
Pabianice, 15 stycznia 2016 roku

Pan
Robert Rządziński
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Pabianickiego

Interpelacje i Zapytania w IV kwartale 2015 roku

I. Pomiędzy XIII i XIV Sesją Rady wpłynęły:
1.  Pisemne  odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  radnych  z  XIII  Sesji  Rady  Powiatu
Pabianickiego, która odbyła się w dniu 24 września 2015 roku:

Na  interpelację  radnych  Łukasza  Stencla,  Arkadiusza  Jaksy  oraz  Rafała  Kunki
dot.  przejazdów  rowerowych  przez  skrzyżowania  w  miejscach,  gdzie  znajdują  się  ścieżki
rowerowe  (załącznik  nr  1) odpowiedź  została  udzielona  przez  Członka  Zarządu  Powiatu  -
p. Adama Krasińskiego (załącznik nr 2).

Na  interpelację  radnego  Włodzimierza  Stanka  z  XII  Sesji  Rady  dot.  bezpieczeństwa  podczas
wakacji  odpowiedzi  uzupełniającej  udzielił  Starosta  Pabianicki  p.  Krzysztof  Habura
(załącznik nr 3).

Na  zapytanie  radnego  Włodzimierza  Stanka  dot.  środków  finansowych  wydatkowanych  przez
Starostwo  na  publikacje  w  mediach  lokalnych  od  początku  2015  roku  odpowiedzi  udzielił
p. Jacek Barasiński – Sekretarz Powiatu (załącznik nr 4).

Na  interpelację  Wiceprzewodniczącego  Rady  Waldemara  Flajszera  dot.  Wydziału  Komunikacji
i Transportu odpowiedzi udzielił Członek Zarządu Powiatu p. Adam Krasiński (załącznik nr 5).

2. Pisemne interpelacje i zapytania radnych:

Radni Robert Rządziński, Piotr Ambroziak, Jarosław Kosmala, Marek Błoch oraz Tomasz
Pierzchała złożyli  interpelację  w  sprawie  zabezpieczenia  środków  finansowych  w  budżecie
Powiatu Pabianickiego na rok 2016 (załącznik nr 6).

Odpowiedź:
została udzielona w formie pisemnej przez p. Adama Krasińskiego – Członka Zarządu Powiatu  
(załącznik nr 7).

II. Na XIV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego, która odbyła się w dniu 29 października 2015r.
zgłoszono następujące interpelacje i zapytania:

Radny Piotr Ambroziak:
• kto  kontrolował  i  nadzorował  przebieg  prac  nad  budową  ronda?  Jaki  był  koszt  jego

budowy?  Jaka  firma  realizowała  zadanie?  Czy w okresie,  kiedy było  złe  oznakowanie
zdarzył się jakiś wypadek, czy kolizja? Czy zostały wyciągnięte konsekwencje wobec tej
firmy? 

• jak  kształtują  się  zarobki  brutto,  netto  personelu,  obsługi  powiatowej  hali  sportowej?
Poprosił o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej z podziałem na etaty.
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Odpowiedzi:
zostały  udzielone  w  formie  pisemnej  przez  Starostę  Pabianickiego  p.  Krzysztofa  Haburę
(załącznik nr 8) oraz p. Gabrielę Wenne – Błażyńską Członka Zarządu Powiatu (załącznik nr 9).

Radny Włodzimierz Stanek:
• dot. budowy ronda - „wstyd mi za to w jaki sposób powiat tę inwestycję realizuje” Zadanie

nie  zostało  jeszcze  zakończone,  „półtorej  doby  chaosu”,  dwie  stłuczki,  autobusy,
samochody  ciężarowe  się  nie  mieszczą,  elementy  najazdowe  zostały  zerwane  przez
samochody ciężarowe w czasie dwóch, trzech godzin. Zapytał, co z odśnieżaniem takiego
ronda? Corocznie wydatkuje się „sporą sumę środków finansowych” na promocję powiatu,
budowa  ronda  to  anty-promocja.  Czy  wykonawca  został  ukarany  mandatem  za
spowodowanie  zagrożenia  w  ruchu  lądowym?  Zgodnie  ze  schematem  organizacyjnym
Starosta Pabianicki jest tzw. zarządcą ruchu, dlaczego w mediach ogólnopolskich Starosta
nie zabierał głosu, a scedował odniesienie się do zaistniałej sytuacji na Członka Zarządu
odpowiedzialnego za drogi?

• dot. nasadzeń kasztanowców na ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach – minęły cztery
miesiące od złożenia interpelacji w sprawie obniżenia krawężnika na ulicy Wspólnej, celem
poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a tematem się
nie zajęto. Inna sytuacja zaistniała,  kiedy na poprzedniej sesji „radny partii  rządzącej w
powiecie” zgłosił pomysł nasadzeń kasztanowców. Przed upływem trzech tygodni znalazły
się  środki  na  jego realizację.  Środki  nie  były akceptowane przez  Radę.  Ile  kosztowało
nasadzenie  kasztanowców?  Ile  ich  nasadzono?  „Naszym  zdaniem  to  typowa  akcja
wyborcza  prowadzona  za  pieniądze  podatnika.”  Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie,  odległość
pnia drzewa od krawędzi jezdni nie powinna być mniejsza niż trzy metry, a w przypadku
przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się mniejszą odległość, jeśli będą spełnione inne
warunki. Ulica Grota Roweckiego nie była przebudowywana, nie wykonywano remontu,
odległość wynosi ponad metr. Czy nasadzenia były dokonane zgodnie z obowiązującym
prawem? 

Odpowiedzi:
zostały  udzielone  na  XIV  Sesji  Rady  Powiatu  Pabianickiego  przez  Starostę  Pabianickiego
p. Krzysztofa Haburę (załącznik nr 10).

Radny Marek Gryglewski poprosił,  aby kwota dotacji  celowych dla  klubów sportowych
przy najbliższym budżecie była wyższa, co wspomoże pabianickie kluby sportowe, ich działalność
się polepszy, wpłynie na rozwój sportowy młodzieży. W przyszłym roku PTC będzie obchodziło
110-lecie istnienia, z tej okazji przygotowywana jest impreza. Czy istnieje możliwość, aby powiat
pabianicki włączył się w obchody?

Odpowiedź:
została  udzielona  na  XVI  Sesji  Rady Powiatu  Pabianickiego  przez  Członka  Zarządu  Powiatu
p. Irenę Grendę (załącznik nr 11).

Wiceprzewodniczący Rady p.  Arkadiusz  Jaksa –  w  dniu  15  października  do  Starostwa
wpłynęła petycja mieszkańców Rydzyn złożona przez sołtysa w sprawie kompleksowego remontu
i modernizacji dróg powiatowych. Wystąpienie było oparte na wnioskach z zebrania wiejskiego.
Odpowiedź ograniczała się do stwierdzenia, że pismo nie spełnia ustawowych wymogów petycji.
Mieszkańcy  nie  zostali  poinformowani,  jakie  wymogi  nie  zostały  spełnione,  ustawa  wprost
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wymienia te elementy - pismo je wszystkie spełnia:  określony został  adres podawczy, podmiot
składający  petycję,  kontakt,  podpis  oraz  problem  dotyczący  życia  zbiorowego  i  wartości
wymagających szczególnej ochrony. Poprosił o wskazanie konkretnych elementów ustawy, które
nie  zostały wypełnione.  Czy taka  forma dialogu z mieszkańcami  będzie  obowiązująca?  Złożył
interpelację,  której  przedmiotem  jest  możliwość  realizowania  uchwały  zebrania  wiejskiego
sołectwa Rydzyny dotycząca oceny stanu bieżącego oraz możliwości finansowania remontów lub
przebudowy dróg 3309E i 3310E przebiegających przez wieś Rydzyny w 2016 roku. Powyższe
drogi, w wyniku prac inwestycyjnych związanych z budową trasy S8 oraz bieżącą eksploatacją,
uległy  zniszczeniu  i  wymagają  napraw  i  modernizacji.  Powstały  liczne  zagłębienia.  W czasie
opadów  deszczu  zamieniają  się  w  rozległe  kałuże.  Dotychczasowe  cząstkowe  naprawy  dróg
pomijały małe ubytki, które pod wpływem warunków atmosferycznych spowodowały pogorszenie
stanu dróg. Brak poboczy, chodnika zmusza mieszkańców, w tym młodzież szkolną, do poruszania
się jezdnią. Brak zatok przystankowych wzbudza niepokój o bezpieczeństwo dzieci wracających ze
szkoły. Mieszkańcy nie czują się bezpiecznie.  Podziękował za życzliwe podejście do wniosków
w  zakresie  nasadzeń  drzew  w  pasach  dróg  powiatowych.  Wyraził  zdanie,  że  powiat  winien
konsekwentnie,  powoli  wdrażać  te  zadrzewienia.  Dodał,  że  przytoczone  zapisy  ustawy  przez
radnego Stanka dotyczą dróg nowo budowanych i nowo projektowanych, nie doszło do żadnego
naruszenia prawa.

Odpowiedź:
została  udzielona  na  XVI Sesji  Rady Powiatu  Pabianickiego przez  Wicestarostę  Pabianickiego
p. Roberta Jakubowskiego (załącznik nr 12).

Wiceprzewodniczący Rady p. Waldemar Flajszer:
• czy w 2015 roku były wykonywane jakiekolwiek oceny obiektów pokrytych azbestem na

terenie powiatu? Czy na terenie powiatu istnieją firmy uprawnione do jego usuwania? Czy
dla ich działalności konieczne jest zezwolenie Starosty? Jeśli tak, to ile takich zezwoleń
zostało wydanych? Czy istnieją składowiska azbestu na terenie powiatu pabianickiego?

• wobec  połączenia  Wyższej  Szkoły  Humanistyczno-Ekonomicznej  (WSHE)  z  Akademią
Humanistyczno-Ekonomiczną  w  Łodzi  (AHE),  czy  rektor  uczelni  rozwiązał  umowę
dzierżawy ze Starostwem Powiatowym? Czy umowa bezpłatnej  dzierżawy będzie nadal
obowiązywała?  Czy  fuzja  oznacza,  że  AHE  funkcjonuje  w  Pabianicach?  Czy  były
podpisywane protokoły zdawczo-odbiorcze? Czy stan obiektu jest dobry? Czy prawdą jest,
że mogły być podpisywane umowy przez akademię na prąd? Jakie są zapisy w umowach?
Skoro studenci WSHE są studentami AHE, to AHE funkcjonuje w Pabianicach? Te sprawy
nie powinny odbywać się bez zgody Rady Powiatu Pabianickiego.

• kiedy nastąpi zakończenie prac na ulicy Szkolnej? 
• jakie w chwili obecnej, na terenie powiatu, odbywają się roboty budowlane na drogach?

Kiedy zostaną zakończone?
• jakie prace i gdzie wykonywała grupa interwencyjna Wydziału Dróg i Mostów w miesiącu

wrześniu i październiku? Jaki był ich zakres?
• czy  zostały  rozstrzygnięte  przetargi  na  zimowe  utrzymanie  dróg?  Jakie  firmy  zostały

wyłonione? Jaki będzie jego koszt ?
• w zakresie ronda dla przykładu jego prawidłowości wskazał rondo w Ksawerowie. Czy nie

można  pomyśleć  o  lepszym  dopracowaniu  elementów  najazdowych,  aby  zapobiec
problemom związanym z jego odśnieżaniem?

• czy zamierza się poprawić istniejący ciąg pieszy na ulicy Grota Roweckiego w obrębie
przystanków autobusowych, by stworzyć prawdziwe ścieżki rowerowe? Brak porozumienia
z  miastem spowodowało  niedopracowanie  w zakresie  ścieżek rowerowych.  Czy Zarząd
będzie prowadził rozmowy, aby sprawę uregulować?
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• na jakim etapie jest sprawa mostu w Talarze?
• strona internetowa Starostwa Pabianickiego nie zawiera archiwum z poprzednich kadencji,

poprosił o jego przywrócenie.
• czy w związku z uruchomieniem nowej strony internetowej, klienci Wydziału Komunikacji

i Transportu mieli możliwość logowania się do systemu?
• czy  wystarczy  środków  na  wypłaty  za  pracę  w  komisjach  do  spraw  orzekania

o niepełnosprawności do końca roku?
• czy w roku bieżącym, w ramach PFRON, był realizowany program wyrównywania różnic?

Jeżeli tak, to ile środków otrzymał powiat? Jeśli nie, to dlaczego?
• czy „przyszła druga transza środków” w ramach programu „Aktywny samorząd”?
• czy  w  2015  roku  były  organizowane  szkolenia  dla  kandydatów  na  rodziny  zastępcze

zawodowe jak i niezawodowe? Czy były chętne osoby? Ile ich było?
• jaki jest koszt ogrzewania gazowego placówki opiekuńczo-wychowawczej w Porszewicach

w skali sezonu 2014/2015? 
• czy w DPS są wolne miejsca?

Odpowiedzi:
na pierwsze dwie interpelacje zostały udzielone na XIV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez
Wicestarostę Pabianickiego p. Roberta Jakubowskiego oraz p. Izabelę Rzempowską – Naczelnika
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (załącznik nr 13). Na zapytania dotyczące
dróg,  sprawy mostu w Talarze oraz stron internetowych odpowiedzi  pisemnej  udzielił  Starosta
Pabianicki p. Krzysztof Habura (załącznik nr 14) oraz p.  Gabriela Wenne – Błażyńska Członek
Zarządu Powiatu (załącznik nr 15). Odpowiedzi na ostatnie sześć pytań udzieliła p. Irena Grenda
Członek Zarządu Powiatu na XVI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego (załącznik nr 16).

Radny Łukasz Stencel w nawiązaniu do interpelacji radnego Gryglewskiego przypomniał
o złożonym wniosku (w miesiącu czerwcu) w sprawie sportu szkolnego, nie  tylko klubowego,
z prośbą o zwiększenie chociaż w niewielkim stopniu środków w przyszłorocznym budżecie na ten
cel. Wiąże się to z organizacją i udziałem w zawodach sportowych szkół powiatowych. 

Odpowiedź:
została  udzielona  na  XVI  Sesji  Rady Powiatu  Pabianickiego  przez  Członka  Zarządu  Powiatu
p. Gabrielę Wenne - Błażyńską (załącznik nr 17).

Radna  Wioletta  Domańska złożyła  interpelację  pisemną  w  sprawie  przebudowy  drogi
powiatowej nr 3303E z prośbą o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej (załącznik nr 18). 

Odpowiedź:
została  udzielona  w  formie  pisemnej  przez  Starostę  Pabianickiego  p.  Krzysztofa  Haburę
(załącznik nr 19).

Radny  Robert  Rządziński poprosił  o  pisemną  odpowiedź  w  zakresie  informacji
o  otrzymywanych  z  budżetu  powiatu  pabianickiego  dotacjach  przez  kluby  sportowe
i stowarzyszenia w latach 2013-2015.

Odpowiedź:
została  udzielona  w  formie  pisemnej  przez  p.  Irenę  Grendę  –  Członka  Zarządu  Powiatu
(załącznik nr 20).
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III.  Na XV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego, która odbyła się w dniu 25 listopada 2015 r.
nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań.

IV. Na XVI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego, która odbyła się w dniu 26 listopada 2015 r.
zgłoszono następujące interpelacje i zapytania:

Radny  Łukasz  Stencel –  dot.  ulicy  Rypułtowickiej  i  Konstantynowskiej.  Poprosił
o analizę zasadności ograniczenia prędkości do 40 km/h na odcinku od wjazdu do miejscowości
Ksawerów od skrzyżowania ze światłami do ulicy Widzewskiej. Jadąc od wiaduktu przy zjeździe
na drogę S14 rozpoczyna się obszar zabudowany i tam ograniczenie do 50 km/h, potem na odcinku
między skrzyżowaniem ze światłami, a ulicą Widzewską jest ograniczenie do 40 km/h. Czym różni
się  tamten  obszar  zabudowany od tego  odcinka?  Na tym odcinku,  gdzie  jest  ograniczenie  do
40 km/h jest więcej tzw. pól, aniżeli zabudowań. Dopiero później są fabryki, zakłady pracy: Philips
i  Zakład  Energetyki  Cieplnej,  gdzie  oczywiście  zagrożenie  jest  większe.  Prędkość  50  km/h
w obszarze zabudowanym jest wystarczająca, tym bardziej, że jest tam chodnik. Problem zgłaszają
również mieszkańcy.

Odpowiedź:
została  udzielona  na  XVI  Sesji  Rady  Powiatu  Pabianickiego  przez  Starostę  Pabianickiego
p. Krzysztofa Haburę (załącznik nr 21).

Radny Włodzimierz Stanek:
• czy  objazdy  dróg  są  dokonywane?  Mieszkańcy  informują  radnych,  prasę,  a  czy  takie

informacje powiat sam również pozyskuje? 
• dot.  skrzyżowania  ulicy  Wspólnej  i  Karniszewickiej  -  znak  drogowy  informujący

o przejściu dla pieszych jest pochylony pod kątem prawie 45 stopni od miesiąca czasu. 
• „cztery  sesje  temu  interpelowałem”  na  wniosek  Wodnego  Ochotniczego  Pogotowia

Ratunkowego o przekazanie 14 tysięcy złotych, które są niezbędne na uzupełnienie sprzętu
potrzebnego do zarejestrowania  w Ministerstwie  Spraw Wewnętrznych  ich  działalności.
„W odpowiedzi usłyszałem, że Zarząd sprawę zna, zajął się i myśli nad tym jak te pieniądze
WOPR przekazać.” Według informacji WOPR, środki do tej pory nie zostały przekazane.
Sprawa trwa już 5 miesięcy, czy istnieje szansa na jej szybkie zakończenie?

• według informacji uzyskanych na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, policji udało
się zakupić radiowóz za sumę mniejszą niż otrzymana dotacja.  Radiowóz zakupiono za
około 28 000 zł, a dotacje otrzymali w wysokości około 33 000 zł, czy jest szansa, aby
pozostałe środki były przekazane na obniżenie krawężnika na ulicy Wspólnej? Wjazd do
parku  Hadriana  jest  utrudniony  dla  osób  niepełnosprawnych  ze  względu  na  20  cm
krawężnik. Wedle informacji Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów koszt takiego obniżenia
na długości 4 metrów to około 4 500 zł, zatem kwota zwrotu dotacji ze strony policji byłaby
wystarczająca. 

• czy są  jakiekolwiek  podpisane  umowy (z  Urzędem Marszałkowskim,  z  Ministerstwem
Sportu)  ws.  przydziału  środków na  budowę basenu?  Czy istnieje  gwarancja,  że  powiat
otrzyma środki? 

• w ostatnich dniach Kancelaria  Premiera i  Prezydenta rozsyła  do samorządów zapytania
o  pomoc  dla  repatriantów  z  Ukrainy.  Czy  takie  pismo  już  dotarło  do  powiatu
pabianickiego? Czy nie powinno się  wygospodarować jakiejś  sumy na przyjęcie jednej,
dwóch rodzin repatriantów?

• dot.  ronda  na  ulicy  Myśliwskiej/20-stycznia  -  w  zeszłym i  bieżącym tygodniu  kolejne
elementy najazdowe zostały uszkodzone, separatory są wyrwane. Jaki jest ostateczny koszt
budowy ronda? Czy wszystkie naprawy, które były dokonywane w ostatnich tygodniach
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zostały zrealizowane w ramach gwarancji wykonawcy?
• Pan  Adam Krasiński  mówił  o  uzupełnianiu  i  naprawianiu  oznakowań  poziomych  dróg

(malowaniu pasów i przejść dla pieszych). Nie wszystkie jeszcze zostały odnowione, czy
zadanie będzie kontynuowane?

Odpowiedzi:
zostały  udzielone  na  XVI  Sesji  Rady  Powiatu  Pabianickiego  przez  Starostę  Pabianickiego
p. Krzysztofa Haburę, Wicestarostę Pabianickiego p. Roberta Jakubowskiego oraz p. Irenę Grendę
Członka  Zarządu  Powiatu  (załącznik  nr  22).  Na  ostatnie  dwa  pytania  odpowiedzi  w  formie
pisemnej  udzielił  Starosta  Pabianicki  (załącznik  nr  23).  Na  zapytanie  dotyczące  WOPR
uzupełniającej odpowiedzi w formie pisemnej udzieliła p. Irena Grenda (załącznik nr 24).

Wiceprzewodniczący Rady p. Waldemar Flajszer:
• wobec braku przekazu obrad Sesji w trybie online, czy w 2016 roku będzie nagrywany

program „Powiat w oczach radnych”?  Raz w miesiącu, np. po każdej sesji, w stałym dniu
z określonym czasem i udziałem przygotowanych radnych, celem prawidłowego, szerszego
informowania  mieszkańców  o  pracach  Rady?  „Dotychczasową  formułę  tego  programu
uważam za niewystarczającą.”

• jaka  jest  stopa  bezrobocia  w  powiecie  pabianickim na  koniec  listopada  2015  roku  za
ostatnie trzy miesiące?

• ile dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Porszewicach i filii w Pabianicach
wyjeżdża na święta do domu? Jak spędzają święta dzieci, które pozostają w placówkach
powiatowych?

• jakie działania w 2015 roku zostały podjęte przez PCPR w celu zwiększenia ilości rodzin
zastępczych? Jaki był ich skutek?

• czy Zarząd posiada wiedzę lub monitoruje bezdomność na terenie powiatu pabianickiego?
Ile jest noclegowni w poszczególnych gminach powiatu pabianickiego? Ile mają łóżek? Czy
liczba ta jest wystarczająca?

• czy  powiat  włączy  się  w  tym  roku  w akcję  szlachetna  paczka?  Jeśli  tak,  to  w  jakim
zakresie?

• jakie  formy  wsparcia  powiat  udziela  usamodzielniającym  się  wychowankom  pieczy
zastępczej w 2015 roku? Czy jest ono zapewnione w stopniu dostatecznym? Czy powiat
zapewnia im dobre warunki bytowe, mieszkaniowe?

• jakie działania  zostały podjęte  do tej  pory w związku z „akcją zima”? Czy powiat jest
przygotowany?

• jak wygląda sprawa dotycząca odszkodowania za zniszczenia mostu w Talarze?
• Czy wiadomo jak oceniana jest sprawność i działanie drabiny Magirus 37 w  Powiatowej

Straży Pożarnej w Pabianicach?
• czy jest już przygotowany program promocji powiatu pabianickiego na 2016 rok? Poprosił

o przedstawienie jego zarysu.
• w listopadzie rozpoczynają się procedury składania wniosków na krzyże zasługi, medale

komisji edukacji narodowej, nagrody kuratora, czy znana jest liczba odznaczeń i wniosków,
które wpłynęły na chwilę obecną? Kiedy procedura się  zakończy?

• poprosił o rozważenie możliwości wprowadzenia do porządku obrad sesji grudniowej lub
styczniowej punktu dotyczącego sprawozdania z działań podejmowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy w celu niwelacji skutków bezrobocia w powiecie pabianickim.

• jaka jest ocena Zarządu dotycząca stanu bezpieczeństwa dróg w listopadzie 2015 roku?
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Odpowiedzi:
zostały  udzielone  na  XVI  Sesji  Rady  Powiatu  Pabianickiego  przez  Starostę  Pabianickiego
p.  Krzysztofa  Haburę,  Wicestarostę  Pabianickiego  p.  Roberta  Jakubowskiego  oraz  Członków
Zarządu  Powiatu  p.  Irenę  Grendę  i  p.  Gabrielę  Wenne  -  Błażyńską  (załącznik  nr  25).
Na przedostatnie pytanie odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Powiatu na XVII Sesji Rady
(załącznik nr 26). Na ostatnie pytanie odpowiedzi w formie pisemnej udzielił p. Krzysztof Habura
Starosta Pabianicki (załącznik nr 27).

Radny Robert  Rządziński -  czy matury próbne zostały już  przeprowadzone w szkołach
powiatowych? Poprosił o pisemną informację, jeżeli wyniki będą znane.

Odpowiedź:
została udzielona w formie pisemnej przez p.  Gabrielę Wenne -  Błażyńską – Członka Zarządu
Powiatu (załącznik nr 28).

Radny Marek Błoch:
• dotyczy basenu -  na  jakim etapie  jest  realizacja  tego projektu?  Zlecono przygotowanie

koreferatu do projektu, czy Zarząd zamierza zgłosić taki wniosek? Jeżeli tak, czy  koreferat
został już wykonany?

• dot.  skarg  na  działalność  Wydziału  Geodezji  i  Kartografii  -  kilka  biur  projektowych
zgłosiło, że mapy są wydawane nieterminowo (oczekiwanie na mapę wynosi miesiąc, dwa,
a nawet trzy). Zwrócono też uwagę, że część osób jest niekompetentnych z tego względu,
że w powiatowym ośrodku uzgadniania dokumentacji technicznej (ZUD) pracują osoby,
które kwestionują uzgodnienia projektanta dotyczące infrastruktury technicznej w drodze
krajowej. Projektant uzyskał uzgodnienie, natomiast jest kwestionowane w wydziale, gdzie
urzędnik  nakazuje  całkowitą  zmianę  tej  lokalizacji.  Z  kolei  GDDKiA  wskazuje,  że
uzgodnienia nie mogą być kwestionowane przez ZUD.

Odpowiedzi:
zostały  udzielone  przez  Wicestarostę  Pabianickiego  p.  Roberta  Jakubowskiego  (załącznik
nr 29 i 30).

V. Pomiędzy XVI i XVII Sesją Rady radny Krzysztof Waligórski złożył pisemną interpelację
w sprawie przebudowy drogi nr 3314E w Jerwonicach (załącznik nr 31).

Odpowiedź:
została  udzielona  w  formie  pisemnej  przez  p.  Krzysztofa  Haburę  -  Starostę  Pabianickiego
(załącznik nr 32).

VI. Na XVII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2015 r.
zgłoszono następujące interpelacje i zapytania:

Radny Robert Rządziński – jakie atrakcje przygotowują powiatowe szkoły i placówki dla
dzieci podczas ferii?

Odpowiedź:
została udzielona przez Członka Zarządu Powiatu p. Gabrielę Wenne - Błażyńską na XVII Sesji
Rady Powiatu Pabianickiego (załącznik nr 33).
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Radny  Marek  Gryglewski złożył  apel  do  radnych,  wyrażając  rozczarowanie  niektórymi
zwyczajami podczas posiedzeń sesji.  Stwierdził,  że w ostatnim okresie zadawanych jest bardzo
dużo pytań, których słuszność i powaga pozostawia wiele do życzenia, często zadający pytania nie
są już zainteresowani uzyskaniem na nie odpowiedzi. Dodał, że prowadzone są „relacje prawie na
żywo  z  sesji  na  portalach  społecznościowych.”  Obecne  na  sesjach  media  zapewne  w  sposób
rzetelny  przekazują  lokalnej  społeczności  wiadomości  z  przebiegu  sesji.  Zaapelował  do
Przewodniczącego i Rady, aby na pytania odpowiadać tylko wtedy, jeśli zadający pytanie okaże
choć  odrobinę  zainteresowania  i  szacunku.  Poprosił  ponadto,  aby  relację  z  sesji  pozostawiać
mediom.  Poprosił  o  przygotowanie  wniosku,  który zezwalałby na  udzielenie  odpowiedzi  tylko
wówczas, kiedy osoby zadające pytania będą obecne na sali obrad.

Odpowiedź:
została udzielona przez Przewodniczącego Rady Powiatu p. Floriana Wlaźlaka na XVII Sesji Rady
Powiatu Pabianickiego (załącznik nr 34).

Radny Włodzimierz Stanek:
• od wielu lat  powiat  pabianicki  uczestniczy w Narodowym Programie Przebudowy Dróg

Lokalnych. W roku bieżącym to program pn. „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych.”
Do  tej  pory  powiat  pozyskał  wiele  środków  na  ten  cel:  m.in.  na  ulice:  Szkolną
w Ksawerowie,  Jana  Pawła  i  Nowotki.  Do końca  października  był  termin  na  składanie
wniosków na kolejny etap tego programu. W komunikacie z dnia 30 listopada 2015 roku na
stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nie ma powiatu pabianickiego. Czy
powiat  pabianicki  złożył  wniosek o pozyskanie środków na przebudowę dróg lokalnych
i  powiatowych?  Jeśli  nie,  to  dlaczego?  Czy  wniosek  został  złożony,  ale  z  przyczyn
formalnych został odrzucony?

• w dniach między 12 listopada a 26 listopada można było składać wnioski w ramach RPO.
Do pozyskania była kwota w wysokości 2 300 000 zł. W komunikacie widnieje, że powiat
pabianicki takiego wniosku nie złożył. Można było ponadto pozyskać środki na drogi, na
które plany już są wykonane, np. droga w Jerwonicach. Jeżeli powiat nie złożył wniosku, to
dlaczego? Jakie były tego przyczyny?

• dot.  strony  internetowej  (w  tej  sprawie  dwa  miesiące  temu  była  interpelacja  radnego
Waldemara Flajszera, w przedmiotowej sprawie nic się nie zmieniło) zapytał dlaczego na
stronie internetowej nie jest podpięte archiwum interpelacji i odpowiedzi? 

• dot.  „pabianickiego  ronda”  –  „dwukrotnie  widziałem  tam  sytuację  niebezpieczną  –
samochody najechałyby na znak” - znaki drogowe („nóżki znaków”) na ulicy Myśliwskiej
na  wyłączonym  białymi  liniami  pasie  drogowym  zlewają  się  z  otoczeniem.  Czy  nie
zasadnym byłoby  pomalowanie  „nóżek  znaków”  odblaskową  farbą,  aby uniknąć  takich
sytuacji?

• na  poprzedniej  sesji  na  interpelację  dotyczącą  pokrzywionych  znaków  drogowych  na
drogach  powiatowych  i  zapytania,  czy  pracownicy  Wydziału  Dróg  i  Mostów  robią
jakiekolwiek  objazdy,  w  wyniku  których  takie  znaki  byłyby  ujawniane  i  na  bieżąco
naprawiane,  „otrzymałem  odpowiedź,  że  takie  objazdy  są  przeprowadzane  przez
pracowników  Wydziału  Dróg  i  Mostów.  Znaki  są  często  wymieniane.  Wskazany  znak
umknął  uwadze  pracowników.”  Od  miesiąca  czasu  te  znaki  nadal  są  pokrzywione.
Ponownie  poprosił  o  podjęcie  interwencji  w  celu  ustawienia  znaków  w  takiej  pozycji
w jakiej prawo tego wymaga.

Odpowiedzi:
zostały udzielone przez Starostę Pabianickiego p. Krzysztofa Haburę na XVII Sesji Rady Powiatu
Pabianickiego (załącznik nr 35) oraz w formie pisemnej (załącznik nr 36).
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Wiceprzewodniczący Rady p. Waldemar Flajszer:
• z  jakim skutkiem były podejmowane  działania  wobec  rodzin  zastępczych  w 2015 roku

celem powiększenia ich liczby? Czy była monitorowana sytuacja dzieci w tych rodzinach?
• czy w 2015 roku monitorowano temat bezdomności na terenie powiatu pabianickiego? Ile

jest noclegowni i miejsc noclegowych?
• jak będą wyglądały Święta Bożego Narodzenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

zarówno w Porszewicach jak i w filii przy ulicy Sejmowej? Czy dzieci pojadą do domów?
• ile dzieci z powiatu pabianickiego w mijającym roku, na mocy ustawy o pomocy społecznej,

przebywało  na  terenie  innych  powiatów?  Ile  umów  zostało  podpisanych?  Jakie  koszty
poniesiono?

• zawnioskował o zorganizowanie sondy internetowej lub prasowej w temacie gwiazdy dni
powiatu  pabianickiego.  Wyraził  zdanie,  że  wybór  gwiazdy  winien  być  oddany  w  ręce
mieszkańców.

• w  związku  z  licznymi  kolizjami  na  skrzyżowaniu  ulic  Piotra  Skargi  i  Nawrockiego
zawnioskował o poprawę bezpieczeństwa poprzez ustawienie luster.

• jakie formy aktywizacji zawodowej zostały podjęte w stosunku do osób bezrobotnych? Ile
osób  założyło  firmy,  rozpoczęło  własną  działalność  gospodarczą?  Jakie  są  tego  efekty
w ostatnim kwartale 2015 roku?

Odpowiedzi:
zostały udzielone  na XVII  Sesji  Rady Powiatu  Pabianickiego przez  Członka Zarządu Powiatu
p.  Irenę Grendę,  Starostę  Pabianickiego p.  Krzysztofa Haburę oraz Wicestarostę  Pabianickiego
p.  Roberta  Jakubowskiego (załącznik nr 37).  Starosta  Pabianicki  p.  Krzysztof  Habura udzielił
również odpowiedzi w formie pisemnej (załącznik nr 38).

Radny Marek Błoch:
• dlaczego na mapę w powiatowym ośrodku geodezyjnym czeka się 2 - 3 miesiące? Jeszcze

niedawno mapy można było uzyskać w okresie do jednego miesiąca. Dlaczego nie można
aktualizować  map,  kiedy  to  jest  praktykowane  w  innych  ośrodkach  geodezyjnych?
W  powiecie  pabianickim  wymagana  jest  nowa  mapa,  stąd  okres  inwestycyjny  ulega
wydłużeniu.

Odpowiedź:
została udzielona na XVII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez Wicestarostę Pabianickiego
p. Roberta Jakubowskiego (załącznik nr 39).

Na  wszystkie  interpelacje  i  zapytania,  zadane  w  miesiącach  październiku  i  listopadzie
2015 roku, wszystkie odpowiedzi zostały udzielone.

Na zapytania radnego Waldemara Flajszera dot. próbnych matur oraz wzrostu zatrudnienia
w ostatnim kwartale 2015 roku w Starostwie Powiatowym zgłoszone podczas obrad XVII Sesji
RPP (tj. w dn. 22.12.2015r.) odpowiedzi zostaną udzielone w formie pisemnej bądź na kolejnej
Sesji  Rady  Powiatu  zgodnie  z  postanowieniami  Statutu  Powiatu  Pabianickiego  i  zostaną
uwzględnione w zestawieniu interpelacji i zapytań za I kwartał 2016 roku.

Na interpelację radnego Arkadiusza Jaksy dot. uprzątnięcia liści i oczyszczenia skrajni jezdni
Nawrockiego zgłoszoną  podczas  obrad  XVII  Sesji  RPP (tj.  w  dn.  22.12.2015r.)  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 I kwartał 2016 roku.
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Na zapytania radnego Marka Błocha dot.  inwestycji „budowa basenu przy mechaniku” oraz
wyceny  rozbiórki  warsztatów  szkolnych  zgłoszone  podczas  obrad  XVII  Sesji  RPP
(tj. w dn. 22.12.2015r.) odpowiedzi zostaną udzielone w formie pisemnej bądź na kolejnej Sesji
Rady  Powiatu  zgodnie  z  postanowieniami  Statutu  Powiatu  Pabianickiego  i  zostaną
uwzględnione w zestawieniu interpelacji i zapytań za I kwartał 2016 roku.
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