Pabianice, 5 października 2015 roku
Pan
Robert Rządziński
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Pabianickiego

Interpelacje i Zapytania w III kwartale 2015 roku
I. Pomiędzy XI i XII Sesją Rady wpłynęły:
1. Pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z XI Sesji Rady Powiatu
Pabianickiego, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2015 roku:
Na interpelacje Wiceprzewodniczącego Waldemara Flajszera dot. hali powiatowej, akwenów
wodnych powiatu pabianickiego oraz bezrobocia odpowiedzi zostały udzielone przez Członka
Zarządu Powiatu - p. Gabrielę Wenne – Błażyńską (załącznik nr 1), Starostę Pabianickiego p. Krzysztofa Haburę (załącznik nr 2) oraz Wicestarostę Pabianickiego – p. Roberta Jakubowskiego
(załącznik nr 3).
Na zapytanie radnego Roberta Rządzińskiego dot. osiągnięć maturzystów odpowiedzi udzieliła
p. Gabriela Wenne – Błażyńska – Członek Zarządu Powiatu (załącznik nr 4).
Na dwa pisemne wnioski radnych: Łukasza Stencla, Andrzeja Kurzawskiego oraz Arkadiusza Jaksy
w sprawie kontynuacji zajęć sportowych o profilu koszykówki (II LO) oraz w sprawie
zwiększenia w budżecie środków finansowych na „sport szkolny” (uwzględnione w zestawieniu
interpelacji i zapytań za II kwartał 2015 roku ze względu na datę wpływu tj. 30.06.2015 r.)
odpowiedzi (uwzględnione w zestawieniu interpelacji i zapytań za III kwartał 2015 roku
ze względu na datę wpływu tj. 10.07.2015r.) zostały udzielone w formie pisemnej przez Członka
Zarządu Powiatu p. Gabrielę Wenne – Błażyńską (załącznik nr 5 i 6).
2. Pisemne interpelacje i zapytania radnych:
Radny Andrzej Kurzawski złożył interpelację w sprawie drogi powiatowej Dobroń-Ldzań
(załącznik nr 7).
Odpowiedź:
została udzielona w formie pisemnej przez p. Adama Krasińskiego – Członka Zarządu Powiatu
(załącznik nr 8).
II. Na XII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego, która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2015r.
zgłoszono następujące interpelacje i zapytania:
Radny Robert Rządziński:
• ilu uczniów zostało przyjętych do szkół prowadzonych przez powiat pabianicki?
• w których szkołach nastąpił ewentualny wzrost oddziałów, a w których spadek?
• czy dokonano odnowienia oznakowania poziomego na drogach powiatowych - szczególnie
przejść dla pieszych przy szkołach przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym?
• w ostatnich miesiącach w Lutomiersku pojawiło się bardzo dużo napisów na budynkach
i ogrodzeniach, czy policja podjęła próbę ustalenia sprawców i ewentualnego ich pouczenia?
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Odpowiedzi:
zostały udzielone na XII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez p. Gabrielę Wenne – Błażyńską
i p. Adama Krasińskiego - Członków Zarządu Powiatu oraz Starostę Pabianickiego - p. Krzysztofa
Haburę (załącznik nr 9).
Radny Andrzej Kurzawski - w związku z przeprowadzoną kontrolą w szkołach
niepublicznych zapytał, kto ją przeprowadzał, jaki był jej zakres i wyniki?
Odpowiedź:
została udzielona na XII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez p. Gabrielę Wenne - Błażyńską –
Członka Zarządu Powiatu (załącznik nr 10).
Radna Wioletta Domańska:
• mieszkańcy ulicy Szkolnej gminy Ksawerów zgłaszali pisemną prośbę o wycinkę nasadzeń
mirabelek nad chodnikiem, które stwarzają niebezpieczeństwo dla pieszych. W związku
z planowanym remontem ulicy Szkolnej będą wykonywane prace związane z wykaszaniem
trawy z pasa drogowego, czy będą dotyczyły również usunięcia zwisających gałęzi nad
chodnikiem?
• mieszkańcy osiedla Widzewa zgłaszali prośbę w zakresie określenia zarządcy ogrodów
działkowych. Czy jest umowa, która nakłada na zarządcę tych terenów obowiązek
wykaszania chwastów, które nie są usuwane od wielu lat?
Odpowiedzi:
zostały udzielone na XII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez Członka Zarządu Powiatu
p. Adama Krasińskiego (załącznik nr 11).
Wiceprzewodniczący Rady – p. Arkadiusz Jaksa zgłosił interpelację w zakresie nasadzeń
drzew w pasach dróg powiatowych (załącznik nr 12).
Odpowiedź:
została udzielona w formie pisemnej przez Członka Zarządu Powiatu p. Adama Krasińskiego
(załącznik nr 13).
Radny Włodzimierz Stanek:
• czy były przypadki cofnięcia, odwołania zastosowanych „art. 20 Karty Nauczyciela”?
Czy zaistniała sytuacja, że etatu miało nie być, a jednak się pojawił?
• w związku z ostrzeżeniem Sanepid - u przed kontaktem z „barszczem Sosnowskiego,”
zapytał jakie działania podejmuje „powiatowa ochrona środowiska”? Czy sprawa jest
monitorowana? Czy do gmin są przekazywane środki finansowe? Czy zatrudnia się firmy
zewnętrzne do wycinki i utylizacji chwastu, czy też działania te są wykonywane „własnymi
siłami powiatu”?
• na jakim etapie jest przebudowa strony internetowej powiatu? Kiedy zostanie uruchomiona?
• poprosił o przedstawienie statystyk względem bezpieczeństwa podczas wakacji – przypadki
utonięć, zdarzeń losowych na terenie powiatu.
• po wakacjach „obiecany był” program Powiat w oczach radnych – „przypominamy się.”
• zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, miasta nie będące na prawach powiatu mogą
starać się o utworzenie filii Ośrodka Ruchu Drogowego, jeżeli spełniają dwa warunki:
posiadają na swoim terenie rondo oraz odcinek jezdni dwupasmowej. W filii można zdawać
podstawowe kategorie prawa jazdy: A, A1, B. „Czy nie warto byłoby takim tematem się
zainteresować, sprawdzić jak to wygląda?”
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Odpowiedzi:
zostały udzielone na XII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez p. Gabrielę Wenne – Błażyńską
i p. Irenę Grendę - Członków Zarządu Powiatu, p. Krzysztofa Haburę - Starostę Pabianickiego oraz
p. Joannę Kupś – p.o. Rzecznika Prasowego (załącznik nr 14).
Radny Jarosław Kosmala:
• czy w związku z pismem mieszkańca ulicy Wileńskiej do Wydziału Dróg i Mostów
w zakresie niedrożnych kratek ściekowych zostały podjęte jakieś działania w tym kierunku?
Mijają dwa miesiące, działań nie podjęto.
• czy przewiduje się sprzątanie ulic powiatowych?
Odpowiedzi:
zostały udzielone na XII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez Członka Zarządu Powiatu
p. Adama Krasińskiego (załącznik nr 15).
Wiceprzewodniczący Rady – p. Waldemar Flajszer:
• ilu uczniów i nauczycieli w powiecie rozpocznie pracę i naukę? „Jak to się ma
w stosunku do roku ubiegłego?”
• w PODNiDM pojawiają się nowe etaty, czy wynagrodzenia są pokrywane ze środków
budżetu powiatu, czy też doradcy metodyczni nie są zatrudnieni na etat? Czy zatrudnienie
ulega zwiększeniu w trakcie roku budżetowego? Ilu doradców zostanie zatrudnionych? Ilu
będzie nowych pracowników z dniem 1 września? Jaki to będzie koszt?
• jakie najważniejsze prace drogowe zostały poczynione przez grupę interwencyjną
w miesiącach lipcu i sierpniu? Jak wygląda stan dróg powiatowych na koniec miesiąca
sierpnia?
• czy trawnik przy ulicy Grota Roweckiego będzie rekultywowany i wyremontowany?
• czy nowy Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu będzie godnym następcą pana
Henryka Ramlaua? Ile nowych etatów, czy też stanowisk w ostatnim czasie przybyło
w Starostwie?
• jakie jest przygotowanie do nowego roku szkolnego? Jakie wykonano remonty wynikające
z zaleceń sanepidu i ppoż.? Czy wszystkie prace zostały zrealizowane? Czy został dokonany
odbiór przez inspektorów budowlanych? Czy istnieją przypadki nieterminowej realizacji
zadań i naliczeń kar z tym związanych?
• wobec braku naboru do Liceum w Konstantynowie Łódzkim, zapytał „co dalej ze szkołą”?
Jaki będzie koszt utrzymania ucznia? Czy powiat będzie czynił starania
o nabór? „W jakim kierunku pójdziemy?” Jak daleko są zainicjowane rozmowy
z burmistrzem miasta?
• ile kierownik lub dyrektor szkoły pozyskuje z tytułu wynajmu hali? Jaki jest faktyczny koszt
utrzymania hali dla powiatu pabianickiego? Jeżeli koszt jej utrzymania wynosi 319 000 zł,
to o ile jest minimalizowany, dzięki działaniom dyrektora, czy kierownika obiektu
sportowego?
Odpowiedzi:
zostały udzielone na XII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez Zarząd Powiatu, Sekretarza
Powiatu p. Jacka Barasińskiego oraz Starostę Pabianickiego p.Krzysztofa Haburę(załącznik nr 16).
Na ostatnie trzy pytania odpowiedzi zostały udzielone w formie pisemnej przez Członka Zarządu
Powiatu p. Gabrielę Wenne – Błażyńską (załącznik nr 17).
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Radny Rafał Kunka zapytał, kiedy będą wymalowane znaki poziome na ulicy Wileńskiej?
Odpowiedź:
została udzielona na XII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez p. Adama Krasińskiego – Członka
Zarządu Powiatu (załącznik nr 18).
III. Pomiędzy XII i XIII Sesją Rady wpłynęła pisemna interpelacja radnych Pawła Kani oraz
Andrzeja Kurzawskiego w sprawie dróg powiatowych wieś Markówka, wieś Poleszyn
(załącznik nr 19).
Odpowiedź:
została udzielona w formie pisemnej przez p. Adama Krasińskiego – Członka Zarządu Powiatu
(załącznik nr 20).
IV. Na XIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego, która odbyła się w dniu 24 września 2015 r.
zgłoszono następujące interpelacje i zapytania:
Radny Robert Rządziński:
• czy Starosta podjął rozmowę z Komendantem w zakresie napisów w Lutomiersku?
• czy dziura po znaku drogowym, wskazującym objazd do Szydłowa w Lutomiersku, zostanie
załatana?
Odpowiedzi:
zostały udzielone na XIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez Starostę Pabianickiego
p. Krzysztofa Haburę, I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach
p. Marka Wojtczaka oraz Członka Zarządu Powiatu p. Adama Krasińskiego (załącznik nr 21).
Radny Włodzimierz Stanek:
• poprosił Starostę o rozmowę z Komendantem, aby w godzinach szczytu – przed 8.00
i około 16.00 - pojawił się patrol na ulicy Warszawskiej i Zamkowej. Kierowcy wyprzedzają
tak jak na jezdni dwupasmowej. Ze względu na przejścia dla pieszych dochodzi do
niebezpiecznych sytuacji.
• poprosił o zapewnienie środków budżetowych na kontynuację inwestycji dotyczącej
budowy chodnika na ulicy 20 stycznia na odcinku 250 metrów – w całości brakuje 800
metrów chodnika.
• poprosił o zapewnienie środków budżetowych na rok 2016 na odtworzenie ścieżki
rowerowej, na ulicy 20 stycznia w kierunku lasu do Sereczyna. Wielu pabianiczan aktywnie
korzysta z wolnego czasu.
• w żadnej szkole podstawowej ani w gimnazjum nie ma sklepiku, jak przedstawia się
sytuacja w szkołach ponadgimnazjalnych?
• drastycznie spada ilość uczniów, którzy korzystają ze stołówek. Dzieciom te obiady nie
smakują. Jak wygląda sytuacja w szkołach ponadgimnazjalnych? Jakie są wnioski wobec
zaistniałej sytuacji?
• w związku z doniesieniami prasowymi „o akcie wandalizmu dokonanym
na samochodzie pana starosty,” zapytał czy nie powinno się pomyśleć nad rozbudową sieci
monitoringu wizyjnego na placu Starostwa? Obecny monitoring swojej roli nie spełnił.
• w związku ze złożoną wcześniej interpelacją dotyczącą zabezpieczenia środków na sprzęt
niezbędny pabianickiemu WOPR do rejestracji w MSW, zapytał na jakim etapie jest
rozpatrzenie tej sprawy?
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•

jakie są straty i koszty poniesione przez Starostwo po zalaniu piwnic? Czy ubezpieczenie
budynku obejmuje ich pokrycie?

Odpowiedzi:
zostały udzielone na XIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez Zarząd Powiatu, Starostę
Pabianickiego p. Krzysztofa Haburę, I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach
p. Marka Wojtczaka oraz Sekretarza Powiatu p. Jacka Barasińskiego (załącznik nr 22).
Radny Marek Gryglewski zapytał, czy w związku z wejściem w życie art. 8 ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, stanowiącym o udzielaniu nieodpłatnej
pomocy prawnej (jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiaty
w porozumieniu z gminami lub samodzielnie), Starostwo podpisało już porozumienia? Jeśli tak,
to z jakimi gminami? Jaki jest harmonogram działania? Na jakich zasadach i w jakim stopniu
pomoc będzie udzielana?
Odpowiedź:
została udzielona na XIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez Sekretarza Powiatu - p. Jacka
Barasińskiego (załącznik nr 23).
Wiceprzewodniczący Rady – p. Arkadiusz Jaksa - w odniesieniu do udzielonej odpowiedzi
na interpelację w zakresie planowanej ilości nasadzeń na terenach dróg powiatowych, powiedział że
istotną cechą jest przede wszystkim bezpieczeństwo, jakość i komfort życia mieszkańców. Kolejne
odcinki nawierzchni nie poprawiają bezpieczeństwa mieszkańców, a jedynie podnoszą szybkość
poruszających się samochodów, nie zachęcają też mieszkańców do zmiany stylu życia,
nie propagują ruchu, jazdy rowerem. „Dopóki nie stworzymy warunków, to nikt nie będzie jeździł
na rowerze. Te krótkie odcinki, które mamy, połączmy, żeby stworzyć sieć dróg rowerowych przy
relatywnie niewielkim nakładzie.” Złożył interpelację o ponowną analizę problemu w zakresie
zieleni. Najbliższy miesiąc jest czasem sadzenia. Zaproponował, aby dokonano nasadzeń
uzupełniających szpaler kasztanowców wzdłuż ul. Grota Roweckiego na odcinku od ul. Bugaj
do ul. Jana Kilińskiego.
Odpowiedź:
została udzielona na XIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez p. Adama Krasińskiego –
Członka Zarządu Powiatu (załącznik nr 24).
Wiceprzewodniczący Rady – p. Waldemar Flajszer:
• do stycznia 2014 roku dokumenty i informacje dotyczące gruntów i budynków można było
uzyskać także w Urzędzie Miasta Konstantynów Łódzki. „Czy nie można powrócić do tej
sytuacji? Jak to wygląda na chwilę obecną?”
Wicestarosta Pabianicki – p. Robert Jakubowski wujaśnił, że wydział dalej obsługuje.
Wiceprzewodniczący Rady – p. Waldemar Flajszer - była jakaś przerwa?
Wicestarosta Pabianicki zaprzeczył.
•
•
•

poprosił o ocenę elektronicznego systemu kolejkowego po rocznym okresie jego
funkcjonowania;
kiedy rozpoczną się prace na ulicy Szkolnej w Ksawerowie?
czy przetarg na ulicę 20 stycznia został rozstrzygnięty? Jeżeli tak, to jakiego wykonawcę
wyłoniono?
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•

czy inwestycja na drodze Szynkielew – Petrykozy - Kudrowice została zakończona? Jeżeli
tak, to kiedy zostanie przeprowadzony odbiór?
dotyczy napisu nad wejściem do szkoły w II LO - czy zostaną przeprowadzone prace
konserwatorskie i jaki będzie ich koszt?
ponowił prośbę dotyczącą terenu zielonego na ulicy Grota – Roweckiego. Teren miał zostać
poprawiony.
jak PCPR jest przygotowany na przyjęcie uchodźców? „Czy myślimy o tłumaczach języka
arabskiego?” Czy istnieją na terenie powiatu pabianickiego ośrodki, które mogą przyjąć
uchodźców? Ile jest takich miejsc?
ile wydano orzeczeń o niepełnosprawności, kart parkingowych, legitymacji dla osób
niepełnosprawnych od początku roku?
wobec doniesień pabianickich mediów o braku udzielenia dofinansowania dla osoby
niepełnosprawnej na akumulator do wózka, zapytał, na czym polega i jak faktycznie jest
realizowany program „Aktywny Samorząd”?
jak są realizowane zalecenia pokontrolne w zakresie przemocy w rodzinie?
jaka kwota z funduszu nagród została przeznaczona lub wyasygnowana z okazji Dnia
Edukacji Narodowej dla dyrektorów oraz nauczycieli?
czy II LO otrzymało lub otrzyma wsparcie z okazji 100 - lecia szkoły? Jeżeli tak,
to jakie kwoty i środki zostaną przeznaczone na tę uroczystość?
ajenci sklepików szkolnych wskazują, że brak jest produktów w hurtowniach i nie są
w stanie sprowadzić zdrowej żywności. Wprowadzenie ustawy bez aktów wykonawczych
spowodowało, że na terenie województwa łódzkiego spośród 1500 sklepików
prawdopodobnie nie istnieje żaden. Jak szkoły powiatowe przygotowały się na
wprowadzenie ustawy?
czy Starostwo planuje lub ma zamiar przystąpić do programu „KAWKA”, skierowanego do
jednostek samorządu terytorialnego, mającego na celu realizację przedsięwzięć w kierunku
ograniczenia niskiej emisji i likwidacji lokalnych źródeł ciepła indywidualnych kotłowni?
Wiele jednostek powiatu jest już podłączonych, „czy myślimy o Domu Kultury”? W ramach
programu jest do pozyskania 120.000.000 zł na ten cel. Czy zostały podjęte jakiekolwiek
kroki, aby przystąpić do programu?
dot. powiatowej hali sportowej – dyrektor lub też kierownik pozyskali 72.000 zł,
„250.000 zł kosztuje nas hala z budżetu” Co zamierza się zrobić, aby zniwelować deficyt
w świetle kolejnego obiektu - lodowiska i basenu?

Odpowiedzi:
zostały udzielone na XIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez Zarząd Powiatu oraz Starostę
Pabianickiego p. Krzysztofa Haburę (załącznik nr 25).
Na wszystkie interpelacje i zapytania, zadane w miesiącach lipcu i sierpniu 2015 roku,
wszystkie odpowiedzi zostały udzielone.
Na interpelację radnych Łukasza Stencla, Arkadiusza Jaksy oraz Rafała Kunki dot.
przejazdów rowerowych przez skrzyżowania w miejscach, gdzie znajdują się ścieżki
rowerowe zgłoszoną podczas obrad XIII Sesji RPP (tj. w dn. 24.09.2015r.) odpowiedź zostanie
udzielona w formie pisemnej bądź na kolejnej Sesji Rady Powiatu zgodnie z postanowieniami
Statutu Powiatu Pabianickiego i zostanie uwzględniona w zestawieniu interpelacji i zapytań
za IV kwartał 2015 roku.
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Na zapytanie radnego Włodzimierza Stanka dot. środków finansowych wydatkowanych przez
Starostwo na publikacje w mediach lokalnych od początku 2015 roku zgłoszone podczas obrad
XIII Sesji RPP (tj. w dn. 24.09.2015r.) odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej
lub na kolejnej Sesji Rady Powiatu zgodnie z postanowieniami Statutu Powiatu Pabianickiego
i zostanie uwzględniona w zestawieniu interpelacji i zapytań za IV kwartał 2015 roku.
Na interpelację radnego Waldemara Flajszera dot. Wydziału Komunikacji i Transportu
zgłoszoną podczas obrad XIII Sesji RPP (tj. w dn. 24.09.2015r.) odpowiedź zostanie udzielona
w formie pisemnej bądź na kolejnej Sesji Rady Powiatu zgodnie z postanowieniami Statutu
Powiatu Pabianickiego i zostanie uwzględniona w zestawieniu interpelacji i zapytań
za IV kwartał 2015 roku.
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