Pabianice, 15 kwietnia 2015 roku
Pan
Robert Rządziński
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Pabianickiego

Interpelacje i Zapytania w I kwartale 2015 roku
I. Na IV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2015 r.
zgłoszono następujące interpelacje i zapytania.
Radny Robert Rządziński zwrócił się z interpelacjami:
• jak przebiegły próbne matury (ze szczególnym uwzględnieniem egzaminu z matematyki)
w szkołach powiatowych?
• czy wpłynęły rozliczenia dotyczące zimowego odśnieżania dróg? Jak one wyglądają na
poszczególnych odcinkach dróg powiatowych?
Odpowiedzi:
zostały udzielone na VI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego – udzielili ich Członkowie Zarządu
Powiatu p. Gabriela Wenne – Błażyńska (załącznik nr 1) oraz p. Adam Krasiński (załącznik nr 2).
Radny Włodzimierz Stanek zwrócił się z następującymi zapytaniami i interpelacjami:
• w związku z publikacją prasową dotyczącą rankingu szkół ponadgimnazjalnych na terenie
kraju (opracowanego m.in. na podstawie wyników matur, ilości laureatów olimpiad) –
w którym II LO i ZS nr 2 znajdują się na około 200 miejscu na 500 klasyfikowanych –
zapytał, jak Zarząd ocenia procedurę naboru, atrakcyjność szkół i ich oferty?
• Zarząd podejmuje działania celem zachęcenia uczniów do kontynuacji nauki w szkołach
zawodowych, jednakże jak to się ma do otwarcia już siódmej klasy pierwszej w I LO
w Pabianicach (w roku szklonym 2014/2015). Najmniejsza ilość punktów ucznia przyjętego
do liceum to 40, co jest słabym wynikiem. Taki uczeń winien znaleźć się w szkole
zawodowej.
• w pabianickich szkołach jest niedobór oddziałów integracyjnych, która ze szkół jest
przygotowana na ich utworzenie?
• czy zostały naliczone kary dla wykonawcy dokumentacji (na chodnik ul. 20 – Stycznia)
i w jakiej wysokości? Jaki jest ostateczny termin jej wykonania? Co w sytuacji, gdy
wykonawca odstąpi (jednostronnie) od wykonania zadania?
• dlaczego w budżecie nie ma zabezpieczonej kwoty w wysokości 6000 zł. na zakup psa
policyjnego?
Odpowiedzi:
zostały udzielone na VI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego – udzielili ich Członkowie Zarządu
Powiatu p. Gabriela Wenne – Błażyńska (załącznik nr 3), p. Adam Krasiński (załącznik nr 4) oraz
Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura (załącznik nr 5).
Radny Krzysztof Pacholak zgłosił następujące zapytania i interpelacje:
• na jakim etapie jest budowa mostu w miejscowości Szydłów?
• czy uzasadnione są obawy mieszkańców Szydłowa i okolicznych miejscowości, którzy
twierdzą, że zamiast mostu na rzece Ner budowany jest wiadukt, co ze względu na
wysokość uniemożliwi producentom rolnym dojazd do łąk i pól?
• na jakiej wysokości będzie znajdować się nowy most w Szydłowie?
• czy zostały podjęte działania związane ze zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych?

Odpowiedzi:
zostały udzielone na VI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez Członka Zarządu Powiatu
p. Adama Krasińskiego (załącznik nr 6).
Wiceprzewodniczący Rady – p. Waldemar Flajszer zwrócił się z następującymi interpelacjami:
• jaki był udział młodzieży w uroczystościach powstania styczniowego? Czy były obecne
reprezentacje szkół, poczty sztandarowe?
• jak będzie przedstawiał się program ,,Ferii z Powiatem”? Jakie atrakcje dla dzieci
i młodzieży zaplanował Młodzieżowy Dom Kultury?
• czy na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku debatowano na temat zapewnienia
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych?
• z jakiego źródła pozyskano środki na zakup drabiny dla straży pożarnej, czy
w sfinansowaniu tego zakupu miał swój udział powiat pabianicki?
• czy w bieżącym roku rozpoczął się nabór na dotacje dla klubów sportowych? Jeżeli tak, do
kiedy potrwa? Czy dokonano zmian w regulaminie? Który wydział będzie przyjmował
wnioski?
• kiedy rozpocznie się przyjmowanie wniosków w ramach form aktywizacji dla osób
bezrobotnych proponowanych przez PUP? Czy znana jest wysokość środków
przeznaczonych na staże absolwenckie?
• kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na chodnikach ulicy Wspólnej
w Pabianicach?
• jak przedstawia się pomoc ze strony Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego skierowana do
Liceum Ogólnokształcącego w Konstantynowie Łódzkim? Ile oddziałów zostało
utworzonych w roku szkolnym 2014/2015, ilu uczniów uczęszcza do placówki?
• ile pojazdów zostało zarejestrowanych w ostatnim kwartale 2014 roku w Wydziale
Komunikacji i Transportu? Ile wykreślono z ewidencji?
• czy stan bezdomności w powiecie pabianickim jest monitorowany?
• jak przedstawia się zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu? Czy drogowcy sprawnie
działają w zakresie ich odśnieżania?
• czy został ogłoszony konkurs na Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa?
Jakie wykształcenie wyższe powinien posiadać kandydat?
• jak przedstawia się sprawa wyboru Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa?
• dot. stanu technicznego powiatowych obiektów, zagrożeniem jest spadający tynk z budynku
dawnej ,,budowlanki”, należałoby podjąć działania zabezpieczające obiekt.
• czy została uregulowana sprawa Parafii Ewangelicko – Augsburskiej? Jaki jest stan prawny?
• dot. nieuregulowanego stanu prawnego działki na terenie Zespołu Szkół Nr 3. Czy szkoła
może się rozwijać? Należałoby uregulować jej stan formalno – prawny.
Odpowiedzi:
zostały udzielone na VI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego – udzielili ich Członkowie Zarządu
Powiatu p. Gabriela Wenne – Błażyńska (załącznik nr 7), p. Irena Grenda (załącznik nr 8), p.
Adam Krasiński (załącznik nr 9) oraz Starosta Pabianicki p. Krzysztof Habura (załącznik nr 10),
Wicestarosta Pabianicki p. Robert Jakubowski (załącznik nr 11) i Sekretarz Powiatu p. Jacek
Barasiński (załącznik nr 12).
Wiceprzewodniczący Rady – p. Arkadiusz Jaksa zwrócił się z zapytaniem dotyczącym działki
znajdującej się przy ulicy Konstantynowskiej 18. Mieszkańcy mają problem z wjazdem na posesje czy obowiązek budowy wjazdu na działkę leży po stronie powiatu czy mieszkańców? Jeżeli po
stronie powiatu, to czy jest możliwość szybkiego zareagowania i naprawy tej sytuacji? Jeżeli po
stronie mieszkańców, to jaka procedura ich obowiązuje?

Odpowiedź:
została udzielona na VI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez Członka Zarządu Powiatu
p. Adama Krasińskiego (załącznik nr 13).
Radny Marek Gryglewski zapytał:
• czy są przewidziane inne formy walki z bezrobociem w powiecie pabianickim?
• czy zostaną zorganizowane targi pracy lub inne formy wsparcia, z których pabianiczanie,
nie zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy, będą mogli korzystać?
Odpowiedzi:
zostały udzielone na VI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez Wicestarostę Pabianickiego
p. Roberta Jakubowskiego (załącznik nr 14).
Radny Paweł Kania - w związku z realizacją zadania na drodze powiatowej w Markówce zapytał,
czy w każdym przypadku - przy podpisywaniu umów na przebudowę dróg powiatowych – zawiera
się zapisy dotyczące gwarancji?
Odpowiedź:
została udzielona na VI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez Członka Zarządu Powiatu
p. Adama Krasińskiego (załącznik nr 15).
II. Na V Sesji Rady Powiatu Pabianickiego, która odbyła się w dniu 20 lutego 2015 r. nie
zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań.
III. Pomiędzy Sesjami wpłynęła interpelacja pisemna radnego Włodzimierza Stanka
w sprawie dokończenia budowy chodnika przy ulicy 20 stycznia w Pabianicach
(załącznik nr 16).
Odpowiedź:
została udzielona w formie pisemnej przez p. Adama Krasińskiego – Członka Zarządu Powiatu
(załącznik nr 17).
IV. Na VI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego, która odbyła się w dniu 26 lutego 2015 r. zgłoszono następujące interpelacje i zapytania.
Radny Robert Rządziński zwrócił się z interpelacjami:
• dot. diagnozy i opinii wydawanych przez specjalistów Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dla sześciolatków - jak przedstawia się ta sprawa w powiecie pabianickim?
• czy jest możliwość udostępnienia WiFi w sali obrad? Sieć ułatwiłaby pracę radnych.
• kiedy będzie możliwość odtworzenia ,,na żywo” obrad Sesji RPP w internecie?
• czy istnieje możliwość udostępnienia serwisu LexPolonica dla radnych?
• kiedy rozpoczną się procesy pielęgnacyjne związane z wycinką zakrzaczeń przy drogach
powiatowych?
• kiedy nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi w Konstantynowie Łódzkim?
Odpowiedzi:
zostały udzielone na VI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego – udzielili ich Członkowie Zarządu
Powiatu p. Gabriela Wenne - Błażyńska (załącznik nr 18), p. Adam Krasiński (załącznik nr 19)
oraz Sekretarz Powiatu p. Jacek Barasiński (załącznik nr 20), Wicestarosta Pabianicki p. Robert
Jakubowski (załącznik nr 21) i Starosta Pabianicki p. Krzysztof Habura (załącznik nr 22).

Radny Włodzimierz Stanek zwrócił się z następującymi zapytaniami i interpelacjami:
• w związku z planem skierowania ruchu tranzytowego z Łodzi na drogę krajową nr 71
przebiegającą przez powiat pabianicki zapytał, czy ze strony Zarządu Powiatu
Pabianickiego zostały przeprowadzone rozmowy w tej sprawie? Czy zostaną podjęte inne
działania w przedmiotowym temacie?
• jaki plan działań monitorujących ma Zarząd Powiatu w związku z zabezpieczeniem dróg
powiatowych przed ich rozjazdem przez samochody ciężarowe?
• w związku z mistrzostwami w snowboardzie organizowanymi przez powiat pabianicki
zapytał, czy w przyszłości nie należałoby zmienić terminu ich organizacji na styczeń,
wówczas warunki pogodowe byłyby bardziej odpowiednie?
• dot. naboru do szkół powiatowych, czy ze strony powiatu zostaną zaproponowane nowe kierunki kształcenia od nowego roku szkolnego?
Odpowiedzi:
zostały udzielone na VI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego – udzielił ich Starosta Pabianicki
p. Krzysztof Habura (załącznik nr 23) oraz p. Gabriela Wenne – Błażyńska – Członek Zarządu
Powiatu (załącznik nr 24).
Wiceprzewodniczący Rady – p. Arkadiusz Jaksa zwrócił się z interpelacjami:
• zwrócił się z wnioskiem do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dotyczącym umieszczenia
tzw. ,,czarnego punktu” w miejscowości Porszewice od strony Konstantynowa Łódzkiego na zakręcie, w związku z licznymi wypadkami drogowymi na ww. drodze. Przedmiotowy
wniosek powinien zostać skierowany również do GDDKiA.
• w związku z doniesieniami prasowymi zwrócił się z interpelacją dotyczącą wycinki drzew w
miejscowości Ldzań – Talar, czy została ona wykonana bezprawnie?
Odpowiedzi:
zostały udzielone na VI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego – udzielił ich Członek Zarządu Powiatu
p. Adam Krasiński (załącznik nr 25) oraz Starosta Pabianicki p. Krzysztof Habura
(załącznik nr 26).
V. Pomiędzy Sesjami wpłynęły interpelacje pisemne radnych:
Radny Andrzej Kurzawski złożył interpelację w sprawie dróg powiatowych (załącznik nr 27).
Odpowiedź:
została udzielona w formie pisemnej przez p. Adama Krasińskiego – Członka Zarządu Powiatu
(załącznik nr 28).
Radny Tomasz Pierzchała złożył interpelację w sprawie chodnika wzdłuż ulicy Wspólnej
(załącznik nr 29).
Odpowiedź:
została udzielona w formie pisemnej przez p. Adama Krasińskiego – Członka Zarządu Powiatu
(załącznik nr 30).
VI. Na VII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego, która odbyła się w dniu 26 marca 2015 r.
zgłoszono następujące interpelacje i zapytania.
Radny Włodzimierz Stanek zwrócił się z następującymi zapytaniami i interpelacjami:
• dot. interpelacji w sprawie chodnika na ulicy 20 stycznia. Tematem zainteresowała się prasa,
w której Starosta Pabianicki użył następujących słów: „Zarząd będzie wnioskował do Rady
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powiatu by wprowadzić budowę tego chodnika, tego zadania w tym roku, jeśli nie w całości
to w części.” W odpowiedzi na interpelację zaś (podpisaną przez Członka Zarządu Powiatu pana Adama Krasińskiego) wskazano: „Zarząd będzie wnioskował o realizację tego zadania,
postara się wygospodarować środki, jeżeli pojawią się wolne środki finansowe.”
„Odpowiedź jest nieco inna, tu już są pewne warunki.” Która z wersji odpowiedzi na to
samo pytanie jest wiążąca, którą uznać za obowiązującą?
W dniu 17 marca br. w Wojsławicach odbył się międzypowiatowy konkurs wiedzy
o bezpieczeństwie, w którym brali udział uczniowie z różnych powiatów. Jeśli nagrodę
zdobywał przedstawiciel danego powiatu, to nagrodę fundował i wręczał starosta bądź jego
przedstawiciel. Nagrodę zdobył uczeń powiatu pabianickiego, który jej nie otrzymał, bo
powiat nic nie ufundował. Nie było również żadnego przedstawiciela. W Wojsławicach
twierdzą, że wysyłali pisma, że było potwierdzenie, iż nagroda zostanie ufundowana. „Jak to
się ma do promocji powiatu, o której tak mówimy, na którą przeznaczamy środki?”
Dlaczego nie było przedstawiciela powiatu?
Jakie były przyczyny nierozstrzygniętego konkursu (drugiego) na naczelnika wydziału
komunikacji?
Sprawa dotyczy placówki opiekuńczo-wychowawczej - czy prowadzi się statystyki „jak sobie radzą wychowankowie tej placówki po ukończeniu osiemnastego roku życia?” Ilu z nich
znalazło pracę, jaką i gdzie? Czy mają mieszkania? Czy odnotowuje się przypadki powrotu
do patologicznych zachowań? Poprosił o udostępnienie danych w tym zakresie.
dot. utworzenia klas integracyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych. „Na poprzedniej sesji
pytałem o rozważenie możliwości utworzenia klas integracyjnych w szkole
ponadgimnazjalnej”. Kształcenie integracyjne zapewnia się w szkołach podstawowych,
potem w gimnazjum nr 3, nie ma kontynuacji kształcenia integracyjnego w szkołach
ponadgimnazjalnych. W odpowiedzi na interpelację wskazuje się, że nie było
zainteresowania ze strony rodziców i klasa nie mogła zostać utworzona. „Każdego roku
tylko moją szkołę kończy 15 uczniów z orzeczeniem.” Ponowił prośbę do Zarządu
o rozważenie możliwości utworzenia klasy integracyjnej - to dodatkowe pieniądze dla
powiatu i pomoc dla dzieci.
„Na poprzedniej sesji mówiłem o jednym konkretnym przypadku, uczennicy która chciała
kontynuować naukę w I LO.” Dziewczynka otrzymała zapewnienie, że zostanie przyjęta, że
będzie zamontowana winda, jednakże w piśmie, które otrzymali rodzice Zarząd stwierdził,
że nie będzie klasy integracyjnej i pielęgniarki, która jest potrzebna chociażby do
cewnikowania takiego dziecka. „Dziewczynce zaproponowano nauczanie indywidualne,
które nijak się ma do integracji.” Rodzice dziecka pojechali do Łodzi porozmawiać
z dyrekcją jednego z liceów - w zasadzie córka jest tam przyjęta. „Mają pielęgniarkę oraz
zniwelowane bariery architektoniczne, a finał będzie taki, że subwencja oświatowa na to
dziecko, które wynosi prawie 60 000 złotych pójdzie tam, a Pabianice zapłacą za dowóz
uczennicy do tej szkoły około 120 - 130 złotych dziennie.” Poprosił Zarząd o podjęcie
stosownych działań w tym kierunku.

Odpowiedzi:
zostały udzielone na VII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego – udzielił ich Starosta Pabianicki
p. Krzysztof Habura (załącznik nr 31) oraz Członek Zarządu Powiatu - p. Irena Grenda
(załącznik nr 32). Odpowiedzi na dwa ostatnie pytania radnego Włodzimierza Stanka zostaną
udzielone na następnej Sesji lub w formie pisemnej.
Radny Łukasz Stencel zwrócił się z interpelacjami:
• dot. konkursu na zadania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia - czy został
rozstrzygnięty, a jeżeli tak, to jakie podmioty się do niego zgłosiły? Jakie są jego wyniki?
Konkurs cieszy się dużą popularnością wśród organizacji pozarządowych.
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dot. pieczy zastępczej - jakie działania, w ostatnim okresie roku, zostały podjęte na rzecz
pozyskania rodzin zastępczych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd Powiatu i jednostki zajmujące się tą tematyką?

Odpowiedzi:
zostały udzielone na VII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez p. Irenę Grendę – Członka
Zarządu Powiatu (załącznik nr 33).
Radny Rafał Kunka zwrócił się z następującymi interpelacjami:
• dot. ulicy Wileńskiej, czy postępowanie przetargowe jest w trakcie? Kiedy zostanie
rozstrzygnięte?
• dot. budowy basenu – czy propozycja „koreferatu projektu” jest realizowana? Kiedy będą
znane wyniki?
• dot. „akcji” zima – czy przesunięcia kwoty w wysokości 100 000 zł na inne zadania to już
całkowita kwota podsumowująca zimę?
Odpowiedzi:
zostały udzielone na VII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez Członka Zarządu Powiatu
p. Adama Krasińskiego (załącznik nr 34).
Radny Andrzej Kurzawski – czy projekt przebudowy drogi Dobroń – Ldzań będzie obejmował całą
drogę, czy jej część? Jakie warunki techniczne przedstawiono wykonawcy projektu?
Odpowiedź:
została udzielona na VII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez Członka Zarządu Powiatu
p. Adama Krasińskiego (załącznik nr 35).
Radna Wioletta Domańska – jakie działania będą poczynione w związku z nierozstrzygniętym
przetargiem na dokumentację ulicy Wschodniej? Co Zarząd planuje w temacie przedmiotowej inwestycji?
Odpowiedź:
została udzielona na VII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez Członka Zarządu Powiatu
p. Adama Krasińskiego (załącznik nr 36).
Radny Arkadiusz Jaksa zgłosił następujące interpelacje:
• Czy przewiduje się akcje sprzątania ulic miejskich po „akcji” zima?
• Poprosił o chronologiczne przedstawienie etapów procedury wyboru wykonawcy na przebudowę drogi Kudrowice – Szynkielew.
Odpowiedzi:
zostały udzielone na VII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego przez Członka Zarządu Powiatu
p. Adama Krasińskiego (załącznik nr 37).
Wiceprzewodniczący Rady p. Waldemar Flajszer zwrócił się z następującymi interpelacjami:
• Poprosił o ocenę przebiegu tegorocznych targów edukacyjnych szkół zawodowych. Co
prezentowały nasze szkoły zawodowe?
• Na jakim etapie jest sprawa odszkodowania za zniszczenia mostu w Talarze?
• Czy został przygotowany harmonogram remontów na drogach powiatowych? Które drogi
będą przeznaczone do remontu w pierwszej kolejności?
• dot. „akcji” zima - jak wygląda ocena zakładu dróg i zieleni miejskiej, który zapewniał
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zimowe utrzymanie dróg w naszym mieście? Czy są prowadzone lub będą prace związane
z wycinką zakrzaczeń przy drogach powiatowych? Jeśli tak, to przy jakich?
Czy w wyniku „akcji” zima zostały zaoszczędzone jakiekolwiek pieniądze? Jeśli tak, to na
co zamierza się je przeznaczyć?
Czy gminy powiatu pabianickiego podjęły decyzje w sprawie inwestycji drogowych? Czy są
propozycje współpracy z ich strony?
Ile klubów sportowych złożyło wnioski o dotację? Czy dotacja została udzielona wszystkim
klubom? Kiedy będą podpisywane umowy i przekazywane środki finansowe?
Ile i jakie nieruchomości powiatu sprzedano w 2014 roku w zakresie realizacji zadań
administracji rządowej? Czy nieruchomości były sprzedawane w drodze przetargowej?
Jakie z tego tytułu powiat uzyskał dochody?
Czy w roku bieżącym powiat otrzymał środki od burmistrza Konstantynowa Łódzkiego?
Czy są w podobnej wysokości jak w latach ubiegłych? Na co środki zostaną przeznaczone?
Poprosił o przypomnienie dyrektorom powiatowych szkół średnich o konieczności
monitorowania strony funduszu ochrony środowiska w związku z „eko - pracowniami.” Do
końca marca na stronach funduszu ukaże się ogłoszenie w sprawie naboru wniosków. Udział
własny to 5%. Można aplikować o:
- 50 000 złotych na stworzenie pracowni
- 30 000 złotych na remont
jakie działania ma zamiar podjąć Zarząd w zakresie ograniczenia niszczenia dróg
powiatowych na trasie Porszewice – Lutomiersk, zwłaszcza przez samochody ciężarowe
i sprzęt ciężki?
Ponowił wniosek o możliwość transmisji online obrad sesji Rady. Poprosił o podanie
szacunkowego kosztu.
Na jakim etapie są procedury w zakresie wyboru naczelników wydziału oświaty
i komunikacji?
Ile konkursów na dyrektorów szkół przewiduje się w roku bieżącym? Jakie szkoły one
obejmą?
Dot. biura rzeczy znalezionych - czy i kiedy została przeprowadzona inwentaryzacja? Czy
dochowuje się procedury wystąpień na drogę sądową po okresie trzech lat?
W związku z zakończeniem działań w ramach kwalifikacji wojskowej Powiatowej Komisji
Lekarskiej zapytał jaka była frekwencja? Ile osób stawiło się na komisji? Jakie przyznano
kategorie? Czy były osoby, które nie stawiły się do kwalifikacji? Jakie środki przymusu były
wobec nich zastosowane?
Ile pojazdów zarejestrowano i wykreślono z ewidencji? Ile wydano praw jazdy
w pierwszym kwartale bieżącego roku? Ilu kandydatów na kierowców pozytywnie zdało
egzamin prawa jazdy kategorii B w 2014 roku? Ile mamy zarejestrowanych auto - szkół na
terenie powiatu na chwilę obecną? Która auto - szkoła miała lub ma najwyższą zdawalność?

Odpowiedzi:
zostały udzielone na VII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego – udzieliła ich p. Irena Grenda Członek
Zarządu Powiatu (załącznik nr 38), p. Adam Krasiński – Członek Zarządu Powiatu
(załącznik nr 39), Wicestarosta Pabianicki p. Robert Jakubowski (załącznik nr 40), Starosta Pabianicki p. Krzysztof Habura (załącznik 41) oraz Sekretarz Powiatu p. Jacek Barasiński
(załącznik nr 42). Odpowiedzi na dwa ostatnie pytania radnego Waldemara Flajszera zostaną
udzielone na następnej Sesji lub w formie pisemnej.
Radny Robert Rządziński zgłosił interpelację i zapytania:
• Czy działka w Konstantynowie Łódzkim została sprzedana? Czy będzie kolejny przetarg?

•

•

Inicjatywa budżetu obywatelskiego coraz bardziej „zakorzenia się” w strukturach jednostek
samorządowych. Czy Zarząd rozważa możliwość wprowadzenia takiego budżetu na rok
2016?
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło obecny rok rokiem szkół zawodowych. Czy
wszystkie szkoły powiatowe będą aktywnie uczestniczyły w inicjatywie przygotowania
mapy interakcyjnej? Czy dyrektorzy zgłosili akces?

Odpowiedzi:
zostały udzielone na VII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego – udzielił ich Wicestarosta Pabianicki p.
Robert Jakubowski (załącznik nr 43) oraz Starosta Pabianicki p. Krzysztof Habura
(załącznik nr 44). Odpowiedź na ostatnie pytanie radnego Roberta Rządzińskiego zostanie
udzielona na następnej Sesji lub w formie pisemnej.
Na wszystkie interpelacje i zapytania, zadane w miesiącach styczniu i lutym 2015 roku,
wszystkie odpowiedzi zostały udzielone.
Na zapytania radnego Włodzimierza Stanka dotyczące klas integracyjnych w szkołach
ponadgimnazjalnych zgłoszone podczas obrad VII Sesji RPP (tj. w dniu 26.03.2015 r.) 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 II kwartał 2015 roku.
Na zapytania radnego Waldemara Flajszera dotyczących kwalifikacji wojskowej Powiatowej
Komisji Lekarskiej oraz danych w zakresie rejestrowanych pojazdów, praw jazdy i auto-szkół
zgłoszone podczas obrad VII Sesji RPP (tj. w dniu 26.03.2015 r.) 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 II
kwartał 2015 roku.
Na zapytanie radnego Roberta Rządzińskiego dotyczące uczestnictwa szkół powiatowych w
inicjatywie Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z mapą interakcyjną zgłoszone podczas obrad VII Sesji RPP (tj. w dniu 26.03.2015 r.) 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 II kwartał 2015
roku.

