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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 INTERPELACJ Ę/ ZAPYTANIE 

1. 18.2016 
Łukasz 
Stencel 

12 
października 

2016 r. 

Interpelacja 
pisemna 

W sprawie remontu chodnika na ul. 
Lutomierskiej - załącznik nr 1 . 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

14 października 
2016 r. 

 
28 października 

2016 r. 

21 
października 

2016 r. 
Odpowiedź pisemna stanowi załącznik nr 2 . 

2. 19.2016 
Piotr 

Ambroziak 

27 
października 

2016 r. 
 

w związku z powzięciem informacji 
z portalu internetowego EPA INFO 
poprosił o wyjaśnienie sytuacji, 
która miała miejsce w II Liceum 
Ogólnokształcącym. Uczniowie 
skarżą się, że muszą kupować 
materiały do przeprowadzania 
doświadczeń chemicznych, 
dofinansowywać kupno dekoracji 
na „dni otwarte”, ponadto zwracają 
uwagę na brak mydła, 
podstawowych środków czystości, 
papieru toaletowego. Czym są 
spowodowane te oszczędności? 

Członek 
Zarządu  
Gabriela 
Wenne- 

Błażyńska 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

27 
października 

2016 r. 
Wyciąg z protokołu stanowi załącznik nr 3 . 

3. 19.2016 
Włodzimierz 

Stanek 

27 
października 

2016 r. 
 

kierowcy poruszający się po 
drogach powiatowych poddają pod 
rozwagę Zarządowi możliwość 
usunięcia progów spowalniających 
na ulicy Myśliwskiej, które były 
zbudowane przed zmianą 
organizacji ruchu na skrzyżowaniu 
20 stycznia/Waltera Janke. Odkąd 
powstało rondo zasadnym byłoby 
ich zdjęcie. Progi w 50% są 
uszkodzone i nie spełniają już 
swojej roli. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

27 
października 

2016 r. 

dot. progów na ulicy Myśliwskiej - są 
dodatkowym elementem ostrożności, mogą 
jednak przeszkadzać. W chwili ich 
całkowitego zniszczenia na pewno nie będą 
odtwarzane, raczej demontowane. 
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4. 19.2016 
Włodzimierz 

Stanek 

27 
października 

2016 r. 
 

wobec dokonanych oględzin 
budynku dawnej WSHE i byłej 
budowlanki (podczas posiedzenia 
Komisji Oświaty i Wychowania) 
zapytał jakie są plany co do 
zagospodarowania tych 
nieruchomości? Wyraził zdanie, że 
nieogrzewany, od roku, dwóch, 
budynek WSHE może doprowadzić 
do jego zagrzybienia. Poprosił 
o wskazanie terminów realizacji 
poszczególnych działań na tym 
terenie oraz docelowych zamierzeń 
wobec tego budynku. 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

 
Sekretarz 
Powiatu 
Jacek 

Barasiński 
 
 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

27 
października 

2016 r. 

w projektach uchwał w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i zmian budżetu 
dzisiejszej sesji wprowadza się nowe zadanie 
pod nazwą „Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej w Pabianicach przy 
ulicy św. Jana 33,” które będzie realizowane 
w latach 2016-2019. Z uwagi na fakt, iż jest 
to nowe zadanie Zarząd musi rozważyć, czy 
działania inwestycyjne dadzą się pogodzić 
z możliwością prowadzenia tam jakiejkolwiek 
działalności. Na chwilę obecną są dwa 
podmioty zainteresowane. Dodał, że projekt 
termomodernizacyjny budynku przy ulicy 
św. Jana przewiduje podłączenie tego 
budynku do miejskiej sieci cieplnej. To 
również jest kwestia wymagająca 
rozważenia, czy na ten czas, kiedy nie będzie 
przyłączony należy tam inwestować środki 
finansowe w celu podtrzymania temperatury. 
 
dot. zagospodarowania budynku na ulicy św. 
Jana 33 - na ręce Zarządu mają być złożone 
informacje o konkretnych propozycjach 
zagospodarowania obiektu. W chwili obecnej 
koszty energii elektrycznej zostały 
zminimalizowane. 

5. 19.2016 
Włodzimierz 

Stanek 

27 
października 

2016 r. 
 

w związku z zabezpieczonymi 
środkami na zakup psa dla policji 
zapytał na jakim etapie jest 
realizacja tego zadania? Czy 
policja dokonała już jego zakupu? 
Czy jest w trakcie szkolenia? Kiedy 
trafi na ulice, by poprawić 
bezpieczeństwo mieszkańców? 

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

27 
października 

2016 r. 

pies policyjny jest już kupiony, przebywa na 
terenie placówki. Osoba, która będzie się nim 
opiekowała jest na szkoleniu w Sułkowicach - 
szkolenie trwa pół roku, jednak dobiega 
końca. Lada dzień pies patrolowo - tropiący 
będzie w akcji na ulicach. 
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6. 19.2016 
Włodzimierz 

Stanek 

27 
października 

2016 r. 
 

ponowił prośbę o przeprowadzenie 
rozmowy z Komendantem Policji o 
wystawianie patroli policyjnych 
czuwających nad kierowcami 
wyprzedzającymi pojazdy z prawej 
strony na ulicy Zamkowej.  

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

27 
października 

2016 r. 

dot. patrolu na ulicy Zamkowej – będą 
czynione rozmowy z Komendantem Policji.  

7. 19.2016 
Włodzimierz 

Stanek 

27 
października 

2016 r. 
 

dotyczy drogi nr 482, która straciła 
status drogi wojewódzkiej i stała się 
drogą powiatową. W dniu 9 
czerwca 2016 roku Rada Powiatu 
Pabianickiego podjęła uchwałę, w 
której wyraża sprzeciw i prosi, aby 
Marszałek Województwa tej drogi 
powiatowi nie przekazywał. Zarząd 
miał zaskarżyć uchwałę Sejmiku 
Wojewódzkiego do Wojewody. 
Poprosił o przedstawienie na jakim 
etapie jest sprawa. Jakie jeszcze 
inne działania ma zamiar podjąć 
Zarząd? To droga, która pochłonie 
ogromne ilości pieniędzy w 
zakresie jej odśnieżania bądź 
ewentualnego naprawiania. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

27 
października 

2016 r. 

dot. drogi wojewódzkiej - została przekazana 
powiatowi na mocy uchwały Sejmiku 
Wojewódzkiego. Powiat złożył odwołanie, 
które nie zostało uwzględnione. Powiat 
prawdopodobnie wystąpi na drogę sądową 
(mamy około dwóch tygodni czasu na 
przygotowanie wniosku). 

8. 19.2016 
Włodzimierz 

Stanek 

27 
października 

2016 r. 
 

od dnia 1 stycznia 2017 roku 
zmienia się ustawa o podatku VAT. 
Szkoły będą zobowiązane do 
prowadzenia rozliczeń VAT. Jak 
powiat jest do tego przygotowany? 
Co w tym temacie zadzieje się w 
szkołach powiatowych? 

Członek 
Zarządu  
Gabriela 
Wenne- 

Błażyńska 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

27 
października 

2016 r. 

dot. ustawy o podatku VAT - księgowe ze 
szkół powiatowych uczestniczyły w 
spotkaniach, szkoleniach, ściśle 
współpracują z Wydziałem Finansowym 
Starostwa Powiatowego. W chwili obecnej 
uszczegóławiane są dane potrzebne do 
centralizacji VAT-u.  
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9. 19.2016 
Waldemar 
Flajszer 

27 
października 

2016 r. 
 

na jakim etapie jest realizacja 
programu wyrównywania różnic 
między regionami w zakresie 
samochodów dla Ksawerowa i 
Konstantynowa Łódzkiego? 

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

27 
października 

2016 r. 

program wyrównywania różnic - Gminy 
Konstantynów Łódzki i Ksawerów otrzymały z 
tego programu dofinansowanie. Kwota 80 
tysięcy złotych to 70% wartości kosztów 
samochodu, który miał być kupiony. Z gminą 
Konstantynów jest już podpisana umowa. 
Gmina Ksawerów złożyła pismo do PFRON z 
prośbą o wyrażenie zgody, aby zamiast 
samochodu 9-osobowego można było kupić 
autokar. Wyrażono zgodę na powyższe. 
Kwota dofinansowania pozostała taka sama 
ze względu na to, że środki zostały już 
podzielone.  

10. 19.2016 
Waldemar 
Flajszer 

27 
października 

2016 r. 
 

dot. nielegalnego DPS w Zgierzu, 
czy byli tam mieszkańcy powiatu 
pabianickiego? Czy były tam 
jakiekolwiek interwencje? 

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

27 
października 

2016 r. 

dot. DPS w Zgierzu. Na terenie tej placówki 
przebywał jeden mieszkaniec powiatu 
pabianickiego - wrócił do placówki powiatu 
pabianickiego. Dodała, że na terenie miasta 
Pabianic na ulicy Podleśnej także była 
placówka funkcjonująca nielegalnie, 
z której dwie osoby przeszły do DPS - u w 
Pabianicach. Pozostałe osoby znalazły 
miejsca u rodziny bądź w innych DPS. 
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11. 19.2016 
Waldemar 
Flajszer 

27 
października 

2016 r. 
 

czego dotyczyła kontrola Rzecznika 
Praw Obywatelskich w DPS w 
Pabianicach? Czy są wstępne 
wnioski? 

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

27 
października 

2016 r. 

dot. kontroli prowadzonej przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich. Kontrola była 
prowadzona w Domu Pomocy Społecznej w 
Pabianicach. Zarząd nie został jeszcze 
zapoznany z treścią wyników kontroli. Ze 
wstępnej analizy wyników kontroli można 
wysnuć wniosek, że raczej przebiegała 
pomyślnie. Wskazuje się na m.in. na fakt, że 
wszyscy pracownicy DPS – u posiadają 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, że 
prowadzona jest rehabilitacja. Dla 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
sformułowano zalecenie, aby w trakcie 
wydawania decyzji o przyjęciu do DPS – u 
danego kandydata dokonać dokładnej 
analizy, czy osoba winna być skierowana  
do DPS – u, czy też do Zakładu Opiekuńczo - 
Leczniczego lub Pielęgnacyjno - 
Opiekuńczego. Dla Zarządu Powiatu 
wskazano, że winien zapewniać 
wystarczające środki finansowe na 
przeprowadzenie niezbędnych remontów i 
modernizacji budynku przy ulicy Łaskiej 86 
oraz na zatrudnienie dodatkowych 
pielęgniarek. Powiat złoży wniosek o 
pozyskanie dofinansowania z Regionalnego 
Centrum Polityki Społecznej.  
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12. 19.2016 
Waldemar 
Flajszer 

27 
października 

2016 r. 
 

dot. obiektów przy ul. św. Jana w 
Pabianicach - czy na okres zimowy 
zostanie włączony gaz? Czy 
znaleziono najemcę budynku? Na 
jakim etapie jest sprawa 
pozyskiwania najemcy? Czy tacy 
się zgłosili? Wyraził zdanie, że nie 
włączenie ogrzewania doprowadzi 
do degradacji obiektu. Zaapelował 
o uruchomienie ogrzewania. Czy 
nie warto wziąć pod rozwagę 
przeprowadzenia wspólnych 
rozmów z Prezydentem Miasta? 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

 
Sekretarz 
Powiatu 
Jacek 

Barasiński 
 
 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

27 
października 

2016 r. 

w projektach uchwał w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i zmian budżetu 
dzisiejszej sesji wprowadza się nowe zadanie 
pod nazwą „Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej w Pabianicach przy 
ulicy św. Jana 33,” które będzie realizowane 
w latach 2016-2019. Z uwagi na fakt, iż jest 
to nowe zadanie Zarząd musi rozważyć, czy 
działania inwestycyjne dadzą się pogodzić 
z możliwością prowadzenia tam jakiejkolwiek 
działalności. Na chwilę obecną są dwa 
podmioty zainteresowane. Dodał, że projekt 
termomodernizacyjny budynku przy ulicy 
św. Jana przewiduje podłączenie tego 
budynku do miejskiej sieci cieplnej. To 
również jest kwestia wymagająca 
rozważenia, czy na ten czas, kiedy nie będzie 
przyłączony należy tam inwestować środki 
finansowe w celu podtrzymania temperatury. 
 
dot. zagospodarowania budynku na ulicy św. 
Jana 33 - na ręce Zarządu mają być złożone 
informacje o konkretnych propozycjach 
zagospodarowania obiektu. W chwili obecnej 
koszty energii elektrycznej zostały 
zminimalizowane. 

13. 19.2016 
Waldemar 
Flajszer 

27 
października 

2016 r. 
 

czy przewiduje się nagrody na 
koniec roku dla szefów jednostek i 
urzędników? Jeżeli tak, to w jakiej 
one będą wysokości i ogólnej 
kwocie? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

27 
października 

2016 r. 

dot. nagród świątecznych – zostaną 
rozważane w zależności od możliwości 
finansowych. 
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14. 19.2016 
Waldemar 
Flajszer 

27 
października 

2016 r. 
 

czy sprawa odszkodowania za 
zniszczenia mostu w Talarze 
została definitywnie zakończona? 
Na jakim jest etapie? Czy 
odszkodowanie zostało już 
przyznane, czy też powiat odwołuje 
się o wyższą kwotę? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

27 
października 

2016 r. 

dot. mostu w Talarze – sprawa jest cały czas 
w trakcie postępowania sądowego. 

15. 19.2016 
Waldemar 
Flajszer 

27 
października 

2016 r. 
 

zawnioskował o przeprowadzenie 
głosowania dla mieszkańców 
powiatu w zakresie wyboru gwiazdy 
przyszłorocznych Dni Powiatu - 
poprzez stronę internetową 
powiatu.  

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

27 
października 

2016 r. 

dot. „gwiazd” na Dni Powiatu wyraziła zdanie, 
że ilość osób biorących udział w imprezie 
świadczy o tym, że wybór gwiazd jest 
trafiony. Wyraziła dezaprobatę co do wyboru 
gwiazdy za pośrednictwem sondy, ponieważ 
mogą paść propozycje gwiazdy na którą 
powiatu nie stać. Ponadto trudno jest trafić 
we wszystkie gusta, poza tym terminarz 
gwiazdy może nie być już dostępny. 
Propozycja radnego nie jest możliwa do 
zrealizowania. 

16. 19.2016 
Waldemar 
Flajszer 

27 
października 

2016 r. 
 

wobec zbyt dużych kosztów 
przekazu sesji online zawnioskował 
o rejestrację obrad sesji w formie 
plików multimedialnych, które 
byłyby zamieszczone na stronie 
internetowej Starostwa. To prośba 
wielu mieszkańców powiatu.  

Sekretarz 
Powiatu 
Jacek 

Barasiński 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

30 listopada 
2016 r. Odpowiedź pisemna stanowi załącznik nr 4 . 
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17. 19.2016 
Waldemar 
Flajszer 

27 
października 

2016 r. 
 

zapytał, czy organy samorządu 
terytorialnego prowadzą rozmowy 
w celu rozwiązania problemu 
zablokowania przejazdu 
TIR – ów przez Łódź? Sytuacja ta 
godzi w „nasze miasto.” Przez ulicę 
Sikorskiego i Warszawską 
przejeżdża TIR za TIR – em. 
Wyjazd z ulicy Sikorskiego, skręt w 
lewo albo przejazd na wprost jest 
bardzo trudny. Należałoby pochylić 
się nad wspólnym podejściem do 
sprawy przy współpracy Starosty, 
Prezydenta i Marszałka 
Województwa. Być może rondo 
ułatwiłoby przepływ pojazdów. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

27 
października 

2016 r. 

dot. przejazdu TIR – ów przez Pabianice – z 
badań prowadzonych przez Urząd Miejski 
wynika, że nie ma znaczącej różnicy w 
zakresie ilości samochodów 
przejeżdżających przez Pabianice i 
Konstantynów Łódzki. „Będziemy w kontakcie 
z panem Prezydentem.” 

18. 19.2016 
Łukasz 
Stencel 

27 
października 

2016 r. 
 

poprosił o dokonanie przeglądu 
oznakowania poziomego. Pasy dla 
pieszych są mocno zabrudzone i 
po zmroku są niewidoczne. Być 
może wystarczy tylko 
„kosmetyczne działanie” 
poprawiające widoczność. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

27 
października 

2016 r. 

dot. przeglądu oznakowania poziomego - 
faktycznie na wielu skrzyżowaniach 
widoczność pasów jest bardzo ograniczona. 
Rozważenia wymaga, czy pasy zostaną 
wyczyszczone, czy też akcja zostanie 
przeprowadzona na najbardziej 
newralgicznych skrzyżowaniach.  

19. 19.2016 
Łukasz 
Stencel 

27 
października 

2016 r. 
 

w związku z planowaną reformą 
oświatową zapytał, czy samorząd 
powiatowy otrzymał jakiekolwiek 
szczegółowe wytyczne z 
Ministerstwa, Kuratorium? 

Członek 
Zarządu  
Gabriela 
Wenne- 

Błażyńska 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

27 
października 

2016 r. 

dot. reformy oświatowej - w chwili obecnej nie 
ma żadnych danych. 
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20. 19.2016 
Arkadiusz 

Jaksa 

27 
października 

2016 r. 
 

w związku z brakiem możliwości 
wyłonienia wykonawcy przebudowy 
drogi rowerowej przy Grota 
Roweckiego zawnioskował, żeby 
połączyć w przyszłym roku tę 
inwestycję wraz z proponowaną już 
wcześniej budową chodnika i drogi 
rowerowej wzdłuż ulicy 
Nawrockiego. Wówczas układ dróg 
byłby zbudowany w ramach jednej 
inwestycji. Zaapelował, aby nowe 
drogi budować w technologii 
asfaltowej. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

27 
października 

2016 r. 

dot. przetargu na wykonanie ścieżki 
rowerowej – postępowanie zostanie 
przełożone na rok przyszły łącznie z 
inwestycją polegającą na remoncie chodnika 
na ulicy Nawrockiego w pierwszej części od 
ulicy Grota Roweckiego oraz położeniem 
nowego chodnika na części od ulicy 20 
stycznia do Warszawskiej. Wówczas ścieżka 
połączyłaby osiedle Bugaj z ulicą 
Warszawską i Kilińskiego. Być może uda się 
namalować na ulicy Orlej i Wiejskiej 
„leżących sierżantów,” aby przejazd był 
ułatwiony też do ulicy Wiejskiej.  

21. 19.2016 
Krzysztof 
Waligórski 

27 
października 

2016 r. 
 

czy zauważalnym jest zwiększony 
przepływ TIR-ów przez Pabianice? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

27 października 
2016 r. 

 
1 grudnia 
2016 r. 

27 
października 

2016 r. 

dot. przejazdu TIR – ów przez Pabianice – z 
badań prowadzonych przez Urząd Miejski 
wynika, że nie ma znaczącej różnicy w 
zakresie ilości samochodów 
przejeżdżających przez Pabianice i 
Konstantynów Łódzki. „Będziemy w kontakcie 
z panem Prezydentem.” 

22. 20.2016 
Łukasz 
Stencel 

2 listopada 
2016 r. 

Zapytanie 
pisemne 

W sprawie znaków „zakazu 
zatrzymywania” przy skrzyżowaniu 
ulic Wileńskiej i Śniadeckiego –
załącznik nr 5 . 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

4 listopada 
2016 r. 

 
18 listopada 

2016 r. 

17 listopada 
2016 r. Odpowiedź pisemna stanowi załącznik nr 6 . 

23. 21.2016 
Marek 

Gryglewski 
1 grudnia 
2016 r.  

w związku z I mistrzostwami Polski 
w halowej piłce nożnej 
samorządowców, zaplanowanymi 
na 28-29 stycznia 2017 roku, 
zapytał, czy jest możliwość, żeby 
Starosta Pabianicki z zasobów 
promocyjnych wygospodarował 
jakąś kwotę, która by pozwoliła na 
udział w mistrzostwach - wpisowe 
wynosi 1000 zł.? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

1 grudnia 
2016 r. 

jeśli reprezentacja powiatu będzie startować 
w turnieju, te środki powinny się znaleźć w 
budżecie, to także promocja powiatu.  
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24. 21.2016 
Jarosław 
Kosmala 

1 grudnia 
2016 r.  

czy prawdą jest, że każdy 
powiatowy klub może raz w roku 
wynająć nieodpłatnie salę na 
zorganizowanie imprezy czy 
turnieju? 

Członek 
Zarządu  
Gabriela 
Wenne- 

Błażyńska 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

15 grudnia 
2016 r. Odpowiedź pisemna stanowi załącznik nr 7 . 

25. 21.2016 
Jarosław 
Kosmala 

1 grudnia 
2016 r.  

czy nie należałoby zweryfikować 
kalendarza wynajmu hali, gdyż w 
tygodniu zdarza się tak, że jeden 
klub wynajmuje salę kilka razy, a 
inne kluby nie mają możliwości 
nawet raz? Klub Korona wynajmuje 
salę np. na półtorej godziny, a z sali 
korzysta 4-6 osób. Czy nie 
należałoby zmienić kalendarza 
chociażby na okres ferii?  

Członek 
Zarządu  
Gabriela 
Wenne- 

Błażyńska 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

15 grudnia 
2016 r. Odpowiedź pisemna stanowi załącznik nr 7 . 

26. 21.2016 
Jarosław 
Kosmala 

1 grudnia 
2016 r.  

poprosił o zmianę w podziale 
środków dla klubów sportowych 
tak, aby brać pod uwagę nie tylko 
sztuczny podział klubów na sekcje i 
traktować każdą sekcję jako 
osobny klub, osobne ogniwo, tylko 
żeby wziąć pod uwagę liczbę osób 
trenujących w danym klubie. 

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

20 grudnia 
2016 r. Odpowiedź pisemna stanowi załącznik nr 8 . 

27. 21.2016 
Waldemar 
Flajszer 

1 grudnia 
2016 r.  

jakie wydziały w ostatnim czasie 
kontrolował Urząd Wojewódzki? 
Czy jest już protokół pokontrolny? 
Czego dotyczyła kontrola? 

Skarbnik 
Powiatu 
Elżbieta 

Piekielniak 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

1 grudnia 
2016 r. 

kontrola dotyczy dotacji przekazywanych na 
działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. Kontrola związana jest z 
jednostką, jest w toku. 

28. 21.2016 
Waldemar 
Flajszer 

1 grudnia 
2016 r.  

czego dotyczy kontrola RIO? Czy 
można przewidzieć ile będzie 
trwała? Co jaki czas odbywają się 
takie kontrole? Czy to działanie 
standardowe, czy losowe? 

Skarbnik 
Powiatu 
Elżbieta 

Piekielniak 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

1 grudnia 
2016 r. 

to typowa kontrola kompleksowa, która co 
cztery lata jest przeprowadzana w każdej 
jednostce samorządu terytorialnego. Kontrola 
się rozpoczęła, trudno powiedzieć kiedy się 
zakończy. 
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29. 21.2016 
Waldemar 
Flajszer 

1 grudnia 
2016 r.  

na jakim etapie są obecnie 
przygotowania odnośnie wprowadzenia 
centralizacji VAT - u – dotyczy 
centralnego rejestru faktur? Czy 
Starostwo Powiatowe jest do tego 
przygotowane w chwili obecnej? Czy 
przygotowania jeszcze trwają? 

Skarbnik 
Powiatu 
Elżbieta 

Piekielniak 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

1 grudnia 
2016 r. 

„nad tym cały czas pracujemy.” W grudniu 
będą szkolenia dla pracowników jednostek. 
Sprawa jest od dłuższego czasu 
monitorowana. Centralizacja nastąpi z dniem 
1 stycznia 2017 roku. 

30. 21.2016 
Waldemar 
Flajszer 

1 grudnia 
2016 r.  

w dniu 17 listopada roku bieżącego 78-
letni mężczyzna przechodził przez 
przejście dla pieszych na ulicy Grota 
Roweckiego, uderzył w niego samochód, 
człowiek doznał wstrząsu mózgu i 
licznych złamań. Było już ciemno. „Ja 
podobnie jak i radni Rady Miasta 
wnosiliśmy o to, aby przejścia dla 
pieszych na ulicy Grota Roweckiego 
wzbogacić chociażby o kocie oczka.” 
Radni Rady Miejskiej w odpowiedzi na 
pisma dotyczące zainstalowania znaku 
aktywnego D-6 w rejonie sklepu 
Biedronka przy Grota Roweckiego w 
Pabianicach w dniu 5 kwietnia otrzymali 
odpowiedź: „informujemy (…), iż we 
wskazanym miejscu funkcjonuje już znak 
pionowy D-6 oraz znak poziomy P-10. W 
związku z powyższym na dzień dzisiejszy 
nie widzimy potrzeby instalowania (...)”. 
Zawnioskował o zamontowanie 
aktywnego przejścia dla pieszych, które 
będzie aktywizowane przez czujniki ruchu 
wykrywające pieszego. Spowoduje to 
aktywowanie migających lamp. Takie 
przejście działa od zmroku do świtu, a 
urządzenie jest jak najbardziej przydatne 
w obecnej aurze pogodowej. Przejście 
jest bardzo ruchliwe, mieszkańcy z jednej 
strony osiedla Bugaj przechodzą do 
sklepu Biedronka. Zawnioskował o to, aby 
ułatwić kierowcom dostrzeżenie pieszych 
na tej ulicy. Zasugerował zapewnienie 
chociażby kocich oczek. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

1 grudnia 
2016 r. 

przejście dla pieszych przy Biedronce - takich 
skrzyżowań jak przy Biedronce 
w Pabianicach jest kilkadziesiąt. Nastąpiło 
potrącenie pieszego, idąc tym tokiem 
myślenia, sygnalizacje winny być montowane 
wszędzie. Przejście, o którym mowa jest 
dobrze oświetlone, oznakowane pionowo i 
poziomo. Należałoby przyjąć klucz do tego 
działania. 
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NA INTERPELACJ Ę/ ZAPYTANIE 

31. 21.2016 
Waldemar 
Flajszer 

1 grudnia 
2016 r.  

jak na chwilę obecną wygląda 
zimowe utrzymanie dróg? Czy 
wszystkie drogi powiatowe są 
przejezdne? „Czy monitorujemy 
drogi powiatu w gminach okręgu 
numer 5? I na wszystkich drogach 
naszego powiatu?” Czy 
dokonywane są objazdy dróg? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

20 grudnia 
2016 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 9 . 

32. 21.2016 
Waldemar 
Flajszer 

1 grudnia 
2016 r.  

jaka jest stopa bezrobocia w 
powiecie pabianickim na koniec 
listopada 2016 roku za ostatnie trzy 
miesiące? 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

20 grudnia 
2016 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 10 . 

33. 21.2016 
Waldemar 
Flajszer 

1 grudnia 
2016 r.  

czy w 2016 roku, podobnie jak w 
roku ubiegłym, monitorowana jest 
sprawa bezdomności na terenie 
powiatu pabianickiego? Ile jest 
noclegowni, ile miejsc noclegowych 
w chwili obecnej? 

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

1 grudnia 
2016 r. 

placówki pomocy dla osób bezdomnych – 
Stowarzyszenie Abstynentów „Granica” ma 
40 miejsc noclegowych, Stowarzyszenie Św. 
Brata Alberta - 25, wydaje 140 posiłków. 
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn i 
schronisko dla bezdomnych kobiet z dziećmi 
znajdujące się w Konstantynowie Łódzkim 
ma 15 miejsc i wydaje 60 posiłków dziennie. 
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w 
Pabianicach monitoruje stan i udziela 
informacji. Na dzień dzisiejszy 
Stowarzyszenie „Granica” posiada jeszcze 7 
wolnych miejsc noclegowych dla 
bezdomnych potrzebujących noclegu i 
wyżywienia, Stowarzyszenie Brata Alberta - 
5. Każdej osobie potrzebującej pomoc 
zostanie udzielona. 
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34. 21.2016 
Waldemar 
Flajszer 

1 grudnia 
2016 r.  

jak będą wyglądały Święta Bożego 
Narodzenia w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych w 
Porszewicach oraz na ulicy 
Sejmowej? Czy dzieci wyjadą do 
domów? Co będzie dla nich 
zorganizowane? 

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

1 grudnia 
2016 r. 

święta w domu dziecka są tak samo 
organizowane jak w każdym domu - jest 
wigilia, uroczysty obiad, pokoje są 
udekorowane. Sąd wydaje decyzję, czy dane 
dziecko może być w domu, u dziadków, czy 
innych osób. Na ostatniej sesji będą już 
dokładne dane. Starostwo obdarowuje każde 
dziecko paczką, a dzieci przygotowują 
jasełka.  

35. 21.2016 
Waldemar 
Flajszer 

1 grudnia 
2016 r.  

czy w bieżącym roku Starostwo 
włączy się w akcję Szlachetna 
Paczka? Czy jej finał odbędzie się 
w szkole powiatowej, tak jak to było 
w latach ubiegłych? 

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

1 grudnia 
2016 r. 

Starostwo Powiatowe po raz czwarty włącza 
się w akcję Szlachetna Paczka, która 
organizowana jest od 2001 roku przez 
Stowarzyszenie WIOSNA. W akcji 
Szlachetna Paczka prywatni darczyńcy 
odpowiadają na potrzeby osób najbardziej 
ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O 
potrzebach tych Starostwo dowiaduje się od 
wolontariuszy, którzy sami w swoich 
społecznościach poszukują rodzin 
dotkniętych biedą. Miesiąc przed Bożym 
Narodzeniem informacje te są umieszczone 
w anonimowej bazie internetowej, by 
darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę 
i przygotować dla niej świąteczną paczkę. 
Zaapelowała do wszystkich obecnych, aby 
środki pieniężne przekazywać do Biura Rady 
Powiatu. 
Przewodniczący Rady zawsze przekazuje 
paczkę w imieniu całej Rady i wszystkich 
tych, którzy swoje datki na ten cel złożą. 
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36. 21.2016 
Waldemar 
Flajszer 

1 grudnia 
2016 r.  

poprosił o wskazanie ilości 
wydanych orzeczeń przez 
powiatowy zespół ds. orzekania w 
porównaniu do 2015 roku? Jaka 
jest dotacja od Wojewody na jedno 
orzeczenie? Jaki jest rzeczywisty 
koszt wydania orzeczenia? Czy 
powiat do nich dopłaca, a jeśli tak, 
to w jakiej wysokości? „Ile płacimy 
lekarzom orzecznikom?” Czy to jest 
wystarczające dla lekarza? Czy 
powiat pabianicki jest w średniej 
powiatów? Czy odnotowuje się 
niedobory?  

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

1 grudnia 
2016 r. 

zespół ds. orzekania jest pod zarządem 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  
W 2015 roku ilość wydanych orzeczeń 
to 3 045, w pierwszych trzech kwartałach 
roku 2016 - 2 013. Powiat otrzymuje dotację 
od Wojewody w wysokości 130 zł na obsługę 
jednego posiedzenia komisji. Koszt całkowity 
to 154 zł, zatem 24 zł powiat dokłada. 
Problemem jest kwota 25 zł dla lekarza. 
Kwotę w wysokości 19 złotych otrzymuje 
pracownik socjalny, doradca, osoby 
obsługujące posiedzenie danej komisji. 

37. 21.2016 
Waldemar 
Flajszer 

1 grudnia 
2016 r.  

ile obecnie osób przebywających 
na terenie DPS – ów było 
przyjętych na starych zasadach 
(sprzed 2004 roku)? Ile wynosi 
kwota dotacji na dzień dzisiejszy, 
czy jest wystarczająca? 

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

1 grudnia 
2016 r. 

na dzień dzisiejszy przyjętych przed 1 
stycznia 2004 roku (na tzw. starych 
zasadach) w DPS w Pabianicach jest 20 
osób, w Konstantynowie Łódzkim 102 osoby. 
Do dnia 1 listopada dofinansowanie wyniosło 
1 625 zł, a średni koszt utrzymania 
w DPS wynosi 2 800 zł. Różnicę pokrywa 
powiat. Od dnia 1 listopada powiat otrzymał 
dodatkowe środki i w chwili obecnej koszt 
utrzymania za miesiąc listopad 
i grudzień to kwota 1914 zł. Dodała, że 
święta w Domach Pomocy będą również 
takie jakie powinny, jakich oczekują jego 
mieszkańcy. 
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38. 21.2016 
Waldemar 
Flajszer 

1 grudnia 
2016 r.  

czy zakup samochodu dla DPS w 
Konstantynowie był potrzebny? 
Jaki był koszt? Jakie jest jego 
wykorzystanie na chwilę obecną?  

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

1 grudnia 
2016 r. 

koszt zakupu to 36 400 zł, jego zakup był 
bardzo potrzebny i konieczny. Samochód, 
którym dysponują ze względu na jego stan 
mógłby być już niebezpieczny i 
nieekonomiczny. Zakupiony samochód to 
Dacia Logan rocznik 2013, wersja 
siedmioosobowa, o przebiegu 56 km. 
Samochód jest wyposażony w ABS, EBD, 
ESP, ASR, poduszki powietrzne, boczne 
poduszki, elektryczne szyby, boczne lusterka, 
pełną klimatyzację oraz bardzo duży 
bagażnik. Dzięki temu mieszkańcy mogą być 
bezpiecznie dowożeni przede wszystkim do 
lekarza. 

39. 21.2016 
Waldemar 
Flajszer 

1 grudnia 
2016 r.  

w związku z licznymi prośbami 
mieszkańców powiatu 
zawnioskował o zamontowanie w 
Wydziale Komunikacji i Transportu 
urządzeń do płacenia kartą, co w 
znaczny sposób ułatwiłoby obsługę 
interesantów. Poprosił o obliczenie 
kosztów z tym związanych i 
wprowadzenie urządzeń w 2017 
roku. 

Skarbnik 
Powiatu 
Elżbieta 

Piekielniak 
 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

1 grudnia 
2016 r. 

terminale w Wydziale Komunikacji i 
Transportu są zaplanowane do 
wprowadzenia w ramach obsługi bankowej 
budżetu powiatu. Być może uda się to 
zadanie zrealizować w przyszłym roku, 
pewne rzeczy należy dopracować. Na 
obsługę bankową przeprowadzany jest 
przetarg. 
 
sprawa wymaga analizy. 

40. 21.2016 
Włodzimierz 

Stanek 
1 grudnia 
2016 r.  

czy znana jest już gwiazda na Dni 
Powiatu roku 2017? Impreza w 
swojej nazwie ma Dni Powiatu, a 
trwa jeden dzień, czy jest szansa, 
aby była to impreza przynajmniej 
dwudniowa z podziałem na 
atrakcje: jednego dnia dla rodzin, 
drugiego na atrakcje muzyczne?  

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

1 grudnia 
2016 r. 

gwiazdy na Dni Powiatu nie można jeszcze 
zdradzić, ponieważ jeszcze nie jest 
zatwierdzony budżet, w związku z tym nie 
wiadomo, jakie środki będą do dyspozycji. W 
nazwie są dni, ponieważ impreza trwa trzy 
dni, ta w sobotę jest „taką najbardziej 
głośną”, planowane są spławikowe zawody 
wędkarskie, otwarty turniej piłki nożnej, 
mistrzostwa powiatu pabianickiego w 
pływaniu. Imprez towarzyszących 
i dodatkowych atrakcji jest dużo. 
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41. 21.2016 
Włodzimierz 

Stanek 
1 grudnia 
2016 r.  

zakończyły się remonty cząstkowe 
dróg i roboty interwencyjne. 
Pominięto jednak ulicę 
Piłsudskiego - przy skręcie w lewo 
w ulicę Rocha znajduje się 
ogromna dziura. Poprosił o 
załatanie największych dziur na tej 
ulicy. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

1 grudnia 
2016 r. 

remonty cząstkowe na ulicy Piłsudskiego – 
jeśli na drodze znajduje się dziura, to 
zostanie załatana. 

42. 21.2016 
Włodzimierz 

Stanek 
1 grudnia 
2016 r.  

„pół roku temu interpelowałem” o 
to, aby usunąć znak zakazu 
zatrzymywania się i postoju na ulicy 
św. Jana przy hali powiatowej. 
Starosta Pabianicki obiecał sprawą 
się zająć, znak nadal stoi. 
Stwierdził, że to o przynajmniej 20 
miejsc parkingowych mniej.  

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

1 grudnia 
2016 r. 

znak został postawiony na wniosek dyrektora 
II Liceum, który wystąpił do zarządcy drogi o 
ustawienie tego znaku w związku z tym, że 
wyjazd z parkingu jest utrudniony i 
ograniczony przez parkujące na chodniku 
samochody. Wyraził zdanie, że przy 
zachowaniu należytej ostrożności można 
bezpiecznie wyjechać, tym bardziej, że ilość 
miejsc na parkingu jest nieduża 
i te cztery miejsca wzdłuż hali byłyby 
potrzebne. „Na mój wniosek” pan dyrektor 
wystąpił do zarządcy o to, aby ten znak jeśli 
nie usunąć, to ograniczyć jego działanie tylko 
do weekendów. Wniosek został rozpatrzony 
negatywnie, ponieważ zarządca drogi 
wystąpił do policji, straży miejskiej i obie te 
służby wypowiedziały się negatywnie, co do 
jego usunięcia. Wobec takich opinii znak nie 
został usunięty. 
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43. 21.2016 
Włodzimierz 

Stanek 
1 grudnia 
2016 r.  

„interpelowałem dwie sesje 
wcześniej” w zakresie 
spowalniaczy na ulicy 
20 stycznia/Myśliwska, które są już 
w stanie szczątkowym i są 
niepotrzebne. Wielu mieszkańców 
prosi, aby je zdjąć. Ponowił 
interpelację, aby uszkodzone 
spowalniacze zostały zdjęte. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

1 grudnia 
2016 r. 

temat pozostał nierozpatrzony, ale będzie. 
Pasy funkcjonowały i nikt do nich nie miał 
zastrzeżeń, one dodatkowo zabezpieczają 
samochody przed zbyt szybkim wjazdem na 
rondo. Przyznał, że w chwili obecnej ich 
obecność nie jest tak konieczna jak do tej 
pory, część spowalniaczy jest wykruszona. 
Interpelacja radnego zostanie rozpatrzona. 

44. 21.2016 
Włodzimierz 

Stanek 
1 grudnia 
2016 r.  

na prywatnym profilu 
„facebookowym” Starosty 
Pabianickiego widnieje udział, 
razem z grupą radnych powiatu 
pabianickiego, w marszu poparcia 
dla Prezydenta Miasta Łodzi – pani 
Hanny Zdanowskiej, dziwi fakt 
umieszczenia baneru z napisem 
„Murem za Hanką Powiat 
Pabianicki” - Starosta Pabianicki 
nie reprezentował powiatu, tylko był 
obecny jako osoba prywatna. Rada 
powiatu nie podejmowała żadnej 
uchwały uprawniającej do tego, aby 
legitymizować się napisem „powiat 
pabianicki.” Są zapewne 
mieszkańcy powiatu, którzy takiego 
zdania nie podzielają - to lekkie 
nadużycie. Poprosił, aby w 
przyszłości tego nie robić, 
ewentualnie doprecyzować napisy 
banerowe. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

1 grudnia 
2016 r. 

 
21 grudnia 

2016 r. 

1 grudnia 
2016 r. 

rzeczą powszechnie przyjętą na różnego 
rodzaju manifestacjach organizowanych 
przez stowarzyszenia jest, że mieszkańcy 
reprezentujący daną jednostkę samorządu 
terytorialnego najczęściej miasta, niosą 
transparenty, tabliczki na których widnieją 
miasta z których pochodzą. W żadnym 
wypadku uczestnicy nie uzurpowali sobie 
prawa do tego, aby byli reprezentantami całej 
społeczności, tylko mieszkańcami powiatu 
pabianickiego. 
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45. 22.2016 
Arkadiusz 

Jaksa 
21 grudnia 

2016 r.  

wraz z przedstawicielami grup rowerowych 
odbyło się spotkanie z Naczelnikiem 
Wydziału Dróg i Mostów, celem analizy 
założeń do zadania budżetowego 
dotyczącego modernizacji dróg rowerowych 
wzdłuż ulicy Grota Roweckiego. Projekt 
zakłada przeniesienie jednokierunkowej 
drogi rowerowej od strony południowej Grota 
Roweckiego przy skrzyżowaniu z Narcyza 
Gryzla na stronę północną i dalej 
kontynuowanie tego ciągu jako 
dwukierunkowy. Powstaje jednak problem 
polegający na tym, iż obok przejścia dla 
pieszych będzie musiał powstać przejazd 
rowerowy przez Grota Roweckiego, co 
spowoduje, że przy tym skrzyżowaniu (bez 
dodatkowych oznaczeń) skumuluje się 
dosyć intensywny ruch, to jakby potencjalne 
zwiększenie niebezpieczeństwa na tym 
przejeździe. Złożył interpelację, aby w 
ramach modernizacji dróg rowerowych 
zastanowić się nad zastosowaniem jednego 
z trzech rozwiązań przy tym skrzyżowaniu: 

- założenie świateł na życzenie - 
sygnalizacje uruchamiane poprzez 
naciśnięcie ręką. To najdroższe 
rozwiązanie, mające wadę – powoduje 
wyhamowanie ruchu rowerów i pieszych. 
Dla kierowców zaś jest przychylniejsze, 
ponieważ przy braku ruchu jest zielone 
światło.  
- wybudowanie progów spowalniających w 
postaci platform analogicznych jak przy 
Szkole Podstawowej Nr 3, ewentualnie z 
wysepką na środku jezdni, co wymusiłoby 
wyhamowanie ruchu samochodów 
dojeżdżających do skrzyżowania i 
podniosłoby bezpieczeństwo. 
- wyniesienie zarówno przejazdu 
rowerowego jak i przejścia dla pieszych w 
postaci platformy wyniesionej niejako 
ponad powierzchnię ulicy, co powoduje, że 
dla samochodów jest przeszkodą 
mechaniczną, ale piesi i rowerzyści są 
dużo bardziej widoczni. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

21 grudnia 
2016 r. 

 
12 stycznia 

2017 r. 
 

zmiana terminu 
załatwienia 

2 lutego 
2017 r. 

11 stycznia 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 11 . 
 
Radny podczas obrad XXXI Sesji Rady 
Powiatu Pabianickiego poprosił o 
ponowne udzielenie odpowiedzi na 
złożoną interpelacj ę. 
 
Termin odpowiedzi - do 2 lutego 2017 r.  
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46. 22.2016 
Włodzimierz 

Stanek 
21 grudnia 

2016 r.  

odnośnie interpelacji z poprzedniej 
sesji (złożonej również przez 
radnego Waldemara Flajszera) 
dotyczącej przejścia dla pieszych 
na ulicy Grota Roweckiego. 
Pomysły zostały uwzględnione w 
artykule na portalu EPA INFO. 
Następnie pojawił się artykuł z 
wypowiedzią Starosty 
Pabianickiego z zamiarem montażu 
kocich oczek i wnioskiem do 
Prezydenta o zwiększenie 
natężenia świateł na tym 
skrzyżowaniu. Wiele osób 
w przedmiotowym temacie zabrało 
głos. Została przygotowana petycja 
z setką podpisów zawodowych 
kierowców, twierdzących, że 
najskuteczniejszym będzie 
prawidłowe doświetlenie tych 
miejsc. „Interpeluję o poprawę 
bezpieczeństwa poprzez 
prawidłowe doświetlenie tych 
miejsc, w załączeniu podpisy osób, 
które na co dzień stykają się z tymi 
problemami (załącznik  
nr 12 ).” 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

21 grudnia 
2016 r. 

 
12 stycznia 

2017 r. 

21 grudnia 
2016 r. 

 
11 stycznia 

2017 r. 

poprosił o „namiar” na wykonawcę 
oświetlenia. 
 
Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 13 . 
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47. 22.2016 
Włodzimierz 

Stanek 
21 grudnia 

2016 r.  

kocie oczka winny być zamontowane 
już dawno temu, to podstawowy 
element bezpieczeństwa, który winien 
znajdować się przy każdym przejściu. 
Kocie oczka sprawdzają się tylko 
wtedy, gdy jezdnia jest czysta. W 
sytuacji, kiedy zalega śnieg, błoto 
pośniegowe, to są one niewidoczne. Po 
przeprowadzonej rozmowie z 
inżynierem, który zajmuje się 
doświetlaniem ulic, parków, stwierdził, 
że wymiana żarówek na mocniejsze nic 
nie da. Snop światła, który pada na 
jezdnię z latarni zawieszonej na 
wysokości 6 czy 7 metrów ma 
szerokość przy podstawie około 30 
metrów – to światło rozproszone i 
skutecznie nie doświetli tego miejsca, 
tym bardziej, że latarnie nie znajdują 
się stricte przy przejściach dla 
pieszych, ale są rozmieszone niekiedy 
o kilkanaście metrów dalej. Taki 
montaż spowoduje tylko większe opłaty 
za prąd przy braku efektu poprawy 
bezpieczeństwa. Inżynierzy proponują, 
aby skutecznie doświetlić te miejsca, 
dokonać montażu specjalnych lamp 
„ledowych” - dających światło 
punktowe, gdzie snop światła ma około 
4-6 metrów. Dwie takie lampy 
rozwiązałyby problem. Roczny koszt 
zużycia prądu jednej lampy to około 
100 zł. Firma bezpłatnie użyczyłaby 
powiatowi dwie lampy do montażu na 
słupach, celem ich przetestowania. 
Jeśli Starosta Pabianicki wyraziłby 
chęć, to takie spotkanie mogłoby 
zostać zorganizowane.  

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

21 grudnia 
2016 r. 

 
12 stycznia 

2017 r. 

21 grudnia 
2016 r. 

poprosił o „namiar” na wykonawcę 
oświetlenia. 
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48. 22.2016 
Waldemar 
Flajszer 

21 grudnia 
2016 r.  

zawnioskował o analizę miejsc 
niebezpiecznych na drogach 
powiatu – chodzi o przejścia dla 
pieszych pod kątem ich oświetlenia 
i oznaczenia z uwzględnieniem 
ilości kolizji i wypadków.  

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

21 grudnia 
2016 r. 

 
12 stycznia 

2017 r. 

11 stycznia 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 14 . 

49. 22.2016 
Waldemar 
Flajszer 

21 grudnia 
2016 r.  

bardzo długo oczekuje się na 
decyzje dotyczące wycinki drzew. 
Chodzi o Park Wolności – poprosił 
o sprawdzenie, czy prawdą jest, że 
na wydanie decyzji oczekuje się od 
czerwca do grudnia? Ile trwają 
postępowania na rzecz osób 
fizycznych i jednostek samorządu 
terytorialnego? 

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

21 grudnia 
2016 r. 

 
12 stycznia 

2017 r. 

21 grudnia 
2016 r. 

nie ma żadnej zgłoszonej sprawy, że wydział 
nie wywiązał się z ustawowego terminu 
wydania zezwolenia. Procedury jego 
udzielania mogą ulec wydłużeniu ze względu 
na różne fakty, np.: wycinka nie zgadza się z 
planem, ewidencją drzew, czy złożonym 
wnioskiem – sprawy te wymagają 
uzupełnienia. Wniosek dotyczący Parku 
Wolności został złożony do Starostwa 
Powiatowego w Pabianicach w dniu 26 lipca 
2016 roku – wniosek zawierał 142 drzewa do 
wycięcia. Zawiadomienie o 
przeprowadzanych oględzinach zostało 
wystosowane w dniu 5 sierpnia. W trakcie 
oględzin stwierdzono istotne rozbieżności 
między wnioskiem a stanem faktycznym, spis 
drzew we wniosku nie odpowiadał numeracji 
na mapie, nie było zatem możliwości 
zlokalizowania drzew w terenie. W związku z 
tym został złożony wniosek o uzupełnienie 
dokumentów, które pozwoliłyby na właściwe 
wydanie decyzji. Na dzień 7 października 
wydano 144 decyzje dotyczące wycinki, nie 
wydano jednej decyzji na usunięcie jednego 
drzewa, nie ma potrzeby jego usunięcia. Nie 
jest zatem widoczny problem nieterminowego 
wydawania decyzji. 
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50. 22.2016 
Waldemar 
Flajszer 

21 grudnia 
2016 r.  

dot. ul. Wschodniej – kiedy można 
się spodziewać rozstrzygnięcia 
decyzji w zakresie dokończenia 
fragmentu tej ulicy, które to miejsce 
w rankingu Urzędu 
Marszałkowskiego? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

21 grudnia 
2016 r. 

 
12 stycznia 

2017 r. 

21 grudnia 
2016 r. 

ulica Wschodnia jest na liście rezerwowej na 
miejscu 21. Liczymy na to, że w wyniku 
przetargów zostaną wygospodarowane 
środki na realizację zadania. Jeśli nie, to 
sprawa będzie przeanalizowana. 

51. 22.2016 
Waldemar 
Flajszer 

21 grudnia 
2016 r.  

Czy Zarząd Powiatu ma wiedzę o 
repatriantach z Kazachstanu? Czy 
powiat lub gminy powiatu są 
gotowe na ich przyjęcie? Czy 
Zarząd zastanawiał się, aby akcję 
repatriacyjną Polaków z 
Kazachstanu nie wesprzeć w 
formie finansowej (około 
300 osób dotarło do Warszawy)? 

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

21 grudnia 
2016 r. 

 
12 stycznia 

2017 r. 

21 grudnia 
2016 r. 

na dzień dzisiejszy żadna gmina nie 
wystąpiła z wnioskiem o wsparcie 
repatriantów, nie było zatem podstawy do 
wystąpienia o pozyskanie środków. Powiat 
nie dysponuje zasobem mieszkalnym. Nikt z 
żadną prośbą o przyjęcie repatriantów nie 
wystąpił. 

52. 22.2016 
Waldemar 
Flajszer 

21 grudnia 
2016 r.  

miasto Pabianice będzie miało 
pewne problemy wynikające z 
planowanej reformy edukacji w 
zakresie obowiązku 
przedszkolnego. Czy możliwa jest 
współpraca z miastem w tym 
temacie? Wolny budynek po szkole 
budowlanej być może rozwiązałby 
problem braku obiektów 
przedszkolnych na terenie miasta 
Pabianic. Czy Starosta zamierza 
takie rozmowy podjąć? 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

21 grudnia 
2016 r. 

 
12 stycznia 

2017 r. 

12 stycznia 
2017 r. 

na chwilę obecną powiat nie dysponuje 
żadną wiedzą jakoby miasto Pabianice miało 
problemy wynikające z reformy edukacji w 
zakresie obowiązku przedszkolnego. Do 
chwili obecnej takie sygnały nie dotarły. Ten 
etap edukacji nie mieści się w zakresie zadań 
własnych samorządu powiatowego. Gdyby 
samorząd miejski zwrócił się z prośbą o 
ewentualnie wsparcie, to być może byłoby to 
przedmiotem rozwagi nie tylko Zarządu, ale i 
Rady Powiatu. W zakresie budynku po szkole 
budowlanej, na chwilę obecną, powiat ma 
inną koncepcję jego zagospodarowania. 

53. 22.2016 
Waldemar 
Flajszer 

21 grudnia 
2016 r.  

ilu petentów w 2016 roku 
skorzystało z pomocy Rzecznika 
Praw Konsumentów? Ile było 
zgłoszonych spraw? Ile spraw 
udało się załatwić pozytywnie?  

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

21 grudnia 
2016 r. 

 
12 stycznia 

2017 r. 

10 stycznia 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 15 . 
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54. 22.2016 
Waldemar 
Flajszer 

21 grudnia 
2016 r.  

w związku z narastającym 
zagrożeniem terrorystycznym, czy 
powiat ma wiedzę o przygotowaniu 
służb poszczególnych gmin 
powiatu na wypadek ataku 
terrorystycznego? Czy istnieją 
procedury na wypadek takich 
zdarzeń? Jak wyglądają te 
procedury? Temat wymaga 
monitorowania. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

21 grudnia 
2016 r. 

 
12 stycznia 

2017 r. 

10 stycznia 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 16 . 

55. 22.2016 
Waldemar 
Flajszer 

21 grudnia 
2016 r.  

wiele powiatów w Polsce realizuje 
programy dotyczące ochrony 
zdrowia w zakresie szczepionek. 
Czy powiat zamierza pozyskiwać 
środki finansowe z grantów na 
szczepionki, np. przeciw grypie? 

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

21 grudnia 
2016 r. 

 
12 stycznia 

2017 r. 

21 grudnia 
2016 r. 

powiat w budżecie na ten cel przeznacza 
kwotę 20 000 zł. Został ogłoszony konkurs, w 
którym wzięły udział: ZHP, Konstantynowskie 
Stowarzyszenie Abstynentów „Nowe 
Kansas”, PCK, Stowarzyszenie Wsparcie i 
Edukacja „Agrafka”, Fundacja Młodzi dla 
Młodych, Ochotniczy Sztab Ratownictwa 
Pabianickiego. Każda z tych organizacji 
otrzymała środki i realizowała zadania w 
związku z ochroną zdrowia. „Żadnej akcji 
związanej ze szczepieniami nie 
prowadziliśmy.” To służby zdrowia muszą się 
tym problemem zająć. W miesiącu styczniu 
odbędzie się spotkanie związane z 
problemem dotyczącym raka piersi – 
„będziemy takie działanie wspierać.” 



WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIED ZI (WYCI ĄG - IV KWARTAŁ 2016 ROKU) 
 

 24 

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 INTERPELACJ Ę/ ZAPYTANIE 

56. 22.2016 
Waldemar 
Flajszer 

21 grudnia 
2016 r.  

czy będzie realizowany powiatowy 
program bezpłatnej pomocy 
prawnej? Jeśli tak, to kiedy nastąpi 
rozstrzygnięcie? Na jakich 
zasadach pomoc będzie się 
odbywała: ile razy w tygodniu 
będzie udzielana i gdzie? 

Sekretarz 
Powiatu 
Jacek 

Barasiński 

21 grudnia 
2016 r. 

 
12 stycznia 

2017 r. 

21 grudnia 
2016 r. 

zadanie dotyczące bezpłatnej pomocy prawnej to 
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 
W roku 2016 powiat realizował prowadzenie pięciu 
punktów w siedmiu lokalizacjach: na terenie gminy 
Dobroń, Dłutów, Lutomiersk, Konstantynów Łódzki 
(w Urzędzie Miejskim przy ulicy Zgierskiej oraz w 
Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie 
przy ulicy Słowackiego 11), miasta Pabianice (w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy św. Jana 
oraz w Starostwie Powiatowym). Punkty w 
Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim świadczyły 
usługi dla mieszkańców miasta i gminy Pabianice 
oraz gminy Ksawerów. W 2016 roku punkty 
prowadził powiat (w wyniku otwartego konkursu 
nie wyłoniono żadnej organizacji pozarządowej – 
ustawa stanowi o powierzeniu co najmniej połowy 
punków organizacjom pozarządowym). Usługę 
realizowało pięciu adwokatów i pięciu radców 
prawnych. W roku bieżącym Izby Adwokackie i 
radców prawnych wskazały osoby do realizacji w 
punktach: w Konstantynowie Łódzkim (radcy 
prawni) oraz Pabianicach (adwokaci). Na otwarty 
konkurs wpłynęło osiem ofert, z czego sześć 
zostało poddanych dalszej analizie merytorycznej, 
w wyniku której Fundacja „Młodzi Ludziom” z 
Głuchowa będzie realizowała usługę trzech 
punktów na terenie powiatu pabianickiego w pięciu 
lokalizacjach: w gminie Dobroń, Dłutów, 
Lutomiersk oraz w dwóch punktach jako godziny 
dodatkowe: w Miejskiej Bibliotece Publicznej i 
Starostwie Powiatowym w Pabianicach. Fundacja 
będzie prowadziła akcję informacyjną w 
uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym. Zatem 
punkty działające na terenie Pabianic będą nadal 
funkcjonować.  
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57. 22.2016 
Waldemar 
Flajszer 

21 grudnia 
2016 r.  

ile praw jazdy kategorii B zostało 
wydanych w roku 2016? Czy to 
tendencja wzrostowa czy 
constans? Jaka była ilość 
zarejestrowanych samochodów 
osobowych i ciężarowych w 
porównaniu z rokiem 2015? Jaka 
była ilość odmów zgłoszenia 
rejestracji samochodu ze 
wskazaniem na ich przyczyny? 

Członek 
Zarządu  
Gabriela 
Wenne- 

Błażyńska 

21 grudnia 
2016 r. 

 
12 stycznia 

2017 r. 

5 stycznia 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 17 . 

58. 22.2016 
Waldemar 
Flajszer 

21 grudnia 
2016 r.  

w związku z aurą zimową, czy na 
bieżąco jest dokonywany objazd 
dróg? Jaka jest częstotliwość ich 
monitorowania? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

21 grudnia 
2016 r. 

 
12 stycznia 

2017 r. 

21 grudnia 
2016 r. 

objazdy dróg są na bieżąco monitorowane, 
powiat jest w kontakcie z wykonawcami 
odśnieżania. 

59. 22.2016 
Waldemar 
Flajszer 

21 grudnia 
2016 r.  

czy jest realizowany program 
„Rodzina zastępcza. Dajmy szansę 
dzieciom”? Jakie środki będą 
przeznaczone na jego realizację? 

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

21 grudnia 
2016 r. 

 
12 stycznia 

2017 r. 

21 grudnia 
2016 r. 

powiat bierze udział w konkursie, którego 
celem jest rozwój i doskonalenie usług w 
ramach systemu pieczy zastępczej na terenie 
powiatu pabianickiego, procedury zostały 
rozpoczęte w roku bieżącym. Konkurs 
zostanie zakończony w miesiącu lutym 2018 
roku. Rezultatem będzie poprawa 
funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej 
na terenie powiatu, a przede wszystkim 
spraw związanych z wykluczeniem 
społecznym dzieci z pieczy zastępczej. 
Usługi w ramach projektu będą prowadzone 
równolegle na dwóch poziomach: dla 
dorosłych sprawujących rodzinną pieczę 
zastępczą oraz dla dzieci w nich 
umieszczonych. Przyznana kwota to  
740 000 zł. 



WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIED ZI (WYCI ĄG - IV KWARTAŁ 2016 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 INTERPELACJ Ę/ ZAPYTANIE 

60. 22.2016 
Waldemar 
Flajszer 

21 grudnia 
2016 r.  

czy program „Aktywny samorząd” 
będzie kontynuowany? Jakie to 
środki? 

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

21 grudnia 
2016 r. 

 
12 stycznia 

2017 r. 

21 grudnia 
2016 r. 

powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 
84 000 zł, co pozwoli na tę chwilę 
zrealizować wszystkie złożone wnioski, które 
dotyczą przede wszystkim zwrotu kosztów 
podróży, stypendia dla studentów, pomoc  
w dofinansowaniu dzieci w przedszkolach czy 
żłobkach. Niewykorzystana kwota nie 
przepada. 

61. 22.2016 
Waldemar 
Flajszer 

21 grudnia 
2016 r.  

czy wydane zostały środki z 
PFRON? „Czy coś zostało?” 

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

21 grudnia 
2016 r. 

 
12 stycznia 

2017 r. 

21 grudnia 
2016 r. 

na tę chwilę wszystkie środki zostaną 
wydane, oprócz kwoty przekazanej z WTZ z 
uwagi na pobyt jednej osoby w szpitalu – to 
kwota około 500 zł – nie można jej przekazać 
na inne cele. 

62. 22.2016 
Waldemar 
Flajszer 

21 grudnia 
2016 r.  

czy zamknięte zostały inwestycje i 
remonty w DPS? Jakie to były 
inwestycje? Jakich zakupów 
dokonano?  

Członek 
Zarządu  

Irena 
Grenda 

21 grudnia 
2016 r. 

 
12 stycznia 

2017 r. 

21 grudnia 
2016 r. 

wszystkie zaplanowane remonty na rok 2016 
w PCPR, placówce opiekuńczo – 
wychowawczej i DPS zostały zrealizowane i 
rozliczone. To zakup m.in.: piecy 
konwekcyjnych, komputerów, 
pralnicowirówki, to także modernizacja 
pomieszczeń socjalnych dla pracowników 
DPS na ulicy Łaskiej, placówka została 
ogrodzona, płot wyremontowany i wykonano 
wiele innych prac.  
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63. 22.2016 
Łukasz 
Stencel 

21 grudnia 
2016 r.  

podtrzymał wniosek z ubiegłej sesji 
o dokonanie analizy miejsc 
najbardziej niebezpiecznych na 
drogach powiatowych. W zakresie 
udzielonej odpowiedzi w sprawie 
skrzyżowania ulic 
Wileńskiej/Śniadeckiego odnośnie 
analizy parkowania i złej 
widoczności z ulicy Śniadeckiego - 
„według mojej analizy” kierowcy 
parkując łamią prawo, ale 
niezależnie od tego widoczność 
jest bardzo ograniczona, co wpływa 
na niebezpieczeństwo stłuczki przy 
wyjeździe. Poprosił o analizę 
również pod tym kątem. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

21 grudnia 
2016 r. 

 
12 stycznia 

2017 r. 

21 grudnia 
2016 r. 

skrzyżowanie Wileńska/Śniadeckiego - 
została wydana dyspozycja o montaż znaku 
w tym miejscu. 
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