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1. 1.2017 
Robert 

Rządziński 
12 stycznia 

2017 r.  

zapytał jakie dotacje udzielono 
gminom oraz jakie powiat poniósł 
koszty na rzecz firm prywatnych, 
które odśnieżają drogi powiatowe 
za ubiegły rok? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

31 stycznia 
2017 r. Odpowiedź pisemna stanowi załącznik nr 1 . 

2. 1.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
12 stycznia 

2017 r.  

dot. bezpieczeństwa na ulicy Grota 
Roweckiego na przejściach dla 
pieszych. Na poprzedniej Sesji 
Starosta zobowiązał się, że 
skontaktuje się z firmą zajmującą 
się doświetlaniem przejść. Trzeci 
tydzień mija i nikt z tą firmą ze 
Starostwa się nie skontaktował.  

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

12 stycznia 
2017 r. 

oferta firmy zajmującej się doświetlaniem 
była złożona do Wydziału jeszcze zanim 
Radny Włodzimierz Stanek zabrał w tym 
temacie głos. „Nie było zatem konieczności 
kontaktowania się z tą firmą na tym etapie, 
ponieważ tę ofertę znamy.” Przy przejściu dla 
pieszych na ulicy Grota Roweckiego zostaną 
zamontowane kocie oczka - jeżeli aura 
pogodowa na to pozwoli do końca stycznia. 
W zakresie oświetlenia, o którym wspominał 
Wiceprzewodniczący Rady – p. Arkadiusz 
Jaksa powiedział, że Prezydent Miasta 
Pabianic zwrócił się do PGE Dystrybucja o 
wymianę czterech źródeł światła 
i żarówek sodowych na żarówki 
metalohalogenkowe. 

3. 1.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
12 stycznia 

2017 r.  
jaka jest przyczyna rezygnacji z 
pracy kliku osób, w ostatnim 
czasie, w Wydziale Finansowym? 

Skarbnik 
Powiatu 
Elżbieta 

Piekielniak 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

12 stycznia 
2017 r. 

praca w Wydziale Finansowym jest trudna i 
wymaga dużych umiejętności oraz wiedzy. 
Osoby, które odeszły miały możliwość 
pogłębienia tej wiedzy i umiejętności. Mogły 
podjąć nowe wyzwania. 
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4. 1.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
12 stycznia 

2017 r.  

poprosił o przedstawienie oferty 
feryjnej dla młodzieży z Pabianic i 
powiatu prowadzonej przez 
jednostki powiatowe - w jakim 
terminie będzie realizowana? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

12 stycznia 
2017 r. 

na stronie internetowej Młodzieżowego Domu 
Kultury jest dostępny plan na ferie - Feriada 
2017: będą eliminacje do kolejnej edycji 
konkursu piosenki „Idolek”, koncert finałowy, 
warsztaty dla uczestników konkursu piosenki 
„Idolek,” zajęcia plastyczno-językowe, 
warsztaty plastyczne, zajęcia z językiem 
angielskim. Z oferty mogą skorzystać dzieci 
od 4 do 18 roku życia. Ponadto w 
powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych 
młodzież będzie mogła skorzystać z 
dodatkowych zajęć fakultatywnych - dla 
młodzieży mającej trudności w uczeniu się 
oraz dla młodzieży szczególnie uzdolnionej. 

poinformowała, że Starostwo Powiatowe w 
Pabianicach zaprasza dzieci w wieku od 1 
roku do 12 lat na „Ferie z powiatem” w dniu 
21 stycznia (sobota) od godziny 14 do 18 w 
Powiatowej Hali Sportowej. „Zapewniamy 
ciepłą zupę, słodki poczęstunek, ściankę 
wspinaczkową, dmuchany plac zabaw, 
malowanie twarzy, gry, zabawy, występy 
zespołów tanecznych, rodzinny pojedynek 
przedszkoli organizowany przez Miejskie 
Przedszkole Nr 5 w Pabianicach.” 

5. 1.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
12 stycznia 

2017 r.  

czy profesor Lelonek podejmował 
próby uruchomienia szkoły 
podstawowej w budynku, w którym 
funkcjonowała Akademia 
Humanistyczno-Ekonomiczna? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

12 stycznia 
2017 r. 

dot. uruchomienia szkoły podstawowej przez 
profesora Lelonka - „absolutnie nie mam 
takiej wiedzy.” 
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6. 1.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
12 stycznia 

2017 r.  

w zeszłym roku składałem 
interpelację na wniosek 
mieszkańców o wyznaczenie 
dodatkowego przejścia dla 
pieszych na ulicy Myśliwskiej 
w okolicach Inter Marche. Wtedy 
otrzymałem odpowiedź, że takie nie 
może być wyznaczone, ponieważ 
do najbliższego przejścia jest mniej 
niż 200 metrów. Wobec 
powyższego złożył ponowną 
interpelację o wyznaczenie tam 
dodatkowego przejścia dla 
pieszych. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

31 stycznia 
2017 r. Odpowiedź pisemna stanowi załącznik nr 2 . 

7. 1.2017 
Waldemar 
Flajszer 

12 stycznia 
2017 r.  

ile osób zostało objętych 
programem zatrudnienia i 
aktywizacji lokalnego rynku pracy 
za rok 2016? Jakie środki 
wydatkowano na staże, roboty 
publiczne i prace społecznie 
użyteczne? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

12 stycznia 
2017 r. 

dot. programu promocji zatrudnienia i 
aktywizacji lokalnego rynku pracy – 
szczegółowe podsumowanie jest składane 
przez Powiatowy Urząd Pracy corocznie do 
końca marca.  

8. 1.2017 
Waldemar 
Flajszer 

12 stycznia 
2017 r.  

w jednostkach samorządu 
terytorialnego wypłacane są tzw. 
nagrody roczne dla pracowników 
Starostwa. Jaka była ich średnia 
wysokość? Jaka kwota ogólna 
została przeznaczona na ten cel? 
Ilu pracowników zostało objętych 
nagrodą? Czy wszyscy pracownicy 
ją otrzymują? Czy przyznawane są 
wybiórczo? 

Sekretarz 
Powiatu 
Jacek 

Barasiński 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

31 stycznia 
2017 r. Odpowiedź pisemna stanowi załącznik nr 3 . 
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9. 1.2017 
Waldemar 
Flajszer 

12 stycznia 
2017 r.  

Pabianice w ostatnim czasie stały 
się stolicą smogu. Poziom pyłu 
zawieszonego w powietrzu został 
przekroczony dwunastokrotnie. Czy 
w związku z tym powiat monitoruje 
tę sytuację w jakikolwiek sposób? 
Gdzie znajdują się stacje 
pomiarowe na terenie powiatu? Ile 
ich jest? Jak ta sytuacja 
przedstawia się na terenie miasta 
Konstantynów, a jak na terenach 
gmin wiejskich (ze szczególnym 
uwzględnieniem gminy Pabianice)? 
 
nie można przerzucać działań 
jedynie na te podejmowane przez 
rząd. Odnotowano 12-krotny wzrost 
zanieczyszczenia powietrza, 
wydaje się, że dotyczy to 
emitentów takich jak: elektrownie, 
czy np. zakłady Bełchatowa. 
Zapytał, czy ZEC jest potężnym 
emitentem? Niesprawiedliwym było 
określenie „naszego” miasta jako 
stolicy smogu – chodzi o miejsca 
pomiaru. „Czy Konstantynów też 
temu podlega? Co jest w gminach 
wiejskich?” Czy jest więcej punktów 
sprawdzenia? Pabianice zostały 
zrównane z Krakowem (który ma 
rzeczywiście problem ze smogiem), 
Rybnikiem. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 
Przewodniczący 

Rady 
Florian 
Wlaźlak 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

12 stycznia 
2017 r. 

 
18 stycznia 

2017 r. 

dot. smogu - są dwa zasadnicze czynniki 
tworzenia się smogu: samochody i piece - 
spalanie węgla i niedozwolonych substancji. 
Możliwości Prezydenta są bardzo 
ograniczone. Mogą się sprowadzać tylko do 
kontroli posesji, co do których istnieje 
uzasadniona wątpliwość, że nie jest tam 
palony węgiel. Potrzebny jest program, który 
spowoduje, że piece zostaną wymienione na 
gazowe, czy olejowe. Obowiązujący program 
wsparcia - KAWKA, realizowany przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, z 
powodu braku środków finansowych, został 
wstrzymany. Istnieje potrzeba bardziej 
systemowego działania - mającego na celu 
pomoc finansową w zmianach źródeł ciepła. 

dwie ciepłownie (przy Cmentarnej i 
Konstantynowskiej) spełniają wszystkie 
wymogi ochrony powietrza. Najbardziej 
istotna jest niska emisja, jednakże jej 
likwidacja, przynajmniej w mieście Pabianice, 
wiąże się z olbrzymimi kosztami, które 
polegają na tym, że trzeba by było wykonać 
instalacje wewnętrzne w obiektach, które 
można podłączyć pod sieć miejską. Miejskie 
źródła mają duże rezerwy i mogłyby 
ogrzewać całe miasto bez większego 
problemu. Nie ma odbioru poprzez instalacje 
wewnętrzne, te znajdują się „w rękach” 
komunalnych, prywatnych. 

Odpowiedź pisemna stanowi załącznik nr 4.  
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10. 1.2017 
Waldemar 
Flajszer 

12 stycznia 
2017 r.  

jak wyglądała sytuacja na drogach 
powiatowych na terenie miasta w 
związku z opadami śniegu oraz 
gołoledzią od ubiegłej środy? Wielu 
mieszkańców zgłaszało problem 
„nieposypanych” piaskiem ulic 
powiatowych, m.in.: na ulicy 
Rypłutowickiej. Czy zostały podjęte 
działania związane ze zwalczaniem 
śliskości na drogach w gminach 
wiejskich powiatu? Czy 
nawierzchnie dróg są 
monitorowane? Czy drogi powiatu 
są przejezdne? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

12 stycznia 
2017 r. 

dot. śliskości, odśnieżania dróg powiatowych 
- Zarząd Dróg Miejskich zajmuje się 
odśnieżaniem na zlecenie powiatu. Na tę 
chwilę nie ma żadnych informacji 
niepokojących jakoby była nadmierna 
śliskość, być może sytuacja na ulicy 
Rypułtowickiej była incydentalna. 
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11. 1.2017 
Waldemar 
Flajszer 

12 stycznia 
2017 r.  

jak będzie przedstawiał się 
tegoroczny program „Ferie z 
powiatem”? Czy MDK zaplanował 
już atrakcje dla dzieci i młodzieży – 
jakie one będą?  

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

12 stycznia 
2017 r. 

na stronie internetowej Młodzieżowego Domu 
Kultury jest dostępny plan na ferie - Feriada 
2017: będą eliminacje do kolejnej edycji 
konkursu piosenki „Idolek”, koncert finałowy, 
warsztaty dla uczestników konkursu piosenki 
„Idolek,” zajęcia plastyczno-językowe, 
warsztaty plastyczne, zajęcia z językiem 
angielskim. Z oferty mogą skorzystać dzieci 
od 4 do 18 roku życia. Ponadto w 
powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych 
młodzież będzie mogła skorzystać z 
dodatkowych zajęć fakultatywnych - dla 
młodzieży mającej trudności w uczeniu się 
oraz dla młodzieży szczególnie uzdolnionej. 

poinformowała, że Starostwo Powiatowe w 
Pabianicach zaprasza dzieci w wieku od 1 
roku do 12 lat na „Ferie z powiatem” w dniu 
21 stycznia (sobota) od godziny 14 do 18 w 
Powiatowej Hali Sportowej. „Zapewniamy 
ciepłą zupę, słodki poczęstunek, ściankę 
wspinaczkową, dmuchany plac zabaw, 
malowanie twarzy, gry, zabawy, występy 
zespołów tanecznych, rodzinny pojedynek 
przedszkoli organizowany przez Miejskie 
Przedszkole Nr 5 w Pabianicach.” 
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12. 1.2017 
Waldemar 
Flajszer 

12 stycznia 
2017 r.  

jak dzieci z placówek opiekuńczo-
wychowawczych spędzą ferie 
zimowe? Czy spędzą je w 
Pabianicach, czy też będą miały 
zorganizowany wyjazd? Jak 
zostanie zagospodarowany ich 
wolny czas?  

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

12 stycznia 
2017 r. 

dot. ferii w domu dziecka - na dzień dzisiejszy 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
przebywa 89 dzieci, w tym 29 przebywa w 
ośrodkach różnego typu. Około 50 dzieci 
zostaje w placówce, pozostałe, jeżeli sąd 
wyrazi zgodę, udają się do rodzin. W 
placówce warunki do zabaw są wspaniałe. W 
dniu 18 stycznia dla tych dzieci, które zostają 
w placówce, zorganizowana zostanie 
wycieczka do Konina do Parku Centrum 
Edukacji. Od dnia 21 do 28 stycznia 
czternaścioro dzieci jedzie na ferie do 
Białego Dunajca. Grupa dzieci z rodzin 
zastępczych, w ramach prowadzonego 
programu, także ma zaplanowany wyjazd.  

13. 1.2017 
Waldemar 
Flajszer 

12 stycznia 
2017 r.  

czy Komisja Bezpieczeństwa i 
Porządku debatowała nad tematem 
bezpieczeństwa i działań w trakcie 
ferii zimowych? Jeśli tak, to jakie 
działania zostaną podjęte? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

1 lutego 
2017 r. Odpowiedź pisemna stanowi załącznik nr 5 . 

14. 1.2017 
Waldemar 
Flajszer 

12 stycznia 
2017 r.  

czy zostały już podpisane umowy z 
gwiazdami na tegoroczne Dni 
Powiatu Pabianickiego? Poprosił o 
ich wskazanie.  

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

2 lutego 
2017 r. 

żadna umowa nie została jeszcze podpisana, 
nie można zatem podać informacji, kto 
będzie gwiazdą na Dniach Powiatu. 
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15. 1.2017 
Waldemar 
Flajszer 

12 stycznia 
2017 r.  

dwie sesje temu otrzymałem 
odpowiedź na propozycję dostępu 
do sesji online, który jest 
niemożliwy ze względu na wysokie 
koszty. W związku z tym 
postulowałem o nagrywanie sesji i 
archiwizowanie nagrań na stronie 
powiatu. Czy Zarząd podjął 
jakiekolwiek decyzje w tym 
temacie? Czy jest to możliwe? Czy 
nagranie sesji przez osobę za 
pomocą kamery i jego archiwizacja 
na stronie jest możliwa? Czy 
Zarząd to rozpatrywał? 

Sekretarz 
Powiatu 
Jacek 

Barasiński 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

31 stycznia 
2017 r. Odpowiedź pisemna stanowi załącznik nr 3 . 

16. 1.2017 
Waldemar 
Flajszer 

12 stycznia 
2017 r.  

ile nowonarodzonych dzieci przejął 
powiat ze szpitala w 2016 roku? Ile 
zostało skierowanych do ośrodków 
adopcyjnych? Czy taka sytuacja 
ma już miejsce 
w 2017 roku? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

12 stycznia 
2017 r. 

dot. dzieci, które urodziły się w szpitalu i 
przeszły do placówek powiatowych. 
Sześcioro dzieci ze szpitala zostało 
przewiezionych do placówek. Powiat 
rozpoczął wszystkie procedury z tym 
związane. Sąd ma zdanie decydujące. 
Powiat podpisał umowę z domem małego 
dziecka w Piotrkowie i tam dzieci są 
umieszczane.  

17. 1.2017 
Waldemar 
Flajszer 

12 stycznia 
2017 r.  

jakie, na chwilę obecną, jest 
zainteresowanie dofinansowaniem 
z PFRON? Ile wniosków wpłynęło? 
Czy wpłynęły środki na 
zobowiązania z PFRON za rok 
ubiegły? W jakiej wysokości? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

12 stycznia 
2017 r. 

dot. środków z PFRON - w 2016 roku nie 
rozpatrzono 450 wniosków na kwotę 
400 000 złotych z uwagi na niewystraszającą 
ilość środków finansowych. Te wnioski będą 
w pierwszej kolejności rozpatrywane, gdy 
powiat otrzyma środki z PFRON na 2017 rok. 
Jaka to będzie kwota, trudno odpowiedzieć. 
Nierozpatrzone wnioski dotyczą przede 
wszystkim zakupu środków pomocniczych, 
sprzętu ortopedycznego. 
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18. 1.2017 
Waldemar 
Flajszer 

12 stycznia 
2017 r.  

ilu kandydatów na rodziny 
zastępcze zostało przeszkolonych 
w 2016 roku? Ile jest rodzin 
zastępczych? Czy ta ilość 
utrzymuje się na stałym poziomie, 
maleje, czy wzrasta? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

12 stycznia 
2017 r. 

na dzień dzisiejszy jest 180 rodzin 
zastępczych, w których przebywa 220 dzieci. 
W 2016 roku zostały zakończone 34 sprawy 
alimentacyjne, Troje dzieci zostało 
zgłoszonych do adopcji - po uzyskaniu 
dokumentów z sądu. Powstało 14 nowych 
rodzin zastępczych, w których umieszczono 
18 dzieci. Powiat wypłaca wszystkie 
świadczenia dla rodzin zastępczych w celu 
uzupełnienia i poprawy warunków 
funkcjonowania tych dzieci. 
przeszklono 8 osób na rodziny zastępcze.  

19. 1.2017 
Waldemar 
Flajszer 

12 stycznia 
2017 r.  

„czy wiemy coś o moście w 
Talarze?” Ile kosztuje nas obsługa 
prawna 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

31 stycznia 
2017 r. Odpowiedź pisemna stanowi załącznik nr 6 . 
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20. 1.2017 
Arkadiusz 

Jaksa 
12 stycznia 

2017 r.  

mieszkańcy postulują 
o wyznaczenie dodatkowego 
przejścia dla pieszych na 
wysokości ryneczku na Bugaju 
w miejscu, gdzie jest ślepa uliczka 
wzdłuż bloku. Po drugiej stronie 
znajduje się przystanek 
komunikacji autobusowej. Przejścia 
znajdują się zarówno przy ulicy 
Grota Roweckiego jak  
i Nawrockiego, jednakże cały ruch 
na przystanek autobusowy z 
osiedla, przy którym jest ryneczek, 
z tzw. „Starego Bugaju” i z 
„nowszego Bugaju” - po stronie 
północnej Grota Roweckiego 
kieruje się właśnie na wysokości 
tego przystanku autobusowego. Z 
uwagi na umiejscowiony tam 
ryneczek ruch jest bardzo duży, 
przejście jest tam niezbędne. 
Często policja karze mandatami 
pieszych za przejście w miejscu 
niedozwolonym. Priorytetem 
powinno być jednak 
bezpieczeństwo i komfort pieszego. 
Zawnioskował o wyznaczenie 
przejścia dla pieszych w tym 
miejscu. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

12 stycznia 
2017 r. 

 
2 lutego 
2017 r. 

1 lutego 
2017 r. Odpowiedź pisemna stanowi załącznik nr 7 . 

21. 2.2017 
Arkadiusz 

Jaksa 
23 stycznia 

2017 r. 
Interpelacja 

pisemna 

dot. wydania decyzji pozwolenia na 
budowę stacji bazowej telefonii 
komórkowej oraz zewnętrznej 
instalacji elektromagnetycznej w 
Piątkowisku przez Wydział 
Architektury i Budownictwa – 
załącznik nr 8.  

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

24 stycznia 
2017 r. 

 
7 lutego 
2017 r. 

6 lutego 
2017 r. Odpowiedź pisemna stanowi załącznik nr 9 . 
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22. 3.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
2 lutego 
2017 r.  

jakiś czas temu była prowadzona 
akcja na ulicy Widzewskiej w 
Pabianicach związana z 
poszukiwaniem przez odpowiednie 
służby ewentualnych niewybuchów 
na prywatnej posesji. Z informacji 
od mieszkańców wynika, że przez 
trzy dni ulica była zamknięta. Jakie 
były ostateczne koszty tej akcji? 
Czy koszty ponosi powiat? Czy ta 
kwota odpowiada tej już wcześniej 
asygnowanej, czy też była to inna 
kwota? 
 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

2 lutego 
2017 r. 

 
2 marca 
2017 r. 

2 lutego 
2017 r. 

dot. kwoty zabezpieczonej na 
przeprowadzenie operacji związanej z 
niewybuchami przy ulicy Widzewskiej - to 
kwota 2000 zł. Przeprowadzona operacja 
trwała przez dwa dni, teren został dokładnie 
przebadany. W jej wyniku nie stwierdzono,  
że znajdują się tam niewybuchy. Ostateczny 
koszt akcji wyniósł 1 123,34 zł. 

23. 3.2017 
Łukasz 
Stencel 

2 lutego 
2017 r.  

równie ważnym problemem dla 
mieszkańców jak bezpieczeństwo 
na drogach jest również brak 
miejsc parkingowych. Poprosił o 
analizę możliwości 
wygospodarowania miejsc 
parkingowych przy współpracy 
Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej z uwagi na 
planowaną przebudowę chodnika 
przy ulicy Nawrockiego - dla 
mieszkańców bloków od ulicy Grota 
Roweckiego do Piotra Skargi, 
ponieważ na przełomie dwóch lat 
na tym odcinku planowana jest 
przebudowa chodników.  
W przedmiotowej sprawie były 
składane interpelacje na sesjach 
Rady Miejskiej, m.in.: przez 
radnego Dariusza Cymermana. 
 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

2 lutego 
2017 r. 

 
2 marca 
2017 r. 

28 lutego 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 10 . 
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24. 3.2017 
Arkadiusz 

Jaksa 
2 lutego 
2017 r.  

w okresie międzysesyjnym złożyłem 
interpelację dotyczącą planu budowy 
wieży telekomunikacyjnej o wysokości 
ponad 50 metrów w miejscowości 
Piątkowisko. Wieża ma być 
wybudowana około 20 metrów od 
zabudowań mieszkalnych. Wydział 
Architektury i Budownictwa nie 
poinformował najbliższych 
mieszkańców, którzy bezpośrednio 
graniczą niejako z planowaną wieżą. 
Poinformował tylko mieszkańców 
wzdłuż „trzech 300 metrowych nitek” - 
mieszkańców Łodzi, Pabianic, 
Konstantynowa, którzy są właścicielami 
tamtych działek. Dopiero po 
przeprowadzonych interwencjach 
najbliżsi sąsiedzi zostali uznani za 
stronę. Wydział Architektury i 
Budownictwa w odpowiedzi wskazał, że 
wniosek jest prawidłowo złożony 
i nie ma możliwości jego zablokowania, 
niewydania pozytywnej decyzji. Jak to 
się ma do pisma wystosowanego przez 
Urząd Gminy do Starostwa, w którym 
Urząd Gminy wprost zapytuje, czy 
budowa masztu została uzgodniona z 
Urzędem Lotnictwa Cywilnego, z uwagi 
na fakt, że m.in. w Piątkowisku 
przechodzą korytarze powietrzne. Czy 
budowę uzgodniono z gestorem sieci 
gazociągu, ponieważ w odległości 8 
metrów od planowanego masztu 
przebiega wysokociśnieniowy gazociąg. 
Czy Wydział Architektury wyraził zgodę 
na budowę przyłącza energetycznego 
pionowo nad linią gazociągu - przyłącze 
elektryczne zostało wybudowane 
dokładnie w linii gazociągu. Jak się ma 
opinia Wydziału Architektury, że 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

2 lutego 
2017 r. 

 
2 marca 
2017 r. 

2 lutego 
2017 r. 

 
6 lutego 
2017 r. 

dot. budowy masztu - organ administracji 
architektoniczno-budowlanej będzie wydawał 
decyzję zezwalającą bądź odmawiającą na 
lokalizację inwestycji i jej realizację. Musi 
ocenić spełnienie poszczególnych kryteriów. 
Z drugiej strony nie można wykonywać prawa 
w oderwaniu od zgodności z zasadami 
współżycia społecznego, co też należy mieć 
na uwadze. Starosta, czy też organ 
administracji architektoniczno-budowlanej 
wydaje decyzję w trybie zero jedynkowym. 
Państwo radni będą na bieżąco informowani 
w przedmiotowej sprawie.  

Odpowiedź pisemna stanowi załącznik nr 9 . 
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wniosek jest w pełni zasadny podczas, 
gdy obowiązuje tam plan miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy, stanowiący że to tereny rolnicze. 
W planie zagospodarowania 
przestrzennego jest wprost wskazane, 
że na terenach rolnych plan miejscowy 
zakazuje realizacji nowej zabudowy 
niezwiązanej z produkcją rolną. Poprosił 
Naczelnika o uzasadnienie w jaki 
sposób maszt telekomunikacyjny wiąże 
się z produkcją rolną. Wyjątki dotyczą: 
realizacji sieci napowietrznych 
podziemnego uzbrojenia terenu 
obsługujących rozproszoną zabudowę 
zagrodową, modernizacji i przebudowy 
istniejących sieci urządzeń, realizacji 
nowych siedlisk zagrodowych, 
eksploatacji powierzchniowych 
surowców, zalesienia na wniosek 
właściciela gruntów – czego nie stanowi 
budowa planowanego masztu. 
Dlaczego mieszkańcy otrzymali 
odpowiedź, że wszystko jest właściwe? 
Czy miejscowe plany 
zagospodarowania gmin nie są 
analizowane? Dodał, że w planie 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy wskazano również zakaz 
wnoszenia obiektów powyżej 8 metrów. 
Skoro oburzenie społeczne jest 
powszechne, to urząd powinien starać 
się znaleźć wszelkie możliwe elementy, 
żeby takiej instalacji w tym miejscu nie 
budować. Na spotkaniu mieszkańcy 
wskazywali nie na samą budowę 
masztu, ale na jego bliską odległość od 
zabudowań. Maszt mógłby być 
wzniesiony kilkaset metrów dalej, 
wówczas takiego protestu by nie było. 
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25. 3.2017 
Marek 
Błoch 

2 lutego 
2017 r.  

ile odmów rejestracji pojazdów było 
wydanych „za czasów,” kiedy 
naczelnikiem był pan Henryk 
Ramlau? Czy w okresie od 
września 2014 roku do 2015 roku i 
od 1 grudnia 2015 roku, kiedy 
Naczelnikiem został pan Jan 
Chojecki, też takie wydawano? Ile 
takich odmów odnotowano? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

2 lutego 
2017 r. 

 
2 marca 
2017 r. 

27 lutego 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 11 . 

26. 3.2017 
Andrzej 

Kurzawski 
2 lutego 
2017 r.  

na jakim etapie są negocjacje w 
zakresie przejęcia nieruchomości 
od PZU przy Zespole Szkół Nr 3? 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

2 lutego 
2017 r. 

 
2 marca 
2017 r. 

2 lutego 
2017 r. 

dot. stanu prawnego nieruchomości, którą obecnie 
zawiaduje Zespół Szkół Nr 3. W dalszym ciągu 
toczą się negocjacje z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych, które mają na celu nabycie tej 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Na 
finale tych negocjacji nastąpił zwrot - przez kilka 
miesięcy udało się przedstawić kilka różnych 
propozycji nabycia tej nieruchomości. W pierwszej 
kolejności powiat wystąpił do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o 
przekazanie tej nieruchomości w drodze 
darowizny nieodpłatnej w uwagi na to, że jest ona 
wykorzystywana na cele statutowe, takie jak 
działalność oświatowa, więc nie generuje żadnych 
dochodów. Ta propozycja spotkała się z odmową. 
Kolejną propozycją było jej odpłatne nabycie – 
kwota ewolułowała od 500 000 zł do 1 700 000 zł - 
taka wartość została wykazana w księgach 
rachunkowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
jest ona niższa o blisko 500 000 zł w porównaniu 
do operatu szacunkowego sporządzonego przez 
uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. 
Rozumiejąc fakt, że Zarząd Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych nie wyrazi zgody na zbycie tej 
nieruchomości poniżej wartości księgowej netto, 
został przyjęty wniosek, że mając na względzie 
zamierzenia inwestycyjne polegające na 
termomodernizacji budynku (finansowanie 
inwestycji w ramach środków unijnych) i zbliżający 
się termin rozpoczęcia prac przygotowawczych 
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zależy Zarządowi, aby tę nieruchomość nabyć, 
wobec czego Zarząd zaakceptował taką ofertę. 
Niestety w miesiącu grudniu nastąpiła zmiana 
dyrektora departamentu, który zarządza 
nieruchomościami w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych. W miesiącu styczniu podczas 
spotkania z dyrektorem nastąpił znaczący zwrot w 
sprawie. Zaproponowana kwota nabycia 
nieruchomości za 1 700 000 zł nie koreluje z 
wartością oszacowania wskazaną w operacie 
szacunkowym, która wynosi 2 300 000 zł. W toku 
negocjacji Zarząd prosił o rozłożenie zapłaty ceny 
na kilka rocznych rat, które nie będą 
oprocentowane, jednakże raty muszą być 
oprocentowane, bo w innym razie decyzja będzie 
negatywna. Zważywszy na stan tej nieruchomości  
i kwotę środków pieniężnych, które Zarząd 
Powiatu poniósł na przestrzeni wszystkich lat, w 
których szkoła użytkuje te nieruchomości, na ten 
moment oferowanie kwoty wyższej niż 1 700 000 
zł nie wchodzi w rachubę. Wobec powyższego 
Zarząd Powiatu skierował do Zarządu Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych ostateczne pismo, w 
którym poinformował o podtrzymaniu swojego 
stanowiska, co do kwoty nabycia tej 
nieruchomości - za 1 700 000 zł wraz z 
oprocentowanymi ratami (w ilości 5 rat). Według 
wstępnych deklaracji dyrektora departamentu 
oczekujemy uzyskania odpowiedzi w pierwszej 
połowie lutego. Na kolejnych sesjach radni będą 
na bieżąco informowani. 
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27. 3.2017 
Jarosław 
Kosmala 

2 lutego 
2017 r.  

jako kierownik Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa złożył pismo z prośbą o 
wyrażenie zgody na rozszerzenie 
najmu pomieszczeń budynku przy 
ulicy Zamkowej 6, w zakresie 
wynajęcia pustego pomieszczenia 
po biurze projektowym. „Starostwo 
chce nam je wynająć.” Prośbą jest, 
aby na czas adaptacji, remontu „na 
nasze potrzeby” to pomieszczenie 
zostało zwolnione z opłat 
czynszowych. Starostwo nie ponosi 
z tego tytułu zysków w postaci 
zapłaty za czynsz. Zarząd 
odpowiedział negatywnie. Poprosił 
Zarząd i Starostę o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. 

to nie tylko działanie firmy, która 
będzie remontować, to przede 
wszystkim problem z uzyskaniem 
zgód, zezwoleń, odkąd budynek 
jest zabytkiem. Konserwator 
zabytków musi wydać zgodę na 
wszystkie remonty, co może 
potrwać nawet pół roku. Prośba 
dotyczy czasu przejściowego, 
zwolnienie, zniżkę z opłat czynszu 
na ten czas. 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

2 lutego 
2017 r. 

 
2 marca 
2017 r. 

2 lutego 
2017 r. 

dot. ARiMR - charakter działalności agencji 
służy społeczeństwu, jednakże obowiązują 
jednakowe przepisy w odniesieniu do 
wszystkich. Ustawa  
o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych stanowi, że 
jednym z czynów wyczerpujących znamiona 
naruszenia dyscypliny jest nieustalenie bądź 
niepobranie należności przysługujących 
jednostce samorządu terytorialnego. Czynsz 
najmu to jest należność, która przysługuje 
jednostce samorządu terytorialnego po 
stronie dochodowej. W związku z powyższym 
muszą istnieć szczególne okoliczności, które 
spowodowałyby, że taka zgoda mogłaby być 
wyrażona, taka która nie naraziłaby Zarządu 
na zarzut naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych. 
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28. 3.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 lutego 
2017 r.  

ile wynosi miesięczna dotacja 
Urzędu Wojewódzkiego na jednego 
uczestnika Środowiskowego Domu 
Samopomocy przy ulicy Cichej?  

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

2 lutego 
2017 r. 

 
2 marca 
2017 r. 

2 lutego 
2017 r. 

dotacja dla Środowiskowego Domu przy ulicy 
Cichej – w związku z otrzymanym pismem 20 
osób otrzyma kwotę w wysokości 1268 
złotych, co daje łączną kwotę w wysokości 25 
360 złotych na rok. Najczęściej w listopadzie, 
grudniu ta kwota jest zwiększana w 
zależności od sytuacji. 

29. 3.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 lutego 
2017 r.  

jak kształtują się koszty bieżącego 
utrzymania jednego wychowanka 
powiatowych placówek opiekuńczo-
wychowawczych i pensjonariusza 
DPS w 2017 roku? Czy 
Zarządzenie Starosty zostało już 
wydane, czy nastąpiły jakieś 
zmiany? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

2 lutego 
2017 r. 

 
2 marca 
2017 r. 

2 lutego 
2017 r. 

dot. kosztów utrzymania w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej i DPS - takiego 
zarządzenia pan Starosta jeszcze nie wydał. 
W najbliższy poniedziałek taka propozycja 
zostanie przedstawiona. W DPS w 
Pabianicach będzie to kwota 3200 zł,  
w Konstantynowie Łódzkim – 2998 zł, w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej  
4 475,44 zł. Kwoty te są naliczane według 
algorytmów. Nie bierze się pod uwagę 
środków wydanych na remonty, zakupy, 
inwestycje niezwiązane z bieżącą obsługą  
i opieką podopiecznego.  

30. 3.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 lutego 
2017 r.  

czy w Powiecie Pabianickim istnieje 
bądź zaistnieje pogotowie 
rodzinne?  

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

2 lutego 
2017 r. 

 
2 marca 
2017 r. 

2 lutego 
2017 r. 

dot. pogotowia rodzicielskiego – pogotowie w 
powiecie istnieje, jednakże nie ma  
w nim jeszcze żadnego dziecka. 

31. 3.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 lutego 
2017 r.  

w jakim stopniu zmiana przepisów 
w zakresie wydawania kart 
parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych wpłynęła na 
ilość wydanych kart w roku 2015 i 
roku 2016? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

2 lutego 
2017 r. 

 
2 marca 
2017 r. 

2 lutego 
2017 r. 

dot. kart parkingowych - w roku 2015, kiedy 
ustawa weszła w życie wydano 641 kart, 
w 2016 - 260. To dlatego, że tylko nowe 
osoby, które otrzymywały grupę występowały 
o te karty. 
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32. 3.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 lutego 
2017 r.  

czy w roku 2017 będzie 
kontynuowany program Aktywny 
Samorząd i program wyrównywania 
różnic? Pytanie dotyczy zwłaszcza 
gminy Ksawerów i samochodu dla 
osób niepełnosprawnych. Miała 
odbyć się zmiana 9-osobowego 
busa na autobus. Czy gmina ma 
szansę na pozyskanie tego 
autobusu? 
 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

2 lutego 
2017 r. 

 
2 marca 
2017 r. 

2 lutego 
2017 r. 

PCPR w roku 2017 będzie realizował projekty 
zarówno Aktywny Samorząd jak i Program 
wyrównywania różnic między regionami. O 
efektach będą Państwo radni informowani. 

33. 3.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 lutego 
2017 r.  

 
czy znana jest informacja 
dotycząca miejsc rankingowych 
powiatowych szkół –  
I i II Liceum? Czy nastąpiła zmiana 
na lepsze, czy też to stały punkt? 
 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

2 lutego 
2017 r. 

 
2 marca 
2017 r. 

2 lutego 
2017 r. 

dot. rankingu szkół - I liceum zajęło 284 
miejsce, II liceum - 414 na 500 miejsc 
w Polsce. 

34. 3.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 lutego 
2017 r.  

 
czy w powiatowych szkołach 
zostały przeprowadzone remonty w 
okresie ferii zimowych – gdzie i 
jakie? Dotyczy to zaleceń Sanepid 
– u i ppoż.  
 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

2 lutego 
2017 r. 

 
2 marca 
2017 r. 

2 lutego 
2017 r. 

jeżeli chodzi o remonty w szkołach 
dotyczących wykonania zaleceń ppoż i 
sanepidu wyjaśniła, że nowych zaleceń nie 
było, a te które były wcześniej zostały 
zrealizowane. 

35. 3.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 lutego 
2017 r.  

czy w roku bieżącym zostaną 
zorganizowane targi pracy? Czy też 
zostaną zorganizowane inne formy 
wsparcia, z których będą korzystać 
ci którzy nie są zarejestrowani w 
Powiatowym Urzędzie Pracy (jakie 
formy są przewidywane)?  

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

2 lutego 
2017 r. 

 
2 marca 
2017 r. 

2 lutego 
2017 r. 

dot. targów pracy – obecnie sytuacja na 
rynku pracy wskazuje, że mniejszy problem 
będzie ze zgromadzeniem ofert pracy do 
zaoferowania osobom, które borykają się  
z problemem braku pracy niż kandydatów, 
których moglibyśmy do tej pracy pozyskać. Z 
uwagi na fakt, że targi spotkały się z dużym 
zainteresowaniem zarówno pracodawców jak 
i osób poszukujących pracy, niewątpliwie w 
tym roku będą one również zrealizowane. 
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36. 3.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 lutego 
2017 r.  

czy stan formalno-prawny działki 
Zespołu Szkół Nr 3 został 
uregulowany? Czy szkoła ma tę 
działkę w zarządzie trwałym, czy 
jeszcze nie? Czy w sądach udało 
się cokolwiek w tym temacie 
uzyskać?  

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

2 lutego 
2017 r. 

 
2 marca 
2017 r. 

2 lutego 
2017 r. Odpowiedź została zawarta w pozycji 26. 

37. 3.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 lutego 
2017 r.  

jak przedstawia się zimowe 
utrzymanie dróg do tej pory? Czy 
stan jest monitorowany? Czy 
wszystkie drogi powiatowe są 
przejezdne? Jak przedstawiało się 
zwalczanie śliskości na drogach 
powiatu, ze szczególnym 
uwzględnieniem gminy Pabianice  
i gminy Lutomiersk? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

2 lutego 
2017 r. 

 
2 marca 
2017 r. 

28 lutego 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 12 . 

38. 4.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
20 lutego 
2017 r. 

Interpelacja 
pisemna 

w sprawie zakupu i zainstalowania 
w Powiatowej Komendzie Policji w 
Pabianicach w holu komendy 
urządzenia do pomiaru trzeźwości 
– załącznik nr 13 . 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

21 lutego 
2017 r. 

 
7 marca 
2017 r. 

7 marca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 14 . 
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39. 5.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
2 marca 
2017 r.  

ponowił interpelację dotyczącą 
alkomatów. Grupa osób uskarża 
się na drobne problemy w 
Komendzie Policji dotyczące 
dostępności mieszkańców do 
badania trzeźwości. W kilku 
przypadkach nastąpiła odmowa 
wykonania badania, gdyż policjanci 
twierdzili, że nie mają czasu. 
Poprosił, aby Zarząd rozważył 
możliwość zakupu stacjonarnego 
(ogólnodostępnego) alkomatu 
zamontowanego w holu Komendy, 
przy którym nie jest wymagana 
asysta policjanta. Koszt alkomatu 
waha się w graniach między 3.500 
zł a 5.000 zł. Koszt rocznego 
funkcjonowania, dokonywania 
przeglądów to około 500 - 800 zł. 
Wyraził zdanie, że należałoby 
wesprzeć tę świadomość 
społeczną. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

alkomat dla Powiatowej Komendy Policji – 
Komendant Policji - p. Piotr Beczkowski, 
powiedział, że nie jest mu znany ani jeden 
przypadek, kiedy policjanci odmówili 
zbadania mieszkańca. To pewien dylemat: 
może takie pismo mieszkańcy by skierowali 
do komendanta? Może policjanci nie 
poinformowali o takiej sytuacji komendanta? 
Skoro jest alkomat, policjanci mają 
obowiązek, to wygląda na to, że wszystko 
jest tak jak powinno. Może lepiej te pieniądze 
przeznaczyć na coś innego. 
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40. 5.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
2 marca 
2017 r.  

z uwagi na reformę systemu 
oświaty i powstanie w miejsce 
gimnazjów trzech dodatkowych 
szkół podstawowych, co wiąże się 
z uczęszczaniem do nich 
młodszych dzieci, poprosił Starostę 
Pabianickiego, aby przy 
odtwarzaniu poziomych przejść dla 
pieszych, te zostały wymalowane 
przy użyciu farby biało - czerwonej 
(podobnie jak przy szkole nr 5 na 
ulicy Zamkowej). Takie przejścia są 
o wiele bardziej widoczne 
i dziecko na takich pasach jest 
bezpieczniejsze. Chodzi o przejścia 
na ulicy 20 stycznia: na wysokości 
dawnej remizy, na wysokości 
przejścia, gdzie znajduje się 
cukiernia i lody oraz przejścia przy 
ulicy Piotra Skargi. Poprosił o ich 
realizację do końca sierpnia, przed 
rozpoczęciem roku szkolnego.  

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

28 marca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 15 . 
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41. 5.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
2 marca 
2017 r.  

po ostatnich roztopach osoby 
mieszkające przy moście w Talarze 
zgłaszają „podtopienia.” Były dni, w 
których poziom wody był na równi z 
jezdnią na moście. Czy sprawa jest 
monitorowana? Czy taka sytuacja 
nie zagraża konstrukcji mostu?  

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 
Wicestarosta 

Pabianicki 
Robert 

Jakubowski 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

 
28 marca 
2017 r. 

dot. mostu w Talarze – sprawa jest 
monitorowana, w ubiegłym tygodniu była tam 
Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów, poziom 
wody był wysoki, ale bezpieczny. Pan, który 
jest użytkownikiem młyna ma możliwość 
odkręcania tej śluzy i ewentualnie obniżenia 
poziomu wody. Być może była to 
jednostkowa sytuacja, opady deszczu były, 
ale most jest wyniesiony i nie ma zagrożenia, 
że mogłoby się tam coś niebezpiecznego 
wydarzyć. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 15 . 

42. 5.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
2 marca 
2017 r.  

czy planowane są zmiany profili 
klas w powiatowych szkołach 
ponadgimnazjalnych na przyszły 
rok szkolny? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

dot. planowanych zmian profili klas w 
szkołach ponadgimnazjalnych. W 
szkolnictwie zawodowym Zarząd takich 
zmian nie planuje. Jest bardzo dużo ofert 
kierunków kształcenia. Natomiast w liceach 
ogólnokształcących, jeżeli będą takie zmiany, 
to będą to „zmiany kosmetyczne” dotyczące 
rozszerzeń danego przedmiotu. Sprawa jest 
w trakcie uzgadniania. 
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43. 5.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
2 marca 
2017 r.  

w związku ze zgłoszeniem grupy 
młodych osób, którym 
wypowiedziano umowę w jednej z 
hal na ulicy Grobelnej (w związku z 
zamiarem budowy centrum 
handlowego w tym miejscu), gdzie 
grają w paintball zapytał, czy 
powiat pabianicki posiada w 
zasobach nieużywane budynki, 
które mogłyby zostać tym ludziom 
na jakiś czas użyczone, np. w 
budynku dawnej budowlanki czy 
WSHE? Czy jest to możliwe? Być 
może Wicestarosta mógłby 
wskazać jakiś inny budynek, który 
jest w zasobach powiatu - 
oczywiście na warunkach 
finansowych i z zawarciem umowy 
włącznie? 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

dotyczy zasobów nieruchomości Starostwa i 
ich przeznaczenie „pod paintball.” Na ten 
moment trudno powiedzieć. Sprawa zostanie 
przeanalizowana. 

44. 5.2017 
Piotr 

Ambroziak 
2 marca 
2017 r.  

dotyczy gazety wydawanej przez 
powiat. Czy to gazeta, której 
zadaniem jest promowanie 
powiatu, czy też tylko członków 
zarządu powiatu? Jaka firma 
zajmuje się jej drukowaniem? Jaki 
jest nakład i koszty druku? 
Dlaczego w gazecie nie jest podjęty 
temat pracy radnych powiatu? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

28 marca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 16 . 
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45. 5.2017 
Robert 

Rządziński 
2 marca 
2017 r.  

kiedy zostaną podjęte prace w celu 
zniwelowania ubytków na drogach 
powiatowych powstałych po zimie? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 
Wicestarosta 

Pabianicki 
Robert 

Jakubowski 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

 
28 marca 
2017 r. 

działania zostaną podjęte niezwłocznie, ale 
rozpoczną się w końcu przyszłego tygodnia. 
Doprecyzował, że działania przy użyciu 
asfaltu lanego trwają cały czas. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 17 . 



WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIED ZI (WYCI ĄG - I KWARTAŁ 2017 ROKU) 
 

 25 

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 

46. 5.2017 
Paweł 
Kania 

2 marca 
2017 r.  

zwrócił uwagę, że odcinek na ulicy 
Sienkiewicza zagraża 
bezpieczeństwu. Ponadto przy 
wjeździe do Markówki powstały 
bardzo duże ubytki. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 
Wicestarosta 

Pabianicki 
Robert 

Jakubowski 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

 
28 marca 
2017 r. 

dot. remontów dróg - sytuacja jest bardzo zła, po 
tej zimie szkody są bardzo poważne, drogi są w 
wielu przypadkach bardzo zniszczone i występuje 
wiele ubytków. W najgorszym stanie jest droga w 
Jerwonicach, Dobroń-Ldzań i ulica Wschodnia. 
Działania w celu poprawy stanu technicznego dróg 
są podejmowane i będą podejmowane. W tej 
chwili w podpisie jest umowa na naprawy 
cząstkowe na 1 000 metrów. Jest jeszcze 
obowiązująca umowa na 20 ton asfaltu lanego, 
będą przesunięte środki na zakup następnych 60 
ton asfaltu lanego, aby te dziury na bieżąco łatać. 
Droga Dobroń-Ldzań będzie podlegała 
kompleksowej przebudowie, w zakresie ulicy 
Wschodniej będą podejmowane pewne działania, 
na zadanie przeznacza się 2 miliony złotych. W 
zakresie Jerwonic powiedział, że potrzebna jest 
gruntowna przebudowa, dokumentacja jest 
przygotowana, powiat nie dysponuje środkami, 
jednakże w przyszłym roku będzie to na pewno 
priorytetowa inwestycja. Odnośnie ulicy Wiejskiej 
stwierdził, że wyprofilowanie tej ulicy jest fatalne, 
kałuż jest sporo mimo że droga jest w miarę 
gładka, to profil nie jest właściwy. Podobna 
sytuacja dotyczy Piątkowiska. Należy podjąć 
wspólną decyzję co wykonać w pierwszej 
kolejności. Stan tych dróg zostanie wzięty pod 
uwagę przy konstruowaniu budżetu na przyszły 
rok. W chwili obecnej wykonywanych jest szereg 
dokumentacji: Pawlikowice, Dąbrowa, Niesięcin i 
Pabianice. W pierwszej kolejności będą 
wykonywane te przedsięwzięcia, na które 
dokumentacja jest już zrobiona. Jeśli chodzi o 
przejścia w Piątkowisku, to Zarząd przyjrzy się 
przejściom przy gimnazjum oraz ulicy Tytanowej. 
Wskazana droga na łuku przy kościele jest w 
Dąbrowie? Będzie „jakaś” organizacja ruchu. 
 
Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 18 . 
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47. 5.2017 
Arkadiusz 

Jaksa 
2 marca 
2017 r.  

w wyniku spotkania z radą sołecką 
Sołectwa Piątkowisko przekazał 
prośby mieszkańców dotyczące: 
likwidacji przejścia dla pieszych 
przez drogę powiatową na 
wysokości gimnazjum 
w Piątkowisku, które prowadzi do 
stawu przeciwpożarowego i 
niczemu nie służy. Po drugiej 
stronie nie ma chodnika, są łąki. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 
Wicestarosta 

Pabianicki 
Robert 

Jakubowski 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

 
28 marca 
2017 r. 

Odpowiedź została zawarta w pozycji 46. 
 
Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 19 . 

48. 5.2017 
Arkadiusz 

Jaksa 
2 marca 
2017 r.  

w wyniku spotkania z radą sołecką 
Sołectwa Piątkowisko przekazał 
prośby mieszkańców dotyczące: 
wniosku o wymalowanie nowego 
przejścia w miejscu, gdzie ulica 
Tytanowa dochodzi do drogi 
powiatowej. Ulica Tytanowa to 
zbiorcza ulica całego kompleksu 
uliczek i domów jednorodzinnych. 
Tą ulicą mieszkańcy dochodzą do 
drogi powiatowej, bo tam są 
przystanki autobusowe. To jest 
długi prosty odcinek. Problemem 
jest także, że wzdłuż ulicy nie ma 
ani metra chodnika. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 
Wicestarosta 

Pabianicki 
Robert 

Jakubowski 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

 
28 marca 
2017 r. 

Odpowiedź została zawarta w pozycji 46. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 19 . 
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49. 5.2017 
Arkadiusz 

Jaksa 
2 marca 
2017 r.  

w wyniku spotkania z radą sołecką 
Sołectwa Piątkowisko przekazał 
prośby mieszkańców dotyczące: 
braku przejścia dla pieszych w 
rejonie sklepu i kaplicy w 
Piątkowisku. Po przeprowadzonej 
przebudowie jest tam 
zdecydowanie bezpieczniej, ale nie 
ma przejścia dla pieszych na 
skrzyżowaniu, przez które 
przemieszczają się ludzie. 
 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 
Wicestarosta 

Pabianicki 
Robert 

Jakubowski 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

 
28 marca 
2017 r. 

Odpowiedź została zawarta w pozycji 46. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 19 . 

50. 5.2017 
Arkadiusz 

Jaksa 
2 marca 
2017 r.  

w wyniku spotkania z radą sołecką 
Sołectwa Piątkowisko przekazał 
prośby mieszkańców dotyczące: 
pogarszającego się stanu drogi 
przebiegającej przez Piątkowisko. 
Droga została uszkodzona w 
czasie przebudowy drogi S-14 - 
załamana została „korona” drogi,  
a powstałe koleiny stopniowo się 
pogłębiają. Poprosił, aby w bardziej 
odległych planach wziąć to pod 
uwagę. 
 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 
Wicestarosta 

Pabianicki 
Robert 

Jakubowski 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

 
28 marca 
2017 r. 

Odpowiedź została zawarta w pozycji 46. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 19 . 

51. 5.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 marca 
2017 r.  

w imieniu mieszkańców Porszewic 
zawnioskował o zabezpieczenie 
środków na położenie chodnika 
wzdłuż drogi powiatowej nr 33/4E, 
to droga na odcinku od DK71 w 
kierunku Lutomierska do granic 
miejscowości Porszewice, 
Prusinowice. Sprawa jest bardzo 
ważna z uwagi na bezpieczeństwo 
na drogach gminy Pabianice. 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

28 marca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 20 . 
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52. 5.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 marca 
2017 r.  

zawnioskował o zbadanie sprawy 
mieszkanki ulicy Lisiej w Pabianicach, 
która w 2011 roku uzyskała zgodę 
Wydziału Architektury i Budownictwa 
na budowę przydomowej oczyszczalni 
ścieków wraz z przepompownią i 
studnią chłonną (w wyniku czego 
poniosła koszty w wysokości  
13 000 zł), a w dniu 17 stycznia 
2014 roku Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w Pabianicach 
wydał decyzję nakazującą rozbiórkę 
ww. oczyszczalni ścieków na wniosek 
sąsiada, który wniósł, że oczyszczalnia 
nie pozostaje w zgodzie z 
obowiązującymi normami i przepisami 
prawa. Poprosił o odpowiedź na piśmie. 
Inwestycja nie była bezprawna, 
właścicielka uzyskała na to zgodę 
urzędnika. Budowa nastąpiła zgodnie z 
projektami, planami, a po trzech latach 
właściciel jest zmuszony do jej 
likwidacji. Poprosił o zbadanie sprawy. 
Za błędy urzędnicze jest jakaś 
odpowiedzialność. Jeżeli był 
popełniony błąd to trzeba coś z tym 
zrobić. 
 
ta Pani to emerytowana mieszkanka 
naszego miasta, która wybudowała 
oczyszczalnię, na skutek błędu 
naszego urzędnika. Na tę inwestycję 
zaciągnęła kredyt w wysokości 15 
tysięcy złotych, koszt adwokata to 2 
400 zł, koszty sądu wojewódzkiego - 
500 zł, koszty sądowe w Sądzie 
Najwyższym - 200 zł, kara 
przymuszenia, nadzór, - 479 zł, 
comiesięczne odciągnięcie kary 
przymuszenia – około 400 zł (całkowita 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

w zakresie oczyszczalni ścieków przy ulicy Lisiej 
powiedział, że sprawa jest doskonale znana. Właściciele 
tej nieruchomości, inwestorzy, którzy wybudowali tę 
oczyszczalnię ścieków wielokrotnie bywali w tej sprawie 
u pana Starosty. Wyjaśnił, że sytuacja nie jest 
jednoznacznie oczywista. To nie była procedura 
inwestycji polegająca na pozyskaniu pozwolenia na 
budowę, realizacja nastąpiła na podstawie zgłoszenia, 
które przyjmował młody pracownik i nie dopatrzył tego, 
że w obowiązującym wówczas planie zagospodarowania 
przestrzennego dla tamtej części miasta Pabianic widniał 
zapis, który stanowił, że przydomowe oczyszczalnie 
ścieków mogą być instalowane jedynie na działkach, 
których metraż przekracza 1 500 m2. Ta działka tego 
warunku nie spełniała. W dalszej konsekwencji sprawa 
stała się przedmiotem postępowania przed Powiatowym 
Inspektorem Nadzoru Budowlanego, który wydał 
prawomocną decyzję nakazującą rozbiórkę tego obiektu 
z uwagi na oczywistą kolizję z przepisami prawa 
miejscowego, czyli zapisami planu zagospodarowania 
przestrzennego. Uchwała Rady Miasta Pabianic, która 
zmieniała plan zagospodarowania przestrzennego 
wprowadzając to ograniczenie była przedmiotem 
postępowania nadzorczego. Następnie sprawa stanęła 
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, który 
orzekł, że wprowadzenie takiego zapisu ograniczającego 
możliwość budowy tego typu obiektów w odniesieniu do 
określonego metrażu działki jest formą dyskryminacji i 
zobowiązał Radę Miejską do zmiany tych przepisów. 
Rada Miasta Pabianic uchyliła ten przepis, czyli prawnie 
możliwe było, aby ta oczyszczalnia dalej tam była. Tyle 
tylko, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
wydał uprzednio, zgodnie z prawem, decyzję nakazującą 
rozbiórkę, bo wydawał ją wtedy, kiedy ten zapis 
ograniczający jeszcze obowiązywał. Mając na względzie 
dobro tych Państwa, Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego z prośbą o uchylenie tej decyzji w 
trybie nadzwyczajnym. Niestety Wojewódzki Inspektor 
odmówił. Wobec powyższego właściciele tej 
nieruchomości odwołali się do Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, który również uznał, że prawo 
nie może działać wstecz i nie ma możliwości 
wyeliminowania tej decyzji z obrotu prawnego. W 
związku z powyższym decyzja musi być wykonana. 
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kara to 6 000 zł plus 350 zł kosztów 
skarbowych), cena zbiornika szamba - 
3 000 zł, koszt wydobycia oczyszczalni 
około 700 do 1 000 zł. Koszty 
nieuwzględnione to zwolnienia z pracy 
w celu spotkania z adwokatem, sprawy 
w sądzie, spotkania w Starostwie. Na 
dzień 21 lutego 2017 roku koszt błędu 
urzędniczego wynosi 16 379 zł, 18 579 
zł z kosztami kredytu. Wyraził zdanie, 
że Starostwo winno się pochylić nad 
tym tematem. 

Ponieważ procedura trwa już dość długo, Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego stosował początkowo bardzo 
łagodne środki, które miały na celu „zmobilizowanie” 
inwestora do rozbiórki tej oczyszczalni. Nie był w stanie 
wyegzekwować obowiązku, wobec czego doszło do 
przymusu administracyjnego, a nawet do nałożenia 
grzywny wobec uchylania się od obowiązku wykonania 
zaleceń. Sytuacja skomplikowała się podwójnie, 
ponieważ do nieruchomości sąsiadującej z tą na której 
jest zainstalowana ta oczyszczalnia ścieków dochodzi 
sieć kanalizacyjna. Przepisy prawa zobowiązują 
właściciela nieruchomości, w sytuacji kiedy jest 
możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej, do 
tego, aby się do niej przyłączył, a nie instalował 
przydomową oczyszczalnię. Problem polega tylko na 
tym, że sieć kanalizacyjna biegnie w drodze, której stan 
prawny nie jest do końca uregulowany i w stosunku do 
której toczy się w tej chwili postępowanie 
wywłaszczeniowe. W związku z czym nawet Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji nie ma prawnej możliwości 
pociągnięcia kilkunastu metrów w tej linii tak, aby 
właściciele nieruchomości mogli się do tej sieci 
kanalizacyjnej podłączyć. Istnieje możliwość 
poprowadzenia tej linii kawałkiem po działce sąsiada, 
który od wielu lat pozostaje w intensywnym sporze z 
właścicielami tej nieruchomości. Sprawa jest obecnie 
przedmiotem zainteresowania czterech instytucji, w tym 
m.in. Kancelarii Prezydenta. Wszystkie możliwe 
instytucje łącznie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 
zostały uruchomione, nie na wniosek właścicieli tej 
nieruchomości, o których pytał Wiceprzewodniczący 
Rady – p. Waldemar Flajszer, tylko na skutek 
działalności sąsiada, który też ma określone pretensje z 
powodu budowy tej oczyszczalni, ma pewne zarzuty, co 
do tego, czy ta inwestycja została zrealizowana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Ze strony Starostwa 
Powiatowego zawsze były dobre intencje. Nawet prośby 
właścicieli nieruchomości o wykonanie przyłączeń 
kanalizacyjnych na koszt powiatu do tej nieruchomości 
nie mogą zostać zrealizowane bez uprzedniego 
uzyskania wyroku sądu w tym temacie. W trakcie 
jednego ze spotkań wskazywano Państwu, że istnieje 
przepis stanowiący, że jeżeli ktoś zostanie pokrzywdzony 
na skutek wadliwej decyzji organu wykonującego władzę 
publiczną ma prawo dochodzić zwrotu kosztów 
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poniesionej szkody. Ci państwo do tej pory z tego 
uprawnienia nie skorzystali. Być może w pewnym 
momencie sąd nakaże zapłatę stosowanego 
odszkodowania, ale sami z siebie deklarować wypłat 
jakichkolwiek kwot nie możemy, ponieważ byłoby to w 
oczywisty sposób naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych. 
 
działanie osoby, która dokonywała weryfikacji zgłoszenia 
mogło być nieumyślne, mogło zostać popełnione przez 
niedbalstwo, lekkomyślność. Z uwagi na to, że sąsiad nie 
jest stroną pytania Wiceprzewodniczącego Rady – p. 
Waldemara Flajszera ten wątek został pominięty. 
Sprawa nie jest wcale jednoznaczna, zatem do 
momentu, kiedy odpowiednie instytucje nie zajmą się jej 
rozstrzygnięciem, Starostwo w tej sytuacji nie może nic 
więcej zrobić. Zapewnił, że ci państwo wielokrotnie 
otrzymali od Starosty prolongatę w wykonaniu 
władczych, administracyjnych działań ze strony 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego po to, 
aby dać im jeszcze szansę na odwołanie, żeby kogoś 
zainteresować swoją sprawą, a nie bezwzględnie 
egzekwować. „Duża wola z naszej strony była już 
wykazana.” 

53. 5.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 marca 
2017 r.  

czy jest już informacja o środkach z 
PFRON? Do kiedy Zarząd ma 
zamiar podzielić środki? Czy 
środków jest więcej, czy mniej? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

dot. środków PFRON – powiat otrzymał 
informację o środkach. Propozycja podziału 
środków zostanie przedstawiona na 
następnej Sesji rady w formie uchwały. 
Środki zostały zwiększone o około 60 000 zł. 

54. 5.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 marca 
2017 r.  

jaka jest dotacja dla mieszkańców 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy na ulicy Cichej w 
roku bieżącym? Ilu jest 
uczestników w ŚDS? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

dot. ŚDS – ŚDS otrzymał większą dotacje – z 
kwoty 260 000 zł na 304 000 zł. 
W ŚDS jest 25 uczestników. 

55. 5.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 marca 
2017 r.  

ilu jest koordynatorów pieczy 
zastępczej zatrudnionych na 
umowy o pracę w Pabianicach? Ile 
dzieci im podlega? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

dot. pieczy zastępczej – w PCPR jest jeden 
koordynator pieczy zastępczej zatrudniony na 
cały etat oraz czterech zatrudnionych na pół 
etatu w ramach programu, realizowanego 
przez PCPR, pn. „Dobry Start.” Podlega im 
45 dzieci.  
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56. 5.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 marca 
2017 r.  

czy w pogotowiu rodzinnym zostało 
umieszczone jakiekolwiek dziecko? 
Jakie jest jego działanie? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

dot. pogotowia rodzinnego - na dzień 
dzisiejszy nie ma żadnego dziecka. Celem 
pogotowia jest opieka nad dziećmi zabranymi 
z domu.  

57. 5.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 marca 
2017 r.  

ile na chwilę obecną jest 
wychowanków w powiatowych 
placówkach opiekuńczo-
wychowawczych? Ile jest miejsc 
statutowych? Czy te normy są 
przekraczane? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

dot. wychowanków placówek opiekuńczo – 
wychowawczych – ilość statutowa to 81, w 
placówkach obecnie przebywa 93 
wychowanków.  

58. 5.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 marca 
2017 r.  

czy budżet powiatu przewiduje 
podwyżki dla urzędników Starostwa 
w roku 2017? 

Sekretarz 
Powiatu 
Jacek 

Barasiński 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

23 marca 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 21 . 
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59. 5.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 marca 
2017 r.  

dotyczy wygaszonego profilu 
mechanik silników lotniczych w 
Zespole Szkół Nr 1. Szkoła 
otrzymała darowiznę w postaci 
samolotu, silników lotniczych, 
sprzętu z dowództwa wojsk 
lotniczych. Co się dzieje z 
samolotem Iskra? Czy o ten sprzęt 
wystąpiła szkoła w Zduńskiej Woli? 
Podobno procedura pozyskania 
samolotu bardzo się przeciąga. Co 
się stało ze sprzętem, silnikami? 
Czy żaden silnik nie zginął? 
Poprosił o sprawdzenie inwentarza, 
czy nic nie ubyło. 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

dot. samolotu - wyjaśniła, że niczego nie brakuje, 
inwentaryzacja została przeprowadzona i na tej 
podstawie została sporządzona umowa użyczenia, 
w załączniku do tej umowy zostały wykazane trzy 
silniki. Nieprawdą jest, że sprawa jest przeciągana. 
Sporządzona umowa została przeanalizowana przez 
prawników Starostwa Powiatowego i przekazana do 
konsultacji prawnych w powiecie zduńskowolskim - 
tam umowa była przetrzymywana, w związku z czym 
wydział interweniował. Po naszej interwencji umowa 
została sfinalizowana. W chwili obecnej umowa jest 
przesyłana do powiatu zduńskowolskiego. Z 
informacji otrzymanych od Dyrektora Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 1 wynika, że bardzo trudno było 
pozyskać uczniów do tej klasy. W chwili obecnej 
pozyskano 16 uczniów, utworzono klasę 
dwuzawodową. Pierwszy profil to technik-mechanik, 
drugi: technik-mechanik lotnictwa. Kolejnym 
problemem jest brak nauczycieli, zmianie uległa 
podstawa programowa, chętni nauczyciele nie 
pracowali na nowych maszynach. W tej chwili jeszcze 
ten problem nie zaistniał, dlatego że na razie 
odbywają się zajęcia z teorii. Jednak za chwilę 
pojawią się zajęcia praktyczne i pani dyrektor próbuje 
pozyskać nauczycieli do praktycznej nauki zawodu. 
Jak to się skończy, trudno powiedzieć. Przypomniała, 
że „u nas” w roku 2008 pozyskano 24 uczniów - 
ukończyło ją 15-u, przy czym jeden uczeń zdał tylko 
egzamin zawodowy. W roku 2009 podczas drugiego 
naboru pozyskano 26 uczniów, egzamin zdało tylko 
6-u uczniów. W roku 2010/11 pozyskano 23 uczniów, 
20–u ukończyło, a egzamin zdało tylko 3. W roku 
2011/12 na 26 uczniów 10 osób zdało egzamin, ale 
były to osoby powtarzające również z lat poprzednich. 
Łącznie szkołę ukończyły 84 osoby, a egzamin zdało 
20 osób. Gdyby utworzyć ośrodek egzaminowania to 
koszt utworzenia jednego stanowiska 
egzaminacyjnego to kwota 300 tysięcy złotych - to są 
ogromne koszty. 
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60. 5.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 marca 
2017 r.  

jakie dotacje na etaty i w jakiej 
kwocie otrzymuje PODNiDM od 
poszczególnych gmin powiatu? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

dot. dotacji dla PODNiDM. Powiat otrzymuje 
dotacje z: 
- gminy Ksawerów w kwocie 5 000 zł umowa 
została podpisana  
- gminy Dłutów w kwocie 3 450 zł umowa 
została podpisana  
- miasta Pabianice w kwocie 50 000 zł 
umowa została podpisana 
- gminy Konstantynów na kwotę 7 360 zł 
umowa będzie podpisana po sesji 
- gminy Pabianice na kwotę 8 000 zł umowa 
będzie podpisana po sesji  
- gminy Lutomiersk kwota jeszcze nie jest 
znana, do tej pory była to kwota w wysokości 
10 000 zł 
- gminy Dobroń na kwotę 6 900 zł umowa 
będzie podpisana po sesji 

61. 5.2017 
Waldemar 
Flajszer 

2 marca 
2017 r.  

ile konkursów na dyrektorów szkół, 
czy też powiatowych placówek 
zostanie ogłoszonych w tym roku? 
Jakie to będą szkoły? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

dot. konkursów na dyrektorów – konkursy 
będą przeprowadzane w I Liceum, Zespole 
Szkół Nr 3 i Młodzieżowym Domu Kultury. 

62. 5.2017 

Rafał 
Kunka 

(radni Marek 
Gryglewski 
i Waldemar 

Flajszer 
wyrazili 

poparcie dla 
zgłoszonej 
interpelacji) 

2 marca 
2017 r.  

złożył wniosek o rozważenie 
modernizacji bądź remontu ulicy 
Wiejskiej. To ulica, która nie była 
dość dawno robiona. Nie jest w 
bardzo złym stanie technicznym, 
ale jest „płaska,” co powoduje, że 
po deszczu powstaje jedna wielka 
kałuża – droga nie jest 
odpowiednio sprofilowana. Poprosił 
o rozważanie sprawy od 
następnego roku. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 
Wicestarosta 

Pabianicki 
Robert 

Jakubowski 

2 marca 
2017 r. 

 
30 marca 
2017 r. 

2 marca 
2017 r. 

 
28 marca 
2017 r. 

Odpowiedź została zawarta w pozycji 46. 

Odpowiedzi pisemne stanowią  
załączniki nr 20, 22, 23 . 
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63. 6.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
30 marca 
2017 r.  

dot. ulicy Południowej w 
Ksawerowie (która oprócz często 
poruszanej w dyskusjach ulicy 
Wschodniej) także jest dziurawa. 
Mieszkańcy tej części gminy proszą 
o interwencję. Z rozmowy z 
radnymi gminy Ksawerów wynika, 
że „jest zielone światło,” aby gmina 
współfinansowała tę inwestycję. 
Droga jest często używana. Dziur 
nie da się ominąć.  

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy z radną Gminy 
wyszły z taką inicjatywą, że firmy, które 
gospodarują przy tej drodze są skłonne 
partycypować w kosztach dokumentacji. 
„Powiat jak najbardziej jest na to otwarty.” W 
pierwszej kolejności jest jednak ulica 
Wschodnia (realizacja została już 
rozpoczęta), ulica Południowa byłaby 
następną. Póki co będą prowadzone 
rozmowy, aby odcinek przynajmniej do 
betoniarni naprawić przy pomocy betoniarni. 
Temat jest rozwojowy. Radna gminy 
deklarowała poprowadzenie sprawy.  

64. 6.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
30 marca 
2017 r.  

motocykliści za pomocą portalu 
społecznościowego zgłosili, że 
piasek zalegający na drogach 
powiatowych stanowi 
niebezpieczeństwo dla osób 
jeżdżących na motorach. Sytuacja 
dotyczy niektórych ulic w 
Pabianicach. Przez wietrzna 
pogodę spore ilości piasku są 
rozprowadzane po całej ulicy. 
Ekipa Wydziału Dróg i Mostów, 
która ma za zadanie ten piasek 
sprzątać nie jest w stanie zamieść 
180 km dróg powiatowych, stąd 
ponowił wcześniejszą interpelację, 
aby w umowach na zimowe 
utrzymanie dróg zawrzeć zapis, 
aby firmy miały również obowiązek 
sprzątania piasku na wiosnę.  

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

główne ciągi w Pabianicach są posprzątane, 
w następnym etapie była ulica 
Konstantynowska, Wspólna. Jeśli 
motocykliści zgłaszali problem około dwóch 
tygodni temu to działania były 
prawdopodobnie w trakcie realizacji. Sytuacja 
jest opanowana, w następnej kolejności 
sprzątanie jest przeprowadzane na terenie 
gmin.  
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65. 6.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
30 marca 
2017 r.  

dot. drogi od Ikei do węzła Dobroń, 
która kilka miesięcy temu straciła 
status drogi wojewódzkiej i stała się 
drogą powiatową. Powiat miał się 
od tej decyzji odwoływać. Jak ta 
sprawa wygląda? Na jakim jest 
etapie? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

w dniu wczorajszym odbyła się rozprawa. 
Uchwała sejmiku została uchylona, decyzja 
musi się jeszcze uprawomocnić. 
„Spodziewamy się apelacji.” Póki co uchwała 
nadal obowiązuje i powiat tą drogą 
administruje. 

66. 6.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
30 marca 
2017 r.  

dot. otwarcia ośrodka 
egzaminacyjnego w Zespole Szkół 
Nr 3 w zawodzie higienistka 
stomatologiczna. Czy nie warto 
spróbować pozyskać kontrakt z 
NFZ, aby ten gabinet nie służył 
tylko i wyłącznie jako centrum 
egzaminacyjne, ale aby mógł na co 
dzień funkcjonować jako gabinet 
stomatologiczny, w którym za 
darmo byliby leczeni uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych. Taki 
gabinet istnieje w Szkole 
Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum 
nr 3 - byłaby to kontynuacja dla 
uczniów w wieku 
ponadgimnazjalnym. 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

propozycja, aby był tam gabinet 
stomatologiczny była już wcześniej. Pani 
dyrektor prowadziła wstępne rozmowy co 
należy zrobić, aby pozyskać kontrakt z NFZ. 
W chwili obecnej pani Dyrektor jest na etapie 
pisania wniosku, który będzie opiniowany 
przez dyrektora stomatologii w PCM. Prace 
trwają. Pani Dyrektor chciałaby rozszerzyć 
działalność komercyjną ośrodka nie tylko dla 
uczniów ale i mieszkańców. Gabinet mógłby 
być wynajmowany w godzinach 
popołudniowych. Mogą być różne możliwości. 
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67. 6.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
30 marca 
2017 r.  

dot. wizji lokalnej członków Komisji 
Oświaty i Wychowania w 
budynkach byłej WSHE i 
„budowlanki”. Wicestarosta 
przedstawiał plany odnośnie 
zagospodarowania tych budynków 
w przyszłości. Na jakim to jest 
etapie? Czy zostały już 
przeprowadzone kalkulacje 
kosztowe? 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

dot. budynku „dawnej budowlanki” - 
dokumentacja projektowa została już 
wykonana, w tej chwili trwa jeszcze jej odbiór 
w sensie merytorycznym, jest ona 
weryfikowana. Studium wykonalności będzie 
złożone do jutra i najprawdopodobniej w 
przyszłym tygodniu zostanie złożony wniosek 
o dofinansowanie. Nadmienił, że te 
inwestycje były wpisane do Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. 

dot. budynku przy ulicy św. Jana – w dniu 23 
marca zakończył się przetarg, który nie 
wyłonił wykonawcy pomimo tego, że czterech 
wykonawców po kolei było branych pod 
uwagę i każdy z nich w ostatecznym 
rozrachunku nie spełniał stawianych 
kryteriów. Następnie należało odczekać 
ustawowe pięć dni na ewentualne złożenie 
odwołań, takie nie zostały zgłoszone, wobec 
czego w dniu wczorajszym został ogłoszony 
ponowny przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowej w tym budynku. 
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68. 6.2017 
Włodzimierz 

Stanek 
30 marca 
2017 r.  

dot. remontu chodników po 
wschodniej stronie ulicy 
Nawrockiego, który jest zapisany w 
budżecie powiatu na rok bieżący. 
Sprawa dotyczy poszerzenia 
parkingów na tej ulicy, miejsc 
parkingowych jest mało. To tereny 
spółdzielni. Spółdzielnia nie mówi 
nie, jednak ta informacja jest 
sprzeczna z odpowiedzią 
Starostwa, że spółdzielnia nie jest 
zainteresowana. Na jakim etapie 
jest ta sprawa? Jeśli powiat wykona 
ten chodnik, to na długie lata 
zostanie zablokowana możliwość 
wykonania tam parkingów, nikt nie 
będzie niszczył nowego chodnika, 
aby zrobić parking. Można 
zmniejszyć szerokość pasów 
zieleni i poszerzyć parking o około 
40 miejsc parkingowych. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

sprawa zostanie przeanalizowana. W 
ubiegłym roku, czy dwa lata temu został 
położony nowy krawężnik, aby wykonać 
parking od strony ulicy należałoby go 
zniszczyć i zrobić parkingi w miejscu terenu 
zielonego oraz przesunąć chodnik, a tam 
teren powiatu się kończy - pas drogowy 
równo z brzegiem chodnika. Będą 
podejmowane rozmowy w tym temacie. 
Parkingi służą mieszkańcom spółdzielni, 
zatem może spółdzielnia mieszkaniowa, przy 
współudziale mogłaby to wykonać.  

69. 6.2017 
Piotr 

Ambroziak 
30 marca 
2017 r.  

czy Starosta Pabianicki, wzorem 
miasta Łodzi i Pabianic, przewiduje 
powstanie centrum usług 
wspólnych - zespołu księgowo - 
płacowego dla szkół powiatowych? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

20 kwietnia 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 24.  

70. 6.2017 
Piotr 

Ambroziak 
30 marca 
2017 r.  

czy Łódzki Kurator Oświaty wydał 
już pozytywną opinię odnośnie 
likwidacji liceum w Konstantynowie 
Łódzkim? Czy powiat jest w 
posiadaniu takiego pisma? Czy 
mogłoby być udostępnione radnym 
powiatu? Jaka była jego treść? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

opinia Kuratora Oświaty dotycząca likwidacji 
LO w Konstantynowie Łódzkim jest 
pozytywna. Na następnej sesji będzie 
przedstawiony projekt uchwały dotyczący 
likwidacji szkoły. Zainteresowanym radnym 
opinia może zostać udostępniona.  



WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIED ZI (WYCI ĄG - I KWARTAŁ 2017 ROKU) 
 

 38 

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 

71. 6.2017 
Piotr 

Ambroziak 
30 marca 
2017 r.  

czy znany jest termin budowy 
chodnika w Pawlikowicach przy 
drodze powiatowej nr 3310E? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

dokumentacja jest w trakcie uzgadniania i 
wykonywania, najprawdopodobniej do dnia 
16 kwietnia ma być gotowa. W dalszej 
kolejności będzie przeprowadzone 
postępowanie przetargowe.  

72. 6.2017 
Waldemar 
Flajszer 

30 marca 
2017 r.  

w związku z kontrolą wewnętrzną w 
Wydziale Infrastruktury Społecznej i 
Spraw Obywatelskich z dnia 6 
lutego 2017 roku zapytał, gdzie 
dokładnie znajdują się magazyny 
depozytów? Czy magazyny są 
przepełnione? Czy wystarcza 
miejsca na depozyty? Czy 178 
pozycji depozytu to nie jest za duża 
liczba? Dlaczego od początku 
istnienia rejestru depozytów nie 
udało się zlikwidować części 
zasobów? Czy była to wina 
przepisów obowiązującego wtedy 
prawa? Czy ustalone zostały na 
chwilę obecną zasady ich 
sprzedaży bądź przekazania na 
cele społeczne? Czy cokolwiek 
zostało już przekazane? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

kontroler pan Janusz Małkus w zakresie 
prowadzonej dokumentacji nie stwierdził 
jakichkolwiek uchybień. Zostało 
sformułowane jedno zalecenie - należy 
ustalić regulamin określający, co zrobić z 
rzeczami znalezionymi, w sytuacji kiedy nie 
znalazł się właściciel, ani osoba, instytucja, 
która rzecz znalazła, nie chce jej odebrać. 
Zalecenie jest w trakcie przygotowywania. 
Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się w 
dwóch lokalizacjach: w magazynie II LO, 
gdzie przechowywane są motorowery, 
rowery, kosiarki itp. sprzęt oraz w budynku 
Starostwa, w którym przechowywane są 
mniejsze rzeczy. Biuro prowadzi dokładną 
ewidencję wraz z dokumentacją 
fotograficzną. To osobie, która znalazła 
przedmiot, należy oddać rzecz, chyba że nie 
chce zwrotu, wtedy powiat podejmuje 
decyzję, czy przeprowadzić przetarg, czy 
przekazać innej instytucji.  
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73. 6.2017 
Waldemar 
Flajszer 

30 marca 
2017 r.  

czy odbył się przetarg na 
wypoczynek letni dla dzieci? Jaka 
firma wygrała? Gdzie będą 
spędzały wakacje dzieci z domu 
dziecka w Porszewicach? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

do przetargu zgłosiło się kilka firm. Wygrała 
firma Escapada z Konstantynowa Łódzkiego. 
Planuje się, że na wypoczynek pojedzie 
trzydzieścioro dzieci. Będzie to Karpacz i 
ośrodek znajdujący się nad jeziorem blisko 
Biskupina. Najprawdopodobniej będzie to 
wypoczynek dwu-tygodniowy w jednej 
miejscowości i dwu-tygodniowy w drugiej. 
Natomiast dla małych dzieci i wychowanków, 
którzy nie spełniają wymogów, wypoczynek 
letni będzie organizowany na miejscu, w 
Porszewicach. 

74. 6.2017 
Waldemar 
Flajszer 

30 marca 
2017 r.  

dot. konferencji zorganizowanej 
przez PCPR. Czego dotyczyła 
konferencja? Jakie wnioski płyną z 
obrad? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

dot. konferencji odnośnie rodzin zastępczych 
- udało się przeszkolić 8 osób, które 
zadeklarowały chęć utworzenia rodziny 
zastępczej. Te osoby są już przeszkolone, 
teraz odbywają staż w placówce powiatowej. 
Rodziny miały możliwość zadawania pytań 
do kuratorów, asystentów, koordynatorów, 
dyrektora placówki opiekuńczo-
wychowawczej. Spotkanie trwało półtorej 
godziny, atmosfera była bardzo 
sympatyczna, a przede wszystkim spotkanie 
stanowiło wymianę poglądów w tym temacie. 
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75. 6.2017 
Waldemar 
Flajszer 

30 marca 
2017 r.  

ile dzieci faktycznie przebywa w 
placówkach opiekuńczo-
wychowawczych w Porszewicach? 
Czy ich wypełnienie jest statutowe? 
Z uwagi na fakt, że dzieci mogą 
przebywać w tzw. Młodzieżowych 
Ośrodkach Wychowawczych 
i Socjoterapeutycznych zapytał ile 
dzieci realnie przebywa w tych 
placówkach? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

w powiatowej placówce opiekuńczo-
wychowawczej statutowo jest 81 miejsc. Jest 
pięć placówek: w czterech przebywa po 14 
wychowanków, a w piątej 25 dzieci. Na dzień 
dzisiejszy w placówce jest 89 podopiecznych, 
ale 28 osób przebywa w MOS (12 dzieci), 
MOW (11 dzieci) i specjalistycznym ośrodku 
szkolno-wychowawczym w Łasku (5 dzieci, 
które przebywa tam od poniedziałku do 
piątku). Dodała, że najczęściej jest to 
młodzież, która do placówki przychodzi mając 
15, 16, 17 lat, powiat zapewnia opiekę do 18 
roku życia albo do 25 roku życia, jeżeli 
podopieczni kontynuują naukę. Przez ten 
czas powiat za nich odpowiada, zapewnia 
odzież, środki.  

76. 6.2017 
Waldemar 
Flajszer 

30 marca 
2017 r.  

dot. remontów w jednostkach 
pomocy społecznej. Co do tej pory 
wykonano, co się dzieje, a co 
będzie zrobione?  

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

remonty w placówkach to: 
- zakupy różnego rodzaju: sprzęt AGD, sprzęt 
medyczny, łóżka ortopedyczne, materace - 
koszt ogółem: 60 000 zł.; 
- modernizacja kotłowni w placówce 
opiekuńczo – wychowawczej;  
- wymiana sieci komputerowej w PCPR 
(przetarg został już ogłoszony); 
- remont domu w placówce opiekuńczo – 
wychowawczej Orlęta (będą mieszkania dla 
rodzin objętych przemocą oraz 
wychowawców i pracowników). Przetarg 
został przeprowadzony i do końca wakacji 
powinien być rozstrzygnięty;  
- gruntowny remont i zakup sprzętu w 
budynku DPS na ulicy Łaskiej, jeśli powiat 
otrzyma dofinansowanie. 
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77. 6.2017 
Waldemar 
Flajszer 

30 marca 
2017 r.  

jak powiat planuje dzień dziecka w 
placówkach opiekuńczo-
wychowawczych w Porszewicach? 
Jakie atrakcje są przewidywane dla 
dzieci z placówek opiekuńczo-
wychowawczych? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

na pewno odbędzie się piknik w 
Porszewicach. Trwają uzgodnienia w tej 
sprawie. 

78. 6.2017 
Waldemar 
Flajszer 

30 marca 
2017 r.  

w imieniu społeczności Sołectwa 
Szynkielew zawnioskował o 
posprzątanie drogi powiatowej nr 
3308E. Poprosił o sprawdzenie, czy 
faktycznie jest zaśmiecona.  

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

 
21 kwietnia 

2017 r. 

dot. Szynkielewa - sprawa zostanie 
sprawdzona. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 25 . 

79. 6.2017 
Waldemar 
Flajszer 

30 marca 
2017 r.  

poprosił o wykaz szkód na drogach 
powiatowych spowodowanych 
dziurami za okres styczeń-marzec 
2017 roku ze wskazaniem na jakiej 
drodze dane zdarzenie miało 
miejsce, co się wydarzyło i jaka 
była wartość roszczeń kierowcy? 
Poprosił o odpowiedź na piśmie. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

21 kwietnia 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 25 . 

80. 6.2017 
Waldemar 
Flajszer 

30 marca 
2017 r.  

ile pojazdów zarejestrowano i 
wyrejestrowano w pierwszym 
kwartale 2017 roku? Ilu 
kandydatów pozytywnie zdało 
egzamin na prawo jazdy kategorii 
B? Czy na tej podstawie można 
wymienić najlepszą auto szkołę w 
pierwszym kwartale 2017 roku? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

13 kwietnia 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 26 . 
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81. 6.2017 
Waldemar 
Flajszer 

30 marca 
2017 r.  

ile porad dla mieszkańców powiatu 
udzielono w ramach bezpłatnej 
pomocy prawnej w pierwszym 
kwartale tego roku? „Można 
jeszcze dodać ubiegły rok.” Jakie 
było zainteresowanie poradami? Ilu 
mieszkańców gminy Pabianice 
uzyskało porady? Jakie firmy 
świadczą usługi prawne? Czy są to 
kancelarie prawne, radcy prawni, 
organizacje? Jakie grupy społeczne 
się pojawiają? Poprosił o szerszą 
informację w zakresie punktów 
obsługi prawnej. W jaki sposób 
powiat pabianicki prowadzi 
promocję pomocy prawnej na 
terenie powiatu i poszczególnych 
gmin? Czy wójtowie, prezydent 
miasta dbają o to w gminach? Czy 
mają wystarczającą informację na 
temat porad prawnych?  

 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

 

Odpowiedź zostanie udzielona 
w formie pisemnej lub na kolejnej Sesji Rady 
Powiatu zgodnie z postanowieniami Statutu 
Powiatu Pabianickiego. 

 

82. 6.2017 
Waldemar 
Flajszer 

30 marca 
2017 r.  

dot. dni otwartych szkół średnich. 
Kiedy się odbyły? Jaki był ich 
przebieg? Czy pojawiły się nowe 
typy szkół dla gimnazjalistów? 
Jakim zainteresowaniem dni 
otwarte się cieszyły? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

dni otwarte odbyły się w szkołach 
ponadgimnazjalnych w dniach 17 i 18 marca. 
W sobotę młodzież uczestniczyła z 
rodzicami, odwiedzała szkoły. Nie było 
zgłoszeń w zakresie małej frekwencji. 
Dyrektorzy byli zadowoleni. Wszystko 
przebiegło pomyślnie. W Zespole Szkół Nr 3 
pani dyrektor otrzymała zgodę na otwarcie 
technikum w zawodzie technik optyk i takie 
kształcenie będzie proponowane od dnia 1 
września. W liceach ogólnokształcących 
zostaną przeprowadzone kosmetyczne 
zmiany. To klasy, które mają rozszerzoną 
edukację w zakresie różnych przedmiotów, to 
niewielkie zmiany. 
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83. 6.2017 
Waldemar 
Flajszer 

30 marca 
2017 r.  

jeżeli przepisy prawne temu nie 
przeszkadzają, zawnioskował o 
nawiązanie kontaktu z dyrektorem 
PCM zajmującym się stomatologią, 
aby ośrodek szkoleniowy w ZS nr 3 
stał się jednocześnie gabinetem 
dentystycznym z bezpłatną opieką 
stomatologiczną dla uczniów 
Zespołu Szkół Nr 3. Kontrakt z NFZ 
jest możliwy, możliwe są także 
środki do pozyskania.  

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

propozycja, aby był tam gabinet 
stomatologiczny była już wcześniej. Pani 
dyrektor prowadziła wstępne rozmowy co 
należy zrobić, aby pozyskać kontrakt z NFZ. 
W chwili obecnej pani Dyrektor jest na etapie 
pisania wniosku, który będzie opiniowany 
przez dyrektora stomatologii w PCM. Prace 
trwają. Pani Dyrektor chciałaby rozszerzyć 
działalność komercyjną ośrodka nie tylko dla 
uczniów ale i mieszkańców. Gabinet mógłby 
być wynajmowany w godzinach 
popołudniowych. Mogą być różne możliwości. 

84. 6.2017 
Waldemar 
Flajszer 

30 marca 
2017 r.  

poprosił o informację, na jakim 
etapie jest przejęcie działki od ZUS, 
czy działania dyrektora ZS nr 3 
przyniosły znaczący efekt?  

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

dot. wykupu nieruchomości – w dniu 5 
kwietnia odbędą się negocjacje w ZUS-ie 
w Łodzi. Na skutek opracowania nowego 
operatu szacunkowego okazało się, że cena 
tej nieruchomości spadła z 2 400 000 zł do 1 
717 000 zł – taka cena pokrywa się  
z ofertą nabycia, którą powiat złożył jako 
ostatnią w toku poprzednich negocjacji 
(proponowana kwota to 1 700 000 zł). 

85. 6.2017 
Waldemar 
Flajszer 

30 marca 
2017 r.  

na jakim etapie prawnym jest 
sprawa odszkodowania za 
zniszczenia mostu w Talarze? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

sprawa została zakończona. Sąd nie 
uwzględnił faktu, że mimo ograniczenia 
tonażu w tym miejscu do 5 ton, 20 tonowa 
ciężarówka wjechała 
i zarwała most. Most mógłby być w lepszym 
stanie technicznym. 

86. 6.2017 
Waldemar 
Flajszer 

30 marca 
2017 r.  

jakie szkoły powiatowe przystąpią 
do jutrzejszego strajku? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

dwie szkoły będą strajkować: Zespół Szkół Nr 
1 i Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach. Rodzice 
są poinformowani. Zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze są zorganizowane, 
a wszystkie formalności dotyczące strajku, 
opieki, organizacji dopełnione. 



WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIED ZI (WYCI ĄG - I KWARTAŁ 2017 ROKU) 
 

 44 

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 

87. 6.2017 
Waldemar 
Flajszer 

30 marca 
2017 r.  

czy przewiduje się nasadzenia 
zieleni wzdłuż ulicy Grota 
Roweckiego? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

dot. ulicy Grota Roweckiego i nasadzeń – o 
jakich nasadzeniach mowa? 
 
Wiceprzewodniczący Rady - p. Waldemar 
Flajszer – „piękna zieleń, może rekultywacja 
trawnika?” 
 
Starosta Pabianicki – „no dobrze, są jakieś 
środki w ramach ochrony środowiska.” 

88. 6.2017 
Waldemar 
Flajszer 

30 marca 
2017 r.  

na jakim etapie jest poprawa 
bezpieczeństwa przy przejściach 
dla pieszych? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

dot. ulicy Grota Roweckiego i nasadzeń - w 
odniesieniu do przejścia dla pieszych na tej 
ulicy powiedział, że planuje się wykonanie 
dodatkowego oświetlenia: jeden słup z jednej 
strony i drugi z drugiej strony. Z dużą dozą 
prawdopodobieństwa miasto pokryje koszty 
zużycia energii. 
 
Radny Włodzimierz Stanek – jaki byłby 
termin realizacji dodatkowych słupów 
i oświetlenia? 
 
Starosta Pabianicki – „aby zdążyć przed 
jesienią.” Ze wstępnych kalkulacji koszt 
trzech przejść dla pieszych to około 43 
tysiące zł. Trzeba będzie wygospodarować 
środki i dokonać ich zwiększenia podczas 
sesji Rady Powiatu.  

89. 6.2017 
Robert 

Rządziński 
30 marca 
2017 r.  

czy rodzice zostali powiadomieni 
jak będzie wyglądała opieka nad 
dziećmi w szkołach, które podejmą 
strajk? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

dwie szkoły będą strajkować: Zespół Szkół Nr 
1 i Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach. Rodzice 
są poinformowani. Zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze są zorganizowane, 
a wszystkie formalności dotyczące strajku, 
opieki, organizacji dopełnione. 
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90. 6.2017 
Robert 

Rządziński 
30 marca 
2017 r.  

jak wygląda wykorzystanie urlopów 
w Starostwie? Czy są zaległe 
urlopy, które zostały 
niewykorzystane przez 
pracowników? 

Sekretarz 
Powiatu 
Jacek 

Barasiński 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

po nowelizacji zapisów ustawy kodeks pracy 
rozliczenie urlopów następuje w miesiącu 
wrześniu. Na tę chwilę urlopy są na bieżąco 
wykorzystywane. Pracownicy mają czas na 
jego wykorzystanie do końca września. 

91. 6.2017 
Marek 
Błoch 

30 marca 
2017 r.  

dot. przetargu na 
termomodernizację dawnego 
budynku budowlanki. Dlaczego 
został unieważniony? Kiedy będzie 
ogłoszony kolejny przetarg? Czy 
cena projektu będzie zmieniona? 
Czy będą zmienione kryteria 
wyboru firmy? 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

30 marca 
2017 r. 

dot. budynku „dawnej budowlanki” - 
dokumentacja projektowa została już 
wykonana, w tej chwili trwa jeszcze jej odbiór 
w sensie merytorycznym, jest ona 
weryfikowana. Studium wykonalności będzie 
złożone do jutra i najprawdopodobniej w 
przyszłym tygodniu zostanie złożony wniosek 
o dofinansowanie. Nadmienił, że te 
inwestycje były wpisane do Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. 
 
dot. budynku przy ulicy św. Jana – w dniu 23 
marca zakończył się przetarg, który nie 
wyłonił wykonawcy pomimo tego, że czterech 
wykonawców po kolei było branych pod 
uwagę i każdy z nich w ostatecznym 
rozrachunku nie spełniał stawianych 
kryteriów. Następnie należało odczekać 
ustawowe pięć dni na ewentualne złożenie 
odwołań, takie nie zostały zgłoszone, wobec 
czego w dniu wczorajszym został ogłoszony 
ponowny przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowej w tym budynku. 
 
Radny Marek Błoch – kryteria są takie same? 
 
Wicestarosta Pabianicki – 
najprawdopodobniej w niewielkim zakresie 
były zmienione. Poprosił radnego o kontakt 
celem doprecyzowania odpowiedzi. 



WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIED ZI (WYCI ĄG - I KWARTAŁ 2017 ROKU) 
 

 46 

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 

92. 6.2017 
Marek 
Błoch 

30 marca 
2017 r.  

dot. terenów wokół dawnych szkół 
włókienniczych. Czy prawdą jest, 
że w kosztorysie ofertowym, czy 
szacunkowym jak i w przyszłym 
spotkaniu, które ma się odbyć 
w ZUS-ie w Warszawie w dniu 4 
kwietnia będzie pomagał panu 
Staroście senator PiS – pan Maciej 
Łuczak? 

 

30 marca 
2017 r. 

 
27 kwietnia 

2017 r. 

 

Odpowiedź zostanie udzielona 
w formie pisemnej lub na kolejnej Sesji Rady 
Powiatu zgodnie z postanowieniami Statutu 
Powiatu Pabianickiego. 

93. 7.2017 
Tomasz 

Pierzchała 
30 marca 
2017 r. 

Interpelacja 
pisemna 

W sprawie chodnika na ulicy 
Wspólnej w Pabianicach - 
załącznik nr 27 . 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

30 marca 
2017 r. 

 
13 kwietnia 

2017 r. 

11 kwietnia 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 28 . 

94. 8.2017 
Tomasz 

Pierzchała 
30 marca 
2017 r. 

Interpelacja 
pisemna 

W sprawie sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic Ryputowickiej i 
Szkolnej - załącznik nr 29 . 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

30 marca 
2017 r. 

 
13 kwietnia 

2017 r. 

11 kwietnia 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 28 . 

95. 9.2017 
Tomasz 

Pierzchała 
30 marca 
2017 r. 

Zapytanie 
pisemne 

W sprawie zamiatania ulic - 
załącznik nr 30 . 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

30 marca 
2017 r. 

 
13 kwietnia 

2017 r. 

11 kwietnia 
2017 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi  
załącznik nr 28 . 

 
Data sporządzenia: 24.04.2017 r. 


