że nie ma 
tam dużej sali np. teatralnej. Można 
byłoby również stworzyć 
dodatkowe sale lekcyjne. Poddasze 
nie jest w ogóle użytkowane.  

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

27 kwietnia 
2017 r. 

dot. zagospodarowania poddasza – temat 
należy przeanalizować. 

 

13.  10.2017 
Waldemar 
Flajszer 

27 kwietnia 
2017 r. 

 

zawnioskował o podjęcie rozmów 
z Urzędem Miejskim w celu 
zlikwidowania parkomatów na ulicy 
Okulickiego i przeznaczenia tego 
obszaru urzędników Starostwa, co 
być może zwiększyłoby możliwości 
postojowe na dziedzińcu 
wewnętrznym urzędu. Czy powiat 
pabianicki nie powinien zapewnić 
mieszkańcom powiatu dostępu 
do godziwego miejsca 
postojowego, chociażby od strony 
ulicy Okulickiego, to pozwoliłoby 
w jakimś stopniu rozwiązać 
problemy parkingu? 

Rzecznik 
Prasowy 

Joanna Kupś 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

27 kwietnia 
2017 r. 

ulica Okulickiego została włączona w strefę 
płatnego parkowania, co nie podoba się wielu 
osobom: urzędnikom, osobom pracującym 
w firmach na ulicy Piłsudskiego, 
pracownikom okolicznego banku, ale także 
petentom Starostwa Powiatowego. Wyjaśniła, 
że złożyła interpelację w przedmiotowej 
sprawie.  
Pod interpelacją na chwilę obecną podpisało 
się ponad 80 osób. Prezydent Miasta 
powiedział, że wyłączenie całej ulicy nie jest 
możliwe, jednakże, aby wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom proponuje się zdjąć dwa 
urządzenia parkometrów i stworzyć odcinek 
ulicy z wyłączeniem płatnego parkowania - 
na pewno na długości Starostwa. Nie określił, 
kiedy to nastąpi, niemniej jednak rozmowy 
cały czas trwają. 



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

     
 

7 

 

L.P. 
ZNAK 

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 

14.  10.2017 
Waldemar 
Flajszer 

27 kwietnia 
2017 r. 

 

czy można już wskazać ile będą 
kosztować tegoroczne gwiazdy Dni 
Powiatu Pabianickiego? Czy powiat 
ma sponsorów? Czy stoiska 
przyniosą dochody? 

Członek 
Zarządu 

Irena Grenda 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

27 kwietnia 
2017 r. 

dot. dni Powiatu Pabianickiego – na dzień 
dzisiejszy kwota nie jest znana, ponieważ 
powiat jest w trakcie realizacji umów, 
czekamy na środki od sponsorów. Nazwy 
firm sponsorów będą umieszczone na 
plakatach. Kwota zabezpieczona to około  
140 tysięcy zł. Po uroczystościach zostaną 
przedstawione szczegóły. 

15.  10.2017 
Waldemar 
Flajszer 

27 kwietnia 
2017 r. 

 

poprosił o wskazanie ilości dzieci 
z powiatu pabianickiego, które są 
umieszczone poza powiatem. 
Chodzi o małe dzieci, które 
z różnych przyczyn są 
umieszczone w placówkach poza 
powiatem, jakie to rodzi koszty 
i dlaczego? 

Członek 
Zarządu Irena 

Grenda 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

27 kwietnia 
2017 r. 

dot. ilości dzieci powiatu pabianickiego, które 
są umieszczane w innych placówkach – jest 
pięcioro dzieci w wieku od 3 miesiąca do 
3 roku życia, które przebywają w domu 
małego dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. 
Miesięczny koszt utrzymania dziecka to 
5 286 zł. Dodała, że dziecko może być 
adoptowane, przyjęte do rodziny zastępczej 
bądź wrócić do rodziny biologicznej, jednakże 
o tym decyduje sąd po rozpoznaniu sytuacji 
dziecka. 

16.  10.2017 
Waldemar 
Flajszer 

27 kwietnia 
2017 r. 

 

ile dzieci z placówek opiekuńczo-
wychowawczych w Porszewicach 
i na ulicy Sejmowej przystąpi do 
komunii świętej? Jakie prezenty 
przygotował Starosta i Zarząd dla 
tych dzieci?  

Członek 
Zarządu Irena 

Grenda 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

27 kwietnia 
2017 r. 

dot. komunii świętej - czwórka mieszkańców 
z ulicy Sejmowej przystępuje do komunii 
w Pabianicach, dwóch z Porszewic w Górce 
Pabianickiej. Zarząd Powiatu planuje zakupić 
każdemu dziecku tablet z tej okazji. 

17.  10.2017 
Waldemar 
Flajszer 

27 kwietnia 
2017 r. 

 

jakie środki otrzymał powiat 
z urzędu wojewódzkiego na 
program korekcyjno-edukacyjny 
skierowany sprawców przemocy 
w rodzinie? 

Członek 
Zarządu Irena 

Grenda 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

27 kwietnia 
2017 r. 

dot. środków finansowych od Wojewody 
na przeprowadzenie szkolenia ze sprawcami 
przemocy w rodzinie - na dzień dzisiejszy jest 
to kwota w wysokości 3 400 zł. Jest czterech 
sprawców. Konkurs został ogłoszony, 
czekamy na zgłoszenia. Szkolenie musi 
prowadzić mężczyzna i kobieta 
z kwalifikacjami w odpowiedniej ilości godzin. 
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18.  10.2017 
Waldemar 
Flajszer 

27 kwietnia 
2017 r. 

 

gdzie odbywały się mistrzostwa 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
pabianickiego w piłkę nożną 
chłopców i dziewcząt? Jaka szkoła 
średnia była najlepsza w piłce 
nożnej? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

27 kwietnia 
2017 r. 

dot. mistrzostw szkół ponadgimnazjalnych 
w piłce nożnej – te odbyły się na Orliku 
w I Liceum. Pierwsze miejsce zajęły 
dziewczęta z Zespołu Szkół Nr 2 tzw. 
Groszki, drugie miejsce Zespół Szkół 
Nr 1, trzecie - II LO 

19.  10.2017 
Waldemar 
Flajszer 

27 kwietnia 
2017 r. 

 

jakie projekty unijne na chwilę 
obecną są realizowane w szkołach 
powiatowych? Ilu uczniów one 
obejmują? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

24 maja 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 1. 

20.  10.2017 
Waldemar 
Flajszer 

27 kwietnia 
2017 r. 

 

czy możliwe jest przedstawienie 
tegorocznych osiągnięć uczniów 
powiatu pabianickiego w 
olimpiadach, konkursach w 
bieżącym roku szkolnym - z 
podziałem na konkursy, laureatów? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

24 maja 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 1. 

21.  10.2017 
Waldemar 
Flajszer 

27 kwietnia 
2017 r. 

 

ilu nauczycieli szkół powiatu 
przebywa na urlopach na 
poratowanie zdrowia? Jakie to 
rodzi skutki finansowe? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

27 kwietnia 
2017 r. 

 
1 czerwca 

2017 r. 

27 kwietnia 
2017 r. 

dot. ilości nauczycieli na urlopach na 
poratowanie zdrowia – 7 - u nauczycieli 
przebywa na takich urlopach. Miesięczny 
koszt to około 31 tysięcy zł. 

22.  11.2017 
Tomasz 

Pierzchała 
10 maja 
2017 r. 

Interpelacja 
pisemna 

w sprawie oświetlenia na ul. 
Rypułtowickiej – załącznik nr 2 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

11 maja 
2017 r. 

 
25 maja 
2017 r. 

24 maja 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 3. 

23.  12.2017 
Tomasz 

Pierzchała 
10 maja 
2017 r. 

Interpelacja 
pisemna 

w sprawie zapadniętej jezdni 
u zbiegu ulic Piłsudskiego 
i Partyzanckiej – załącznik nr 4 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

11 maja 
2017 r. 

 
25 maja 
2017 r. 

24 maja 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 3. 
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24.  13.2017 
Tomasz 

Pierzchała 
10 maja 
2017 r. 

Interpelacja 
pisemna 

w sprawie ścieku 
przykrawężnikowego przy ul. 
Rypułtowickiej – załącznik nr 5 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

11 maja 
2017 r. 

 
25 maja 
2017 r. 

24 maja 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 3. 

25.  14.2017 
Tomasz 

Pierzchała 
10 maja 
2017 r. 

Interpelacja 
pisemna 

w sprawie studzienki na ul. 
Myśliwskiej – załącznik nr 6 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

11 maja 
2017 r. 

 
25 maja 
2017 r. 

24 maja 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 3. 

26.  15.2017 

 
Włodzimierz 

Stanek 
 

1 czerwca 
2017 r. 

 

ponowił interpelację w sprawie 
malowania pasów/oznakowań 
poziomych przejść dla pieszych. 
Prawie wszystkie przejścia na ul. 
20 Stycznia, ul. Nawrockiego i ul. 
Wspólnej są mało widoczne. Radny 
zapytał o terminy: kiedy i jaka ulica 
będzie malowana? Zwrócił uwagę 
na zbliżający się okres wakacyjny, 
który wiąże się ze wzmożonym 
ruchem uczniów. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

1 czerwca 
2017 r. 

dot. pasów na przejściach dla pieszych – 

malowanie rozpocznie się 12 lipca 2017 r., 

w pierwszej kolejności malowane będą pasy 

na drogach powiatowych (os. Bugaj, Piaski), 

następnie na terenie pozostałych gmin 

w naszym powiecie. Szczegółowy 

harmonogram prac jest przygotowywany. 

Zostanie wzięte pod uwagę przejście na ul. 

Brackiej i 20 Stycznia. 
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27. 15.2017 

 
Włodzimierz 

Stanek 
 

1 czerwca 
2017 r. 

 

dot. przejścia dla pieszych na ul. 20 
Stycznia (przy wylocie ul. Brackiej 
przy wieżowcach) – przejście jest 
prawie niewidoczne dla kierowców, 
brak tam również oznakowania 
pionowego. Nie wiadomo czy znaki 
zostały zdjęte, czy ukradzione. 
Z rozmowy z mieszkańcami 
wynika, że jest to przejście, 
z którego korzysta wiele osób. 
Poprosił o podjęcie działań przez 
grupę interwencyjną Wydziału Dróg 
i Mostów, aby w tym miejscu 
postawić znaki pionowe 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

21 czerwca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 7. 

28. 15.2017 

 
Włodzimierz 

Stanek 
 

1 czerwca 
2017 r. 

 

złożył ponowną interpelację w 
sprawie chodnika na ul. 
Nawrockiego przy wieżowcach 
(sprawa, o którą pytał również 
Radny Miejski Piotr Różycki i 
Dariusz Cymerman oraz Radny 
Łukasz Stencel). Na jakim etapie 
są prace? Czy postulaty 
mieszkańców 
o poszerzenie parkingu będą 
wzięte pod uwagę przy 
przebudowie chodnika? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

1 czerwca 
2017 r. 

dot. remontu chodnika przy wieżowcach na 

ul. Nawrockiego – dokumentacja jest 

w trakcie przygotowania. Szczegóły projektu 

dot. przebudowy chodnika będą znane pod 

koniec czerwca. 
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NA INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE 

29. 15.2017 

 
Włodzimierz 

Stanek 
 

1 czerwca 
2017 r. 

 

w związku z uzyskanymi opiniami 
od kuratoriów w sprawie projektów 
arkuszy organizacyjnych – zapytał, 
ilu nauczycieli gimnazjów znalazło 
pracę na stałe, na cały lub niepełny 
etat w szkołach powiatowych? 

Członek 
Zarządu 

Gabriela Wenne 
-Błażyńska 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

1 czerwca 
2017 r. 

Wyciąg z protokołu stanowi załącznik nr 8. 

30. 15.2017 

 
Włodzimierz 

Stanek 
 

1 czerwca 
2017 r. 

 

Radni Powiatu Pabianickiego 
otrzymali na skrzynkę e-mail 
uzupełnienie materiałów na XXXVI 
Sesję Rady Powiatu Pabianickiego. 
Znalazło się tam stanowisko 
zarządu Regionu Ziemia Łódzka 
NSZZ „Solidarność”, które wzywa 
Zarząd Powiatu Pabianickiego i 
władze Konstantynowa Łódzkiego 
do podjęcia działań w kierunku 
przywrócenia w Konstantynowie 
Łódzkim szkolenia 
ponadgimnazjalnego. Jedyną 
szkołą ponadgimnazjalną jest tam 
szkoła przy Zakładzie Poprawczym. 
Czy Zarząd zamierza podjąć jakieś 
działania w tym kierunku? 

Członek 
Zarządu 

Gabriela Wenne 
-Błażyńska 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

26 czerwca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 9. 
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31. 15.2017 

 
Włodzimierz 

Stanek 
 

1 czerwca 
2017 r. 

 

interpelacja złożona po wielu 
rozmowach z mieszkańcami, 
kierowcami, dotycząca budowy 
ronda na zbiegu ulic: Nawrockiego, 
Warszawskiej, Sikorskiego. O tę 
sprawę zabiegała również Radna 
Miejska Monika Cieśla. Pojawiły się 
sprzyjające okoliczności takie jak 
wstrzymanie kursowania tramwaju, 
który mógłby utrudnić budowę tego 
ronda. Wielu kierowców, 
mieszkańców potwierdza potrzebę 
wybudowania w tym miejscu 
skrzyżowania o ruchu okrężnym.  
W godzinach szczytu skręcenie  
z ul. Nawrockiego w lewo 
w Warszawską, czy też z ul. 
Sikorskiego w lewo w ul. 
Warszawską jest praktycznie 
niemożliwe. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

21 czerwca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 10. 

32. 
 

15.2017 
Łukasz 
Stencel 

1 czerwca 
2017 r. 

 

dot. interpelacji w sprawie 

parkingów i chodnika na ul. 

Nawrockiego - ma powstać projekt 

wychodzący naprzeciw tym 

oczekiwaniom. Na jakim etapie jest 

projekt i kiedy ewentualnie 

poznamy jego szczegóły? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

1 czerwca 
2017 r. 

dot. parkingu – parking będzie powiększała 

w swoim zakresie Spółdzielnia 

Mieszkaniowa. 
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33. 

 
15.2017 

Łukasz 
Stencel 

1 czerwca 
2017 r. 

 

dotyczy spotkania z nauczycielami 

wychowania fizycznego - poprosił 

aby Zarząd rozważył możliwość 

„upowszechnienia” finansowania 

dojazdów na zawody wojewódzkie 

dla uczniów szkół, którzy awansują 

do zawodów wojewódzkich. 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne- 

Błażyńska 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

26 czerwca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 11. 

34. 
 

15.2017 
Łukasz 
Stencel 

1 czerwca 
2017 r. 

 

poprosił o rozważenie możliwości 

zwiększenia środków na nagrody 

dla tych szkół, które osiągają 

najlepsze wyniki sportowe. 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne- 

Błażyńska 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

26 czerwca 
2017r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 11. 

35. 
 

15.2017 
 

Łukasz 
Stencel 

1 czerwca 
2017 r. 

 

w sprawie drogi S14 

i Stowarzyszenia „Tak dla S14”. 

Skierował pytanie do Starosty, jako 

członka Stowarzyszenia: czy 

posiada informacje odnośnie zmian 

planowanych przez rząd 

w projekcie dotyczącym m.in. 

ograniczenia ilości węzłów? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

1 czerwca 
2017 r. 

dot. drogi S14 – stowarzyszenie powstało, 

władze się ukonstytuowały. Starosta podpisał 

stanowisko w związku z wyłączeniem węzłów 

z realizacji S14, które jest skierowane do 

GDDKiA. 

36. 
 

15.2017 
Arkadiusz 

Jaksa 
1 czerwca 

2017 r. 
 

poparł głos Radnego Stanka 

i zwrócił uwagę, że skrzyżowanie 

ulic Nawrockiego, Warszawska, 

Sikorskiego jest skrzyżowaniem 

drogi krajowej (ul. Sikorskiego i ul. 

Warszawska to droga krajowa nr 

71). Całe skrzyżowanie leży 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

21 czerwca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 12. 
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w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, czyli agendy 

rządowej, która jak najszybciej 

powinna przebudować 

to newralgiczne i niebezpieczne dla 

mieszkańców skrzyżowanie.  

37. 
 

15.2017 
 

Arkadiusz 
Jaksa 

1 czerwca 
2017 r. 

 

zaapelował do Starosty aby 

poprzez Stowarzyszenie, które 

Powiat założył podjąć intensywne 

kroki w sprawie nie ograniczenia 

liczby węzłów komunikacyjnych 

(mówił o tym już Radny Łukasz 

Stencel). Jeżeli droga ekspresowa 

przecinająca region nie posiada 

węzłów, to tak naprawdę nie 

pracuje dla danego regionu. Na 

węzłach opierają się strefy 

logistyczne i dzięki węzłom 

mieszkańcy mają dostęp do trasy 

szybkiego ruchu. Zauważył, że 

Stowarzyszenie zostało powołane 

właśnie po to, żeby nie 

doprowadzać do dalszej degradacji 

naszego regionu poprzez 

odbieranie tego, co wcześniej było 

już zatwierdzone i przyznane dla 

tego regionu. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

1 czerwca 
2017 r. 

dot. drogi S14 – stowarzyszenie powstało, 

władze się ukonstytuowały. Starosta podpisał 

stanowisko w związku z wyłączeniem węzłów 

z realizacji S14, które jest skierowane do 

GDDKiA. 
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38. 
 

15.2017 
Arkadiusz 

Jaksa 
1 czerwca 

2017 r. 
 

dot. parkingów rowerowych przy 

szkołach – w związku ze 

wzmożonym ruchem rowerowym 

dzieci w okresie letnim, pojawia się 

problem z odpowiednim 

zabezpieczeniem (przypięciem) 

roweru. Radny złożył zapytanie: Ile 

jest parkingów rowerowych? Jaką 

mają pojemność? Jakie jest ich 

wyposażenie techniczne? Czy jest 

jakaś koncepcja, żeby wykorzystać 

tego typu strefy przy szkołach?  

Propagowanie tych środków 

transportu jest elementem 

wychowawczym, poprzez 

promowanie zdrowego stylu życia. 

Czy w ostatnich latach w budżetach 

szkół przeznaczono środki celowe 

z przeznaczeniem na wykonanie 

tego typu infrastruktury? Nie będzie 

satysfakcjonującą odpowiedź, że 

szkoły mogą wydatkować pieniądze 

przeznaczone na wyposażenie 

i utrzymanie tej infrastruktury 

technicznej, ponieważ te środki nie 

wystarczają na bieżące remonty. 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne- 

Błażyńska 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

26 czerwca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 13. 
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39. 
 

15.2017 
Rafał Kunka 

1 czerwca 
2017 r. 

 

nawiązał do tematu skrzyżowania 

ulic: Nawrockiego, Warszawska, 

Sikorskiego. Radny zaproponował, 

aby na najbliższej Komisji 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

rozważyć temat zmiany organizacji 

ruchu na skrzyżowaniu, gdzie 

pierwszeństwo jest sprzeczne z 

ogólnie przyjętą zasadą. To 

rozwiązanie mogłoby spowodować, 

że tranzyt byłby bardziej płynny. 

Nie jest to rozwiązanie docelowe, 

ale jeśli Komisja Bezpieczeństwa 

zaopiniowałaby je pozytywnie, a 

GDDKiA przychyliłaby się do tej 

zmiany, mielibyśmy jedynie koszt 

wymiany kilku znaków. Docelowo 

skrzyżowanie powinno być 

przebudowane. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

21 czerwca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 14. 

40. 
 

15.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
1 czerwca 

2017 r. 
 

zanegował zmianę zaproponowaną 

przez Radnego Rafała Kunkę. 

Zmiana organizacji ruchu 

doprowadziłaby do sytuacji jaka 

była na skrzyżowaniu ulic: 

Myśliwskiej i Waltera Janke przed 

budową ronda. Ul. Warszawska, 

która jest szeroka, straciłaby 

pierwszeństwo na rzecz wąskich 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

21 czerwca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 10. 
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ulic: Nawrockiego i Sikorskiego. 

Zanim kierowcy przyzwyczailiby się 

do nowej sytuacji, mogłoby to 

generować jeszcze większe 

problemy. Radny wskazał, że Rada 

Powiatu powinna przedstawić 

stanowisko KRDKiA i oczekiwać na 

pozytywne zaopiniowanie sprawy. 

 
41. 

 
15.2017 

Andrzej 
Kurzawski 

1 czerwca 
2017 r. 

 

zwrócił się z zapytaniem (jest 

zaplanowane w budżecie), czy 

będzie wykonana nakładka na ulicy 

Sienkiewicza w Dobroniu, przy 

parku. Z uwagi na zbliżające się 

Dni Dobronia poprosił, aby 

nakładka była wykonana przed tymi 

uroczystościami.  

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

1 czerwca 
2017 r. 

dot. nakładki na ul. Sienkiewicza w Dobroniu 

– został wyłoniony wykonawca (WŁODAN), 

zakończenie prac planowane jest przed 

17.06.2017 r.  

 

42. 
 

15.2017 
Grzegorz 

Hanke 
1 czerwca 

2017 r. 
 

dot. nieodpłatnej pomocy prawnej – 

Radny zapytał: z czego wynika 

różnica w ilości adwokatów 

i radców prawnych świadczących 

usługi prawne? Czy sami 

zrezygnowali, czy zostali 

zwolnieni? Jakie kancelarie zostały 

wyłonione do pełnienia obsługi 

prawnej? 

Sekretarz 
Powiatu 
 Jacek 

Barasiński 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

26 czerwca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi załącznik  

nr 15. 
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43. 
 

15.2017 
Waldemar 
Flajszer 

1 czerwca 
2017 r. 

 

na jakich drogach i gdzie były 
przeprowadzane remonty 
cząstkowe masą laną w okresie 
między sesjami? Jakie prace 
obecnie wykonuje na drogach 
grupa interwencyjna Wydziału Dróg 
i Mostów?  

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

21 czerwca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 16. 

44. 
 

15.2017 
Waldemar 
Flajszer 

1 czerwca 
2017 r. 

 

nawiązując do pytań Radnego 
Stanka zawnioskował 
o wymalowanie znaków poziomych 
na drogach Powiatu, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
obszaru wokół szkół. Ponadto 
wniósł o poprawę stanu 
istniejących przejść, jeśli zachodzi 
taka potrzeba (ul. 20 Stycznia i ul. 
Wspólna).  

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

21 czerwca 
2017 r. 

dot. pasów na przejściach dla pieszych – 

malowanie rozpocznie się 12 lipca 2017 r., 

w pierwszej kolejności malowane będą pasy 

na drogach powiatowych (os. Bugaj, Piaski), 

następnie na terenie pozostałych gmin 

w naszym powiecie. Szczegółowy 

harmonogram prac jest przygotowywany. 

Zostanie wzięte pod uwagę przejście na ul. 

Brackiej i 20 Stycznia. 

45. 
 

15.2017 
Waldemar 
Flajszer 

1 czerwca 
2017 r. 

 

na jakim etapie są prace (czy jest 
to etap przetargowy?) przy 
przebudowie skrzyżowania 
z drogami powiatowymi 
w miejscowości Piątkowisko? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

1 czerwca 
2017 r. 

dot. przebudowy skrzyżowania z drogami 

powiatowymi w miejscowości Piątkowisko – 

projekt na przebudowę tego skrzyżowania 

jest w trakcie realizacji. 
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46. 
 

15.2017 
 

Waldemar 
Flajszer 

1 czerwca 
2017 r. 

 

jakie najistotniejsze remonty 
zamierza wykonać Starostwo 
w naszych szkołach w okresie 
letnim? Jakie remonty będą 
wynikały z decyzji Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
i Straży Pożarnej? 

 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne- 

Błażyńska 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

1 czerwca 
2017 r. 

dot. remontów jakie są planowane w okresie 

wakacyjnym w szkołach powiatowych 

i ewentualnych remontów wynikających 

z zaleceń ppoż lub sanepidu – na tą chwilę 

nie ma zaleceń jeżeli chodzi o ppoż, czy 

sanepid, w związku z powyższym nie ma 

potrzeby wykonywania tego typu remontów 

w okresie wakacji. Najistotniejsze remonty, 

które będą przeprowadzone to: wymiana 

rynien w  II Liceum Ogólnokształcącym, 

utworzenie pracowni mechaniki pojazdowej 

w ZS nr 1, ekopracownia w ZS nr 2  oraz 

drobne remonty, takie jak malowanie sal 

szkoleniowych w Powiatowym Ośrodku 

Doskonalenia Nauczycieli.  

47. 
 

15.2017 
Waldemar 
Flajszer 

1 czerwca 
2017 r. 

 

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

 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne- 

Błażyńska 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

1 czerwca 
2017 r. 

dot. przebiegu tegorocznych matur - jak co 

roku, matury przebiegały w porządku. Do 

egzaminu przystąpiło  486 uczniów, 47 nie 

przystąpiło. 

48. 
 

15.2017 
Waldemar 
Flajszer 

1 czerwca 
2017 r. 

 

ile kosztowały występy zespołów 
podczas tegorocznych Dni Powiatu 
Pabianickiego? Ile środków 
pozyskaliśmy od sponsorów? 

 

Członek 
Zarządu 

Irena Grenda 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

1 czerwca 
2017 r. 

dot. kosztów związanych z występami 

zespołów na tegorocznych Dniach Powiatu 

Pabianickiego – przybliżony koszt to 170.000 

złotych. Dot. darowizn od sponsorów - 

w formie gotówki jest to kwota 21.300 

złotych, natomiast nagrody rzeczowe były 

wartości 7.000 złotych. 
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49. 
 

15.2017 
Waldemar 
Flajszer 

1 czerwca 
2017 r. 

 

jak wygląda funkcjonowanie 
programu 500+ w Powiecie 
Pabianickim w 2017 roku 
za ostatnich 5 miesięcy? Czy 
mamy takie dane? 

 

Członek 
Zarządu 

Irena Grenda 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

1 czerwca 
2017 r. 

dot. programu 500+ realizowanego przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Pabianicach – w przeciągu 5 ostatnich 

miesięcy wydana została kwota 316.037 

złotych na 136 podopiecznych 

przebywających w rodzinach zastępczych. 

Program 500+ nie obejmuje dzieci 

przebywających w Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej. 

50. 
 

15.2017 
Waldemar 
Flajszer 

1 czerwca 
2017 r. 

 

ile na chwilę obecną jest dzieci 
w rodzinach zastępczych 
w Powiecie Pabianickim? 

 

Członek 
Zarządu 

Irena Grenda 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

1 czerwca 
2017 r. 

na dzień dzisiejszy tj. 1.06.2017 r. są 162 

rodziny zastępcze i 201 dzieci. W tej grupie 

są osoby, które chodzą do szkoły, studiują, 

przygotowują się do wykonywania zawodu, 

ale z uwagi na to, że ukończyły 18 lat, nie 

obejmuje ich program 500+.  

51. 
 

15.2017 
Waldemar 
Flajszer 

1 czerwca 
2017 r. 

 

na jakim etapie są prace 
remontowe w budynku „Orlęta” w 
Porszewicach i w DPSie 
w Pabianicach przy ulicy Łaskiej? 

 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

1 czerwca 
2017 r. 

dot. działań remontowych w budynku „Orlęta” 
– Przedmiotem remontu jest 
termomodernizacja budynku. Jest on już w 
całości wyłożony, ocieplony wełną mineralną. 
Rozpoczęły się prace związane z instalacją 
siatki i zaciąganiem kleju. Druga ekipa 
rozpoczynała już wymontowywanie starych 
i montaż nowych okien. Wszystko odbywa się 
zgodnie z harmonogramem, jeśli pogoda 
dopisze inwestycja powinna być wykonana 
w czasie. 

Dot. Domu Pomocy Społecznej 
w Pabianicach – w dniu dzisiejszym będzie 
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podpisana umowa o dofinansowanie 
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej. 
Niezależnie od podpisania umowy, w chwili 
obecnej, już od ponad tygodnia trwają prace 
nad przygotowaniem Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, aby jak najszybciej 
uruchomić to zamówienie publiczne. 

52. 
 

15.2017 
Waldemar 
Flajszer 

1 czerwca 
2017 r. 

 

pytanie odnośnie programu 
Aktywny Samorząd - ile umów 
z niepełnosprawnymi studentami 
zostało zawarte i na jaką wartość? 

 

Członek 
Zarządu 

Irena Grenda 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

1 czerwca 
2017 r. 

dot. programu Aktywny Samorząd – na 
chwilę obecną z niepełnosprawnymi 
studentami podpisaliśmy 29 umów na kwotę 
67.223 złotych. Są to stypendia 
umożliwiające tym osobom podjęcie nauki na 
wyższych uczelniach. 

53. 
 

15.2017 
Waldemar 
Flajszer 

1 czerwca 
2017 r. 

 

jakie koszty rodzi prowadzenie 
Pogotowia Rodzinnego? Czy w 
Pogotowiu są jakieś dzieci i jakie są 
w związku z tym koszty? 

 

Członek 
Zarządu 

Irena Grenda 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

1 czerwca 
2017 r. 

dot. funkcjonowania Pogotowia Rodzinnego – 

w tej chwili w Pogotowiu znajduje się dwoje 

dzieci (2,5 – letni chłopcy).  Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie płaci na każde 

dziecko po 1.000 złotych. Do tego dochodzi 

500+ i uposażenie dla tej rodziny 

w kwocie 2.600 złotych. 

54. 
 

15.2017 
Waldemar 
Flajszer 

1 czerwca 
2017 r. 

 

czy były jakieś wnioski w ramach 
Programu wyrównywania różnic 
między Regionami? Ile ich było? 
O jakiej wartości? I czego te 
wnioski dotyczyły? 

 

Członek 
Zarządu 

Irena Grenda 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

1 czerwca 
2017 r. 

dot. Programu Wyrównywanie różnic między 

regionami – w tej chwili gmina Ksawerów 

złożyła jeden wniosek na zakup autobusu 

(21 miejsc). Gmina ma przyznaną na ten cel 

kwotę w wysokości 210.000 złotych. 

Czynności formalne nie zostały jeszcze 

zakończone. 
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55. 
 

15.2017 
 

Waldemar 
Flajszer 

1 czerwca 
2017 r. 

 

dot. przejazdu przez tory kolejowe 
na ulicy Wspólnej – „Czy nie 
należałoby wystąpić do dyrekcji 
PKP o poprawę przejazdu?” 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

26 czerwca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 17. 

56. 
 

15.2017 
Waldemar 
Flajszer 

1 czerwca 
2017 r. 

 

wnioskował o wyrównanie drogi 
powiatowej 3308E Szynkielew-
Petrykozy-Kudrowice na odcinku 
Szynkielew do wiaduktu S14 
i o wycinkę zakrzaczeń na odcinku 
Szynkielew do wiaduktu S14. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

26 czerwca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 16. 

57. 
 

15.2017 
Waldemar 
Flajszer 

1 czerwca 
2017 r. 

 

czy zostały już przeprowadzone 
konkursy na dyrektorów naszych 
szkół? Kto został wyłoniony? 

 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

1 czerwca 
2017 r. 

podjęto trzy uchwały w sprawie powierzenia 

stanowiska dyrektora: w I Liceum 

Ogólnokształcącym uchwała dotyczyła Pani 

Barbary Żwańskiej, w ZS nr 3 Pani Agnieszki 

Kulpińskiej-Górskiej i w Młodzieżowym Domu 

Kultury uchwała dotyczyła Pani Grażyny 

Wójcik. 

58. 
 

15.2017 
Krzysztof 
Waligórski 

1 czerwca 
2017 r. 

 

dotyczy remontu dróg – czy istnieje 

możliwość skoordynowania prac 

renowacji nawierzchni drogi z 

remontem pobocza/chodnika? 

 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 czerwca  
2017 r. 

 
28 czerwca 

2017 r. 

1 czerwca 
2017 r. 

dot. synchronizacji remontu nawierzchni 

i pobocza – przy zadaniach inwestycyjnych 

remontowych zawsze wraz z remontem 

nawierzchni wykonywany jest remont 

pobocza. Powiat dysponuje ograniczonymi 

środkami, na remont poboczy nie starcza 

pieniędzy,  pobocza były niejednokrotnie 

utwardzane, jednak ich stan pozostawia wiele 

do życzenia. Nie są to rozwiązania tak 

skuteczne jak asfalt. 
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59. 16.2017 
Grzegorz 

Hanke 
28 czerwca 

2017 r. 
 

- Radny Grzegorz Hanke – na 

poprzedniej sesji zadał pytanie, 

które dotyczyło m.in. jaka w tej 

chwili organizacja, jaka kancelaria 

będzie prowadziła obsługę 

prawną? Poinformował, iż otrzymał 

odpowiedź, że w wyniku przetargu 

otrzymała to organizacja 

pozarządowa. Doprecyzował 

pytanie, jak nazywa się owa 

organizacja pozarządowa, która ten 

przetarg wygrała? Ilu adwokatów 

i radców prawnych w ramach tej 

organizacji będzie prowadziło 

obsługę prawną? 

- Z jakich są kancelarii? Czy jest to 

jedna, czy są to różne kancelarie 

zrzeszone dla organizacji 

pozarządowej, która będzie 

prowadziła obsługę prawną? 

- „Żadnego adwokata tam nie ma? 

Są sami radcy prawni?”. 

- Czy to jest jedna kancelaria, czy 
różne kancelarie? 
- Są zrzeszani w tej jednej 

organizacji? 

 
 

Sekretarz 
Powiatu 
 Jacek 

Barasiński 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

25 sierpnia 
2017 r. 

- Sekretarz Powiatu – p. Jacek Barasiński – 
organizacja pozarządowa, której powierzono 
realizację zadania publicznego prowadzenia 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 
to fundacja Młodzi Ludziom z Borysewa. 
Organizacja zatrudnia radców prawnych, 
którzy wykonują tą usługę w 3 punktach. 
Każdy z radców prawnych prowadzi 
samodzielnie kancelarię radcowską. 
- Odpowiedź pisemna stanowi  

załącznik nr 18. 

- Sekretarz Powiatu – p. Jacek Barasiński 

potwierdził. Organizacja pozarządowa 

przedkłada w ofercie promesy radców 

prawnych i adwokatów i kompletuje skład 

osobowy na konkretne punkty, wykonując to 

co było treścią ogłoszenia o konkursie, 

tj. prowadzenie punktów przez osoby 

z doświadczeniem zawodowym na poziomie 

adwokatów i radców prawnych. „Nie 

zastrzegajmy, że to mają być adwokaci”. 

Punktowane są grupy zawodowe adwokatów 

i radców prawnych, natomiast w różnych 

sytuacjach dochodzi również do tego, 

że organizacja pozarządowa zatrudnia 

dodatkowo doradców podatkowych, czyli 

niższy szczebel, który nie był brany w tym 

przypadku pod uwagę. Celem było 

osiągnięcie jak najwyższego poziomu 

świadczonych usług. 
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- Są to trzy różne kancelarie radcowskie 

i  trzy różne osoby. 

- Sekretarz Powiatu potwierdził. Organizacja 

pozyskała ich do wykonania tej usługi. 

60. 16.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
28 czerwca 

2017 r. 
 

w sprawie przejścia dla pieszych  

20 Stycznia przy wylocie 

ul. Brackiej – przejście ma 

oznaczenie poziome, natomiast 

brak oznaczenia pionowego. Czy 

Zarząd zbadał tą sprawę 

(interpelacja z poprzedniej sesji)?  

W dniu wczorajszym  zostało 

wymalowane, odnowione 

oznakowanie poziome, czyli była 

tam „ekipa”, poniosła koszty 

związane z dojazdem, itp., 

natomiast znaków pionowych nadal 

tam nie ma. 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

28 czerwca 
2017 r. 

dot. braku oznakowania pionowego przy 

przejściu dla pieszych ul. 20 Stycznia – 

oznakowanie pionowe będzie zainstalowane 

w przyszłym tygodniu po wymalowaniu 

przejścia przy ul. Brackiej. 

 

 
61. 

 
16.2017 

Włodzimierz 
Stanek 

28 czerwca 
2017 r. 

 

dot. przejścia dla pieszych ul. 20 

Stycznia przy ul. N. Gryzla przy 

dawnej Remizie - przejście bardzo 

uczęszczane, znak pionowy z 

jednej strony jest, z drugiej go nie 

ma. Poprosił o uzupełnienie  

oznakowania pionowego. Zwrócił 

się z interpelacją do Zarządu, aby  

w okresie wakacji dokonać 

przeglądu wszystkich przejść dla 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

28 czerwca 
2017 r. 

dot. braku oznakowania pionowego przy  

ul. 20 Stycznia/Nawrockiego – zostanie to 

sprawdzone, jeżeli okaże się, że brakuje 

znaków, to zostaną podjęte próby 

uzupełnienia tego oznakowania. 
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pieszych w obrębie naszego miasta 

na drogach powiatowych 

i uzupełnić brakujące oznakowanie, 

bo część znaków jest 

zniszczonych, część 

przekrzywionych, żeby na  

1 września, kiedy uczniowie pójdą 

do szkół było bezpieczniej. 

62. 16.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
28 czerwca 

2017 r. 
 

dot. programu „Powiat w oczach 

radnych” - po wielu ustaleniach 

został wypracowany model, że  po 

co drugiej sesji odbywa się 

program „Powiat w oczach 

radnych”. Dwie sesje temu  

p. Rzecznik  stwierdziła, że 

program się nie odbędzie, podając 

jakieś przyczyny. Później była sesja 

absolutoryjna, program „Powiat  

w oczach radnych” również się nie 

odbył. Po dzisiejszej sesji można 

odnieść wrażenie, że również się 

nie odbędzie, chociaż jest okres 

wakacyjny, nie wiadomo czy radni 

byliby w stanie przyjść. 

Przypominał w imieniu klubu 

radnych, żeby od września program 

znowu  tak dobrze funkcjonował, 

jak w minionym roku, abyśmy jako 

Rzecznik 
Prasowy 

Joanna Kupś 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

28 czerwca 
2017 r. 

dot. programu „Powiat w oczach radnych” - 

przypomniała, że na spotkaniu, na którym byli 

obecni przedstawiciele klubów radnych 

proszono o to, żeby wykorzystywać czas 

antenowy na program „Powiat w oczach 

radnych”. Takie programy były realizowane, 

radni zostali poinformowani o tym, że  

w ramach możliwości i cały czas to zdanie 

jest obowiązujące, ponieważ czas antenowy, 

jaki jest zagwarantowany umową roczną jest 

ściśle określony. Wiadomo, że on nie może 

być przedłużony, ponieważ wiązałoby się to 

 z przeznaczeniem jakichś dodatkowych 

środków. Program jest realizowany   

w ramach naszych możliwości. Ostatnio nie 

było programu, ponieważ było 

nagromadzenie różnych eventów, imprez,  

z których nie mogliśmy zrezygnować, 

ponieważ musieliśmy pokazywać konkursy, 

które się odbywały, konferencje, dni otwarte 



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

     
 

26 

 

L.P. 
ZNAK 

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 

radni, po co drugiej sesji mogli 

spotkać się z mieszkańcami za 

pośrednictwem telewizji Pro-MOK. 

w szkołach, duża impreza pn. „Dni Powiatu 

Pabianickiego”  i tym sposobem był ten czas 

wykorzystany.  

W okresie wakacyjnym programu nie będzie, 

może zmieni się to we wrześniu. Realizacja 

programów będzie planowana z myślą o 

radnych. 

63. 16.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
28 czerwca 

2017 r. 
 

dot. zapraszania radnych na 

posiedzenia Komisji 

Bezpieczeństwa  i Porządku - 

kolejna interpelacja do p. Starosty – 

p. Starosta obiecał, że na 

posiedzenia Komisji 

Bezpieczeństwa będą zapraszani 

wszyscy radni, będą informowani 

o jej terminie. Komisje 

Bezpieczeństwa w nowym składzie 

odbyły się już dwie.  

Pierwsza konstytuująca się była 

miesiąc temu, tam obecność innych 

radnych była zbędna. Natomiast 

w miniony wtorek o godz. 12.00  

również odbyła się Komisja 

bezpieczeństwa, dodał, że  nie 

został na nią zaproszony. 

Wyraził zdanie, że sprawy 

bezpieczeństwa i porządku są dla 

niego bardzo ważne i chciałby tam 

chociaż być,  oczywiście bez prawa 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 
 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

21 sierpnia 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  

załącznik nr 19. 
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zabierania głosu w jakimś 

głosowaniu.  

Wyraził   nadzieję, że do dyskusji 

radni zostaną też dopuszczeni. 

64. 16.2017 
Piotr 

Ambroziak 
28 czerwca 

2017 r. 
 

dot. sporu pomiędzy miastem 

Pabianice, a Powiatem  

o zadłużenie szpitala – czy odbyła 

się sprawa sądowa dot. sporu 

pomiędzy miastem Pabianice,  

a Powiatem o zadłużenie szpitala, 

kiedy Powiat zarządzał szpitalem 

i jaki jest wyrok  w tej sprawie? 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

 
 
 
 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

28 czerwca 
2017 r. 

Wyciąg z protokołu stanowi załącznik nr 20. 
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65. 

 
16.2017 

Łukasz 
Stencel 

28 czerwca 
2017 r. 

 

dot.  przebudowy chodnika na  

ul. Nawrockiego – poinformował, że 

dzięki wnioskom, które m.in. jako 

radny składał udało się podpisać 

porozumienie ze Spółdzielnią 

Mieszkaniową. Ze względu na fakt 

iż przebudowa chodnika zostanie 

przesunięta na ten rok, będą 

wygospodarowane środki 

finansowe na nowe miejsca 

parkingowe. Kiedy skoro mamy już 

projekt, będzie rozpisany przetarg 

na realizację tego zadania? Kiedy 

możemy się spodziewać 

ukończenia tych prac? 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

28 czerwca 
2017 r. 

dot. przebudowy chodnika ul. Nawrockiego – 

przetarg zostanie ogłoszony w lipcu, będzie 

to na pewno druga połowa lipca. Prace 

planowane są na wrzesień, październik.  

 

66. 16.2017 
Łukasz 
Stencel 

28 czerwca 
2017 r. 

 

dot. prac przy wykaszaniu traw - na 

jakim etapie jest wykaszanie traw 

przy naszych drogach powiatowych 

i na „terenach powiatowych”? Czy 

główne arterie  powiatowe są już 

wykoszone i  kiedy pierwsze prace 

wiosenno – letnie będą 

zakończone? 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

28 czerwca 
2017 r. 

dot. wykaszania traw – udało się zatrudnić 

dodatkowe 3 osoby, które zajmują się tylko  

i wyłącznie wykaszaniem traw na drogach 

powiatowych. W tej chwili trwają prace na 

terenie miasta Pabianice, natomiast potrzeby 

są  we wszystkich gminach i w miarę 

możliwości będą realizowane. Nie tak dawno 

była koszona trawa w Konstantynowie 

Łódzkim, już dzisiaj  wiadomo, że ta trawa 

urosła na tyle, że wymagałaby wykoszenia, 

ale jakieś pierwszeństwo musi istnieć. 
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67. 16.2017 
Waldemar 
Flajszer 

28 czerwca 
2017 r. 

 

dot. pracy Wydziału Komunikacji - 

poprosił o podsumowanie prac 

Wydziału Komunikacji i Transportu 

za pierwsze półrocze 2017 roku  

z uwzględnieniem 

zarejestrowanych samochodów 

i wyrejestrowanych z ewidencji, 

wydanych praw jazdy, nowych oraz 

cofniętych uprawnień. Poprosił 

o wskazanie najlepszych auto-szkół 

na terenie naszego powiatu za 

pierwsze półrocze 2017 roku. Czy 

stacje diagnostyczne są 

poddawane kontroli, ile ich jest na 

terenie  powiatu i co obejmuje taka 

kontrola? Jak na chwilę obecną jest 

oceniana sprawność obsługi 

interesantów i działanie systemu 

elektronicznego (dot. długości 

kolejek)? Jak to ocenia Naczelnik 

Wydziału? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne- 

Błażyńska 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

23 sierpnia 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  

załącznik nr 21. 

 



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

     
 

30 

 

L.P. 
ZNAK 

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 

68. 16.2017 
Waldemar 
Flajszer 

28 czerwca 
2017 r. 

 

dot. Powiatowego Urzędu Pracy - 

jaka jest liczba osób 

zarejestrowanych w PUP?  Jakie 

jest bezrobocie na terenie Powiatu 

Pabianickiego na koniec czerwca 

2017 roku, czy ono maleje, czy 

rośnie? Jaka jest stopa bezrobocia 

na koniec maja? Ile osób zostało 

objętych aktywnymi formami 

przeciwdziałania bezrobociu i jakie 

były to formy? Poprosił o podanie 

danych za pół roku albo do końca 

maja. 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

28 czerwca 
2017 r. 

dot. stopy bezrobocia -  na koniec miesiąca 

maja, bo stopa bezrobocia rejestrowanego 

jest zawsze podawana z pewnym 

opóźnieniem, w powiecie pabianickim 

wynosiła 8,6 punktu procentowego, była 

nieco wyższa od stopy ogólnokrajowej, która 

na koniec maja wynosiła 7,7 punktu 

procentowego. Możemy zaobserwować 

pozytywny trend dotyczący spadku 

bezrobocia i jego dynamika też wzrasta. 

Dodatkowo mamy teraz prace sezonowe, 

które ten poziom niwelują. Niepokojącym jest 

to, że pomimo tak niskiego wskaźnika, 

którego nie było już od 25 lat, mamy potężny 

brak rąk do pracy, zgłaszany właściwie we 

wszystkich sektorach gospodarki, wszyscy 

dzisiaj szukają ludzi do pracy, a tych ludzi nie 

ma. Z drugiej strony blisko 3 800 

bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 

to zasób, z którego można byłoby korzystać,  

a jednak ci ludzie nie podejmują pracy. Jest 

to zjawisko niepokojące. 
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69. 16.2017 
Waldemar 
Flajszer 

28 czerwca 
2017 r. 

 

zawnioskował o powołanie zespołu 

przygotowującego uroczystości 20-

lecia Samorządu Powiatowego w 

2018 roku. W 2018 roku mija 

dokładnie 20 lat od powstania 

Powiatów, jak również Powiatu 

Pabianickiego. Przez Radę Powiatu 

przewinęło się wielu radnych, 

mieliśmy trzech Starostów, kilku 

Wicestarostów, wielu Radnych, 

trzech Przewodniczących Rady.  

Na uroczystości 20-lecia 

zaproponował czerwiec lub 

wrzesień 2018 roku. Z uwagi na to, 

że będzie to rok wyborczy, 

należałoby wziąć pod uwagę 

niełączenie tego z wydarzeniami 

politycznymi, które będą miały 

miejsce 11 listopada 2018 roku - 

dzień wyborów samorządowych, 

więc w miarę możliwości wcześniej. 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 
Pabianickiego 

Florian Wlaźlak 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

31 sierpnia 
2017 r. 

Wyciąg z protokołu stanowi załącznik nr 22. 

70. 16.2017 
Waldemar 
Flajszer 

28 czerwca 
2017 r. 

 

jak przebiegają prace na drodze 

Dobroń – Ldzań? Jakich prac to 

dotyczy i na jakim są etapie? 

 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

28 czerwca 
2017 r. 

droga Dobroń – Ldzań – zaawansowanie 

planowanych robót - około 60%. W ostatnim 

czasie wykonano pierwszą i drugą część 

kanalizacji deszczowej po stronie zachodniej, 

zakończono chodnik po stronie wschodniej  

i zachodniej, położono warstwę wiążącą za 

mostkiem do Dobronia Dużego i wykonywane 
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jest poszerzenie jezdni od Dobronia Dużego 

do Mogilna Dużego. 

71. 16.2017 
Waldemar 
Flajszer 

28 czerwca 
2017 r. 

 

dot. zakończonego naboru 

elektronicznego - ilu uczniów mamy  

w systemie? Ile klas powstanie  

i czy może to spowodować 

jakiekolwiek zmiany kadrowe? 

Członek 
Zarządu 

Gabriela Wenne 
- Błażyńska 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

25 sierpnia 
2017 r. 

dot. oświaty - nabór elektroniczny zakończył 

się 21 czerwca, natomiast on o niczym nie 

świadczy - 651 osób zalogowało się do 

systemu. 30 czerwca będzie dokonywana 

symulacja tego naboru w systemie 

elektronicznym (do jednej klasy zalogowało 

się np. 39 uczniów, a do drugiej 9 i na tym 

polega ta symulacja naboru – tworzenie, 

łączenie lub zamykanie  pewnych oddziałów 

i ustalanie gdzie te dzieci odchodzą, gdy 

zamykany jest dany oddział). Dopóki 

młodzież nie przyniesie świadectw do danej 

szkoły, to te klasy nie zostaną utworzone - 

12 lipca powstaną ostateczne listy osób 

przyjętych do naszych szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Na dzień dzisiejszy najwięcej osób 
zalogowało się do II LO , potem I LO i ZS  
Nr 3.  

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 23. 
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72. 16.2017 
Waldemar 
Flajszer 

28 czerwca 
2017 r. 

 

dot. Środowiskowego Domu 

Samopomocy – jaka dotacja była 

na pensjonariusza w 2016 roku,  

a jaka jest w 2017? Ilu jest 

podopiecznych w tym momencie? 

Czy środki, które otrzymujemy są 

wystarczające? 

Członek 
Zarządu  

Irena Grenda 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

28 czerwca 
2017 r. 

dot. Środowiskowy Dom Samopomocy – 

dotacje w 2016 i 2017 roku są takie same  

i wynoszą 304 320 zł na 20 uczestników, jeśli 

dzielimy tę kwotę na 20 i na 12, to 

miesięczny koszt utrzymania jednego 

podopiecznego to 1 268 zł. 

 

73. 16.2017 
Waldemar 
Flajszer 

28 czerwca 
2017 r. 

 

dot. Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności - 

ile było do tej pory orzeczeń? Ile 

zwołano komisji? Dochodzą 

niepokojące informacje, że zespoły  

mogą być zlikwidowane, a ZUS 

może przejąć uprawnienia tych 

zespołów. Czy wiemy coś na ten 

temat? 

 

Członek 
Zarządu 

Irena Grenda 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

28 czerwca 
2017 r. 

dot. Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności - do końca maja 

 i w pierwszej połowie czerwca odbyły się 132 

komisje, wydano orzeczenia   

o niepełnosprawności dla 1 267 osób, w tym 

155 dzieci i 1 112 osób dorosłych.  

Z doniesień prasowych wynika, że Powiatowy 

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

przestanie funkcjonować z dniem 1 stycznia. 

 Nie wiadomo, czy przejmie to ZUS, czy 

KRUS, czy jakaś nowa organizacja.  

W drugim półroczu prawdopodobnie 

odpowiedź będzie znana. Likwidacja tego 

zespołu byłaby wielką szkodą dla Powiatu, 

ponieważ kiedyś Zespół ds. Orzekania 

funkcjonował w szpitalu, nie miał warunków. 

Warunki zostały przez nas zorganizowane, 

są odpowiednie gabinety i służby, które się 

tym dobrze zajmują, nie ma skarg. Wszystko 

odbywa się zgodnie z procedurami. 
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74. 16.2017 
Waldemar 
Flajszer 

28 czerwca 
2017 r. 

 

dot. końca roku szkolnego  

w Placówkach Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Porszewicach  

i na ul. Sejmowej – ile było promocji 

do następnej klasy? 

Czy wszyscy nasi wychowankowie 

ukończyli rok szkolny?   

Czy przechodzą na wyższe 

szczeble? Czy mamy jakieś 

sukcesy na tym etapie? Jaka jest 

zdawalność do I i II Liceum? 

 

Członek 
Zarządu 

Irena Grenda 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

28 czerwca 
2017 r. 

dot. promocji roku szkolnego – osiągnęła 

zadowalający poziom, pomimo, że 5 - 6 

dzieci jest nieklasyfikowanych, ale nie są to 

dzieci, które chodzą do naszych szkół  na 

terenie Pabianic, czy Gminy Pabianice, tylko 

te, które przebywają w ośrodkach, MOS-ach, 

czy innego tego typu placówkach.  Być może 

ukończą oni szkołę w wieku 18-19 lat. Jest 

jeden taki uczeń, który skończył 18 lat, ale 

dojrzał do tego,  żeby się dalej uczyć i prosił 

o pomoc, dostał się do I LO, świadectwo ma 

dobre, mamy też takich wychowanków, 

którzy studiują, ale to są małe grupy.  

Po ukończeniu  18 r.ż. młodzież chce się 

usamodzielnić, często wraca do  rodzinnych 

domów, czy też dostaje mieszkania. 

75. 16.2017 
Waldemar 
Flajszer 

28 czerwca 
2017 r. 

 

dot. PFRON - ile do tej pory 

wykorzystano środków, które 

przychodzą do nas z PFRON, jak 

to wygląda? 

 

Członek 
Zarządu 

Irena Grenda 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

28 czerwca 
2017 r. 

dot. wydawanych środków z PFRON-u – 

przyznano 2 676 647 zł, na tą chwilę wydano 

kwotę 1 160 501 zł, czyli troszkę mniej niż 

50%, ale w drugim półroczu będą pokrywane 

koszty związane z likwidacją barier 

(przystosowanie łazienki do osoby 

niepełnosprawnej). Odnośnie turnusów – 

mieliśmy 100 000 zł, wydano 88 129 zł. Może 

się zdarzyć, że jeszcze w sierpniu, czy we 

wrześniu będą osoby zainteresowane 

turnusami. Na środki ortopedyczne 

przeznaczono około 600 000 zł, wydano 
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410 000 – środki te w 100% będą 

wykorzystane. 

76. 16.2017 
Waldemar 
Flajszer 

28 czerwca 
2017 r. 

 

dot. pieczy zastępczej - w ostatnim 

czasie odbyła się kontrola  

z Wojewódzkiego Urzędu  

w zakresie pieczy zastępczej- jakie 

były wyniki tej kontroli? 

 

Członek 
Zarządu 

Irena Grenda 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

28 czerwca 
2017 r. 

Wyciąg z protokołu stanowi załącznik nr 24. 

77. 16.2017 
Waldemar 
Flajszer 

28 czerwca 
2017 r. 

 

dot. pogotowia rodzinnego – ile 

dzieci w nim przebywa? Czy są 

większe potrzeby, czy też mniejsze, 

czy nie należałoby zwiększyć 

środków? Jak to wygląda? 

 

Członek 
Zarządu 

Irena Grenda 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

28 czerwca 
2017 r. 

dot. pogotowia opiekuńczego – w pogotowiu 

przebywa obecnie troje dzieci i to jest liczba 

maksymalna. Wniosek, że trzeba stworzyć 

jeszcze jedno, czy dwa pogotowia. 

Najczęstszą przyczyną zabierania dziecka do 

pogotowia jest pijaństwo opiekunów, ponadto 

najgorzej jest zawsze z piątku na sobotę. 

Zaapelowała do radnych, aby w miarę 

możliwości namawiali ludzi do zakładania 

pogotowia, może te osoby nie mają dzieci 

albo są już na emeryturze i chętnie pomogą. 

Sposób finansowania jest dobry, także  

można podreperować swój budżet, jedynym 

wymogiem są dobre warunki lokalowe. Przy 

trójce dzieci jest jeszcze opiekun, ale  

w sytuacji, gdy chcą jechać na urlop, to 

wyznacza się dodatkowe osoby, które  w tym 

czasie pełnią opiekę  nad tymi dziećmi. 
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78. 16.2017 
Arkadiusz 

Jaksa 
28 czerwca 

2017 r. 
 

dot. ul. Grota Roweckiego – 

projekty zostały ukończone. Czy 

rozpisany został już przetarg? 

Jeżeli nie, to, kiedy Zarząd planuje 

go rozpisać? Kiedy przewidywane 

jest rozstrzygnięcie? 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

28 czerwca 
2017 r. 

dot. ul. Grota Roweckiego – do 7 lipca jest 

termin na składanie ofert, jeżeli one wpłyną to 

do końca lipca przetarg będzie 

rozstrzygnięty. 

79. 16.2017 
Arkadiusz 

Jaksa 
28 czerwca 

2017 r. 
 

dot. ul. Nawrockiego – planowane 

są  dwa zadania: budowa ścieżki 

rowerowej po stronie zachodniej  

i budowa chodników i parkingów po 

stronie wschodniej. Czy będzie to 

jedno zadanie, czy będą to dwa 

niezależne zadania i dwa przetargi 

inwestycyjne? Kiedy będą projekty  

i kiedy planowane jest ich 

rozpisanie? 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

28 czerwca 
2017 r. 

dot. ul. Nawrockiego - budowa drogi 

rowerowej i parkingu – przetarg planowany 

jest  w drugiej połowie lipca, prace  

w miesiącach wrzesień, październik. 

Najprawdopodobniej będzie to realizowane  

w dwóch zadaniach inwestycyjnych. 

 

80. 16.2017 
Krzysztof 
Waligórski 

28 czerwca 
2017 r. 

 

dot. geotermii – na jakim etapie jest 

wykorzystanie energii 

geotermalnej? 

 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

28 czerwca 
2017 r. 

dot. geotermii – każdy z samorządów działa 

na swoją własną odpowiedzialność, nie ma 

żadnego obowiązku, aby konsultować tematy 

dotyczące geotermii. Pytanie zostało 

skierowane do niewłaściwego adresata.   

W zakresie geotermii Powiat Pabianicki nie 

prowadzi żadnych działań. 
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81. 16.2017 
Krzysztof 
Waligórski 

28 czerwca 
2017 r. 

 

jakie inwestycje związane  

z drogami są planowane na terenie 

Gminy Konstantynów  

w najbliższym czasie?  

Czy w perspektywie są jeszcze 

jakieś działania w kierunku 

inwestycji drogowych? 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

28 czerwca 
2017 r. 

 
31 sierpnia 

2017 r. 

28 czerwca 
2017 r. 

dot. planowanych inwestycji   

w Konstantynowie Łódzkim – 22 czerwca br. 

ogłoszono przetarg na zadanie: „Remont  

ul. Krętej i remont skrzyżowania ul. Krętej  

i Niesięcina”. W trakcie jest przetarg 

nieograniczony na wykonanie dokumentacji 

na budowę chodnika na ul. Niesięcin  

w Konstantynowie Łódzkim. 

Najkorzystniejsza oferta to oferta za kwotę 

22 140 zł. 

82. 17.2017 
Andrzej 

Kurzawski 
28 czerwca 

2017 r. 
Interpelacja 

pisemna 

w sprawie drogi powiatowej w Róży 

– załącznik nr 25. 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

28 czerwca 
2017 r. 

 
12 lipca  
2017 r. 

12 lipca 
  2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  

załącznik nr 26. 

 

83. 18.2017 Marek Błoch 
28 czerwca 

2017 r. 
Interpelacja 

pisemna 

dotyczy krytej pływalni - załącznik 

nr 27. 

 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

28 czerwca   
2017 r. 

 
12 lipca  
2017 r. 

5 lipca   
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  

załącznik nr 28. 

 

84. 19.2017 
Tomasz 

Pierzchała 
10 lipca 
2017 r. 

Interpelacja 
pisemna 

w sprawie harmonogramu 

mechanicznego zamiatania ulic 

Powiatu Pabianickiego - załącznik 

nr 29. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

10 lipca 
2017 r. 

 
24 lipca 
2017r. 

21 lipca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  

załącznik nr 30. 
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L.P. 
ZNAK 

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 

85. 20.2017 
Tomasz 

Pierzchała 
10 lipca 
2017 r. 

Interpelacja 
pisemna 

w sprawie chodnika ul. Wspólnej 

(brudny chodnik) - załącznik nr 31. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

10 lipca 
2017 r. 

 
24 lipca 
2017r. 

21 lipca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  

załącznik nr 32. 

 

86. 21.2017 
Tomasz 

Pierzchała 
10 lipca 
2017 r. 

Interpelacja 
pisemna 

w sprawie chodnika ul. Wspólnej 

(naprawa chodnika) - załącznik  

nr 33. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

10 lipca 
2017 r. 

 
24 lipca 
2017r. 

21 lipca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  

załącznik nr 34. 

 

 

Data sporządzenia: 19.09.2017 r. 


