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1.  1.2018 
Tomasz 

Pierzchała 
11 stycznia 

2018 r. 

Interpelacja 
pisemna 

Dot. funkcjonowania Wydziału 
Komunikacji – załącznik nr 1. 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 
 

11 stycznia 
2018 r. 

 
25 stycznia 

2018 r.. 

23 stycznia 
2018 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi załącznik 
nr 2. 

2.  2.2018 
Robert 

Rządziński 
30 stycznia 

2018 r. 
 

zapytał, jaki jest dodatek dla 

nauczycieli za wychowawstwo w 

powiatowych szkołach średnich? 

Jak to wygląda w mieście? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

Dot. dodatku za wychowawstwo dla 

nauczycieli w powiatowych szkołach 

ponadgimnazjalnych – dodatek wynosi 

7,5 % od wynagrodzenia zasadniczego i 

od 1 stycznia 2017 r. w porównaniu do 

poprzednich lat jest podwyższony o 2%. 

Dodała, że nie posiada informacji, jak ta 

sytuacja kształtuje się w Mieście. 

3.  2.2018 
Marek 

Gryglewski 
30 stycznia 

2018 r. 
 

31 marca odbędą się w Pabianicach 

kolejne derby w piłce nożnej. W tym 

roku odbędą się również obchody 

20 – lecia Samorządu Powiatowego. 

Zasugerował, aby wspólnie z 

inicjatywą, jaką są derby Pabianic, 

zorganizować mecz 

samorządowców. Zwrócił się do 

Zarządu z propozycją 

przeanalizowania możliwości 

promowania lub wsparcia 

finansowego organizatorów, 

poprzez ufundowanie nagród dla 

kibiców, którzy są zainteresowani 

takimi zawodami i przychodzą liczną 

grupą na mecze. „Zachęcam Zarząd 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

Dot. derbów Pabianic – „Nie znamy 

sprawy. Prosimy o jakieś pismo. Trudno 

jest się w tej chwili ustosunkować do tej 

propozycji. Myślę, że wspomożemy i na 

pewno weźmiemy w tym udział jak 

będziemy mogli”. 
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do tego, aby pomyślał nad promocją 

Powiatu Pabianickiego poprzez 

uczestnictwo w derbach Pabianic”. 

4.  2.2018 
Łukasz 
Stencel 

30 stycznia 
2018 r. 

 

Ile środków w tym roku Powiatowy 

Urząd Pracy otrzymał na roboty 

publiczne? Czy to prawda, że środki 

są mniejsze niż w roku ubiegłym i o 

jaką kwotę? 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

Dot. środków, którymi PUP dysponuje w 

2018 r. – jest ich znacznie mniej niż w 

2017 r. „Dostajemy pieniądze w kilku 

etapach, najpierw z tzw. funduszu 

podstawowego, później składamy 

wnioski o rezerwy 

i dodatkowe środki”. Z funduszu 

podstawowego na aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu w 2017 r. 

otrzymano kwotę 13 mln. zł., natomiast 

w tym roku jest to kwota 7 mln. zł., z 

czego 1 mln. zł. stanowią zobowiązania 

z umów zawartych w 2017 r., które będą 

realizowane w roku bieżącym. Wyraził 

nadzieję, że utrzyma się trend dot. 

zmniejszania się liczby bezrobotnych. 
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5.  2.2018 
Łukasz 
Stencel 

30 stycznia 
2018 r. 

 

Czy planowany jest objazd ulic pod 

kątem zamontowania dodatkowego 

oświetlenia na niebezpiecznych 

skrzyżowaniach? Wyraził chęć 

uczestnictwa w takim objeździe. 

„Mam pewne propozycje i sugestie, 

co do takich niebezpiecznych miejsc 

w naszym powiecie”. 

 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

19 lutego 
2018 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi załącznik 
nr 3. 

 

6.  2.2018 
Łukasz 
Stencel 

30 stycznia 
2018 r. 

 

Jakie są plany Zarządu w związku z 

kolejkami tworzącymi się w 

Wydziale Komunikacji i Transportu 

na skutek wadliwego działania 

programu ministerialnego? 

W planach jest przeprowadzenie 

remontu i dobudowanie dwóch 

stanowisk. „Czy myśleliście Państwo 

o innych udogodnieniach dla 

mieszkańców, takich jak darmowe 

wi-fi albo prenumerata gazet, co 

mogłoby umilić petentom 

oczekiwanie na rejestracje 

pojazdu?”. 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 
 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

Dot. darmowego wi-fi i prenumeraty 

gazet dla petentów Wydziału 

Komunikacji 

i Transportu – „Dziękuję za sugestię, 

przyjrzymy się możliwościom, czy 

możemy temu sprostać. Jeżeli tak 

będzie to myślę, że wyjdziemy 

naprzeciw”. 

7.  2.2018 
Łukasz 
Stencel 

30 stycznia 
2018 r. 

 

Czy już wiadomo, dlaczego na ten 

rok została przyznana tak niska 

subwencja oświatowa? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

Dot. informacji o subwencji oświatowej – 

w 2017 r. otrzymana subwencja wynosiła 

23 mln. zł., natomiast w 2018 r. – 22 

mln. zł. Różnica wynosi 1.200.000 zł. Do 

Ministerstwa Edukacji zostało 
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skierowane pismo z prośbą o 

wyjaśnienie, w jaki sposób została 

wyliczona kwota subwencji i jakie 

wskaźniki przyjęto do tych wyliczeń. Nie 

uzyskano takiej odpowiedzi. Wydział 

otrzymał informację, że w grudniu pojawi 

się rozporządzenie, które będzie 

przedstawiało sposób liczenia subwencji 

oświatowej. 

Z uwagi na planowanie budżetu należało 

przyjąć otrzymaną kwotę. Do tej pory nie 

wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa. Te 

1.200.000 zł. zawiera również 5%-ową 

podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli. 

„Kontaktowałam się z innymi powiatami 

i w całej Polsce poszczególne powiaty 

otrzymały ok. 1.200.000 zł. do 2.000.000 

zł. subwencji mniej. 

8.  2.2018 
Krzysztof 
Waligórski 

30 stycznia 
2018 r. 

 

W Konstantynowie Łódzkim odbyło 

się spotkanie z p. Markiem 

Michalikiem – Prezesem Łódzkiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

ŁSSE wraz z Politechniką Łódzką 

zamierzają stworzyć szkołę 

kształcącą techników automatyki 

i robotyki. Będzie to eksperyment 

pedagogiczny, którego celem jest 

szkolenie uczniów na pracowników, 

którzy podejmą zawody tworzące 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 
 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

Dot. ŁSSE i przedsiębiorców, którzy 

oferują szkolenia dla uczniów szkół – 

uczniowie powiatowych szkół 

branżowych odbywają szkolenia, a także 

praktyki zawodowe 

u przedsiębiorców. Aktualnie 

prowadzone są rozmowy w Zespole 

Szkół Nr 1  na temat kształcenia 

dualnego, czyli uczniowie spędzają 

pewną ilość godzin u danego 
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się w przedsiębiorstwach ŁSSE. 

„Mam propozycję, a właściwie 

wniosek, czy Zarząd nie zająłby się 

tą sprawą i nie podszedł do tego 

eksperymentu? Rozmawialiśmy 

z prezesem i jest taka możliwość. 

Byłyby to szkolenia bezpośrednio do 

danych zawodów”. 

pracodawcy i zdają tam egzaminy na 

dostępnych maszynach, a pozostała 

ilość godzin to zajęcia teoretyczne w 

szkole. Odnośnie propozycji radnego 

Krzysztofa Waligórskiego – „bierzemy to 

pod uwagę”. 

9.  2.2018 
Krzysztof 
Waligórski 

30 stycznia 
2018 r. 

 

Zawnioskował o wsparcie dla 

jednostki Straży Pożarnej z 

miejscowości Srebrna pod 

Konstantynowem. Jednostka będzie 

obchodziła w tym roku, we wrześniu 

100 lecie istnienia. Zwrócił się z 

prośbą o wsparcie tej jednostki w 

sprzęt albo modernizację budynku. 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

Dot. jednostki straży pożarnej – do 

Zarządu wpłynęło pismo OSP z 

miejscowości Srebrna. „Musimy 

skontaktować się z gminą. Myślę, że 

rozpatrzymy pozytywnie tą prośbę. W 

tamtym roku mieliśmy 5 takich rocznic 

w OSP. W związku z tym trudno mi 

dzisiaj złożyć zobowiązanie”.  

10.  2.2018 
Arkadiusz 

Jaksa 
30 stycznia 

2018 r. 
 

w jednej z pabianickich gazet można 
było przeczytać, że Urząd Miejski i 
Gmina Miejska Pabianice wydała na 
reformę edukacji ponad 3,5 mln. zł. 
otrzymując jedynie 335 tys. zł. 
subwencji oświatowej z 
Ministerstwa. Jak wynika z artykułu, 
odbyło się to kosztem ograniczenia 
inwestycji związanych m.in. z 
modernizacją dróg. „Czy my jako 
Powiat, jesteśmy tak samo oszukani 
na tej reformie jak Gmina Miejska? 
Czy ta sytuacja się wyjaśniła i 
subwencja oświatowa dorówna 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 
 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

Dot. informacji o subwencji oświatowej – 

w 2017 r. otrzymana subwencja wynosiła 

23 mln. zł., natomiast w 2018 r. – 22 

mln. zł. Różnica wynosi 1.200.000 zł. Do 

Ministerstwa Edukacji zostało 

skierowane pismo z prośbą o 

wyjaśnienie, w jaki sposób została 

wyliczona kwota subwencji i jakie 

wskaźniki przyjęto do tych wyliczeń. Nie 

uzyskano takiej odpowiedzi. Wydział 

otrzymał informację, że w grudniu pojawi 

się rozporządzenie, które będzie 
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temu, co było w poprzednich 
latach?”. 

przedstawiało sposób liczenia subwencji 

oświatowej. 

Z uwagi na planowanie budżetu należało 

przyjąć otrzymaną kwotę. Do tej pory nie 

wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa. Te 

1.200.000 zł. zawiera również 5%-ową 

podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli. 

„Kontaktowałam się z innymi powiatami 

i w całej Polsce poszczególne powiaty 

otrzymały ok. 1.200.000 zł. do 2.000.000 

zł. subwencji mniej. 

11.  2.2018 
Waldemar 
Flajszer 

30 stycznia 
2018 r. 

 

Czego dotyczył sukces związany 

z wyróżnieniem dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy przez 

panią Minister Elżbietę Rafalską? 

PUP w Pabianicach został 

wymieniony jako jeden z trzech 

w Polsce, jeśli chodzi o realizację 

pewnych programów. Czego 

dotyczyły te programy i za co 

konkretnie tak duże wyróżnienie 

spotkało PUP w Pabianicach? 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał 

wyróżnienie za wzorowe wykorzystanie 

środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego, którym dysponował w 

2017 r. Nie chodzi 

o łączną kwotę jaka została wydana na 

ten cel, tylko o dobre decyzje 

strategiczne dotyczące obszaru, w jakich 

te środki były wykorzystane. 

Wydatkowane przez PUP pieniądze 

kierowane były na obszary, na które było 

największe zapotrzebowanie ze strony 

pracodawców. Efektem tych działań była 

bardzo wysoka efektywność. 

W styczniu, podczas gali z okazji dnia 

pracownika PUP, Minister Elżbieta 

Rafalska wraz z Wiceministrem Pracy i 
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Polityki Społecznej p. Szwedem wręczyli 

dyrektor PUP - p. Danucie Skwirowskiej 

wyróżnienie 

z tego tytułu. 

12.  2.2018 
Waldemar 
Flajszer 

30 stycznia 
2018 r. 

 

Jak przebiegają „Ferie z Powiatem” 

w Porszewicach i na ul. Sejmowej? 

Jak dzieci spędzają ferie? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

Dot. „Ferii z Powiatem” w placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych – część 

dzieci decyzją sądu spędzi ferie w domu 

rodzinnym. Placówka organizuje wyjazd 

do Białego Dunajca. Pozostałe dzieci 

będą spędzać ferie na miejscu i 

skorzystają 

z atrakcji w Pabianicach i w Łodzi. 

13.  2.2018 
Waldemar 
Flajszer 

30 stycznia 
2018 r. 

 

Ilu kandydatów na rodziców 

zastępczych przeszkolono w 2017 

roku? Czy te szkolenia trwają 

nadal? Czy są środki na 2018 rok? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

Dot. kandydatów na rodziny zastępcze – 

w 2017roku utworzono 10 nowych rodzin 

zastępczych, w których przebywa 14 

dzieci. W tej chwili 17 osób, w tym 5 

małżeństw odbywa szkolenie. W 2018 r. 

są środki na ten cel. 
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14.  2.2018 
Waldemar 
Flajszer 

30 stycznia 
2018 r. 

 

Czy dla pielęgniarek i pracowników 

obsługi w DPS-ach w 2018 roku 

przewidziane są podwyżki płac?    

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

Dot. podwyżek dla pielęgniarek 

pracujących w DPS-ach – Zarząd 

prowadził rozmowy 

i podjął decyzje odnośnie podwyżek już 

w połowie ubiegłego roku. Ponadto 

zdecydowano, że pielęgniarki w tym roku 

również otrzymają podwyżkę w kwocie 

200 zł. oraz 5%, które jest 

zabezpieczone 

w budżecie na tegoroczne podwyżki. 

15.  2.2018 
Waldemar 
Flajszer 

30 stycznia 
2018 r. 

 

Dot. programu „Rodzina zastępcza 

– dajmy przyszłość dzieciom” – na 

czym on polegał? Jaki miał budżet? 

Kiedy ten program się zakończy? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

Dot. programu „Rodzina zastępcza – 

dajmy przyszłość dzieciom” – projekt 

realizowany jest przez PCPR od 1 

listopada 2016 r. do 

30 kwietnia 2018 r. Jego łączna wartość 

to 740.550 zł., z czego dofinansowanie z 

UE wynosi 629.400 zł. Wkład własny to 

111.150 zł. Z projektu korzysta 151 

osób, w tym 75 dzieci oraz 68 osób 

sprawujących funkcje rodziny 

zastępczej. W ramach projektu 

realizujemy m.in. warsztaty. Jest 

możliwość zatrudnienia koordynatorów, 

którzy prowadzą nadzór nad rodzinami 

zastępczymi. 

16.  2.2018 
Waldemar 
Flajszer 

30 stycznia 
2018 r. 

 

W związku z informacją 

o podpisaniu umowy patronackiej 

między Wydziałem Filozoficzno – 

 

 

 
 
 

 
 
 

Dot. umowy patronackiej – p. Gabriela 

Wenne – Błażyńska zapewniła, że 
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Historycznym, a II LO 

w Pabianicach poprosił 

o przekazanie słów uznania dyrekcji 

II LO. Radny zwrócił się 

z prośbą o przybliżenie warunków 

i szczegółów programu. Czy inne 

szkoły powiatowe posiadają umowy 

patronackie? Jeśli tak, to które i na 

jakich warunkach współpracy? 

 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

 
 
 
 

    30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

 
 
 
 
 
 

30 stycznia 
2018 r. 

przekaże gratulacje radnego Waldemara 

Flajszera, dyrektorowi II LO – panu 

Krzysztofowi Zajdzie. Umowa z 

Wydziałem Filozoficzno – Historycznym 

obowiązuje od 24 stycznia i jest zawarta 

na czas nieograniczony. Uczniowie II 

LO, głównie z klas humanistycznych, ale 

także osoby chętne z pozostałych klas, 

będą mogli brać udział 

w wykładach z historii, a także z 

archeologii, prowadzonych przez kadrę 

uniwersytecką. Będą 

współorganizowane olimpiady. Ponadto 

uczniowie II LO będą mieli możliwość 

korzystania z biblioteki uniwersyteckiej. 

Od 2011 r. patronat Politechniki Łódzkiej 

wydziału mechanicznego i budowlanego 

ma również Zespół Szkół Nr 1. 

Pracownicy Politechniki prowadzą 

wykłady dla uczniów w siedzibie szkoły, 

ponadto uczniowie raz w tygodniu jeżdżą 

na PŁ i korzystają z dostępnych tam 

laboratoriów. 
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17.  2.2018 
Waldemar 
Flajszer 

30 stycznia 
2018 r. 

 

Zarząd Województwa Łódzkiego 

przeznaczył aż 5 mln. zł. na 

przywracanie świetności 

najcenniejszym zabytkom 

województwa łódzkiego. Radny 

zawnioskował 

o wystąpienie przez Starostę 

Pabianickiego z wnioskiem 

o renowację „Sali Złotej”. 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

Dot. remontu „Sali Złotej” – sala wymaga 

gruntownego remontu. Niestety 

większość ornamentów, które się tam 

znajdują, wg nomenklatury konkursu to 

są tzw. elementy ruchome, nie 

podlegające dofinansowaniu. Są to 

najbardziej kosztowne elementy do 

renowacji. Na ten moment nie ma 

środków finansowych, by zaproponować 

taki wkład własny, który umożliwiłby 

realizację przedsięwzięcia, dopóki te 

elementy nie zostaną włączone do 

wydatków kwalifikowalnych. 

18.  2.2018 
Waldemar 
Flajszer 

30 stycznia 
2018 r. 

 

Czy w okresie ferii zimowych 

w szkołach powiatowych 

przeprowadzane są prace 

remontowe wynikające z decyzji 

sanepid i p.poż.? Czy są 

przeprowadzane jakiekolwiek 

remonty w szkołach powiatowych w 

czasie ferii? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

dot. remontów w szkołach 
przeprowadzanych w okresie ferii 
zimowych – w I LO naprawiana jest 
posadzka 
w pracowni j. niemieckiego oraz remont 
magazynku żywności, który był 
zaleceniem sanepidu. W Zespole Szkół 
Nr 2 w pracowni geograficznej i 
informatycznej prowadzone są drobne 
remonty oraz jest przeprowadzana 
naprawa instalacji dzwonkowej 
i elektrycznej. 
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19.  2.2018 
Waldemar 
Flajszer 

30 stycznia 
2018 r. 

 

Czy Wydział Ochrony Środowiska 

prowadzi rejestr zwierząt 

egzotycznych? Jeśli tak to jakie 

zwierzęta się w tym rejestrze 

znajdują i ile jest zwierząt 

zarejestrowanych na terenie 

powiatu? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

Wydział Ochrony Środowiska prowadzi 

rejestr zwierząt egzotycznych, w którym 

znajduje się 26 zwierząt: 18 papug, 2 

żółwie, 4 kameleony i 2 legwany. 

20.  2.2018 
Waldemar 
Flajszer 

30 stycznia 
2018 r. 

 

Jaki jest stan rozliczeń zimowego 

utrzymania dróg ze strony gmin 

powiatu i podmiotów, które 

oczyszczają drogi? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

 
19 lutego 
2018 r. 

Dot. zimowego utrzymania dróg – 

odpowiedź zostanie przekazana w 

formie pisemnej. „To nie są wysokie 

kwoty. Już chyba od wszystkich gmin 

wpłynęły informacje za grudzień. Do 15 

lutego czekamy na informacje za 

styczeń”. 

Odpowiedź pisemna stanowi załącznik 

nr 4. 

21.  2.2018 
Waldemar 
Flajszer 

30 stycznia 
2018 r. 

 

Czy Starostwo ma w planach 

w bieżącym roku przeprowadzenie 

mistrzostw powiatu 

w snowboardzie i narciarstwie 

zimowym? Takie mistrzostwa 

odbywały się na Górze Kamieńsk. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

Dot. organizacji mistrzostw w 

snowboardzie 

i narciarstwie alpejskim – Powiat był 

współorganizatorem, główny organizator 

to PTTK. „Nie przymierzamy się do 

organizacji mistrzostw. Kilka razy, mimo 

że były zaplanowane, zawody się nie 

odbyły ze względu na to, że śnieg 

stopniał albo w ogóle nie spadł”. 
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22.  2.2018 
Waldemar 
Flajszer 

30 stycznia 
2018 r. 

 

Jakie środki finansowe zostały 

przeznaczone w 2017 r. na 

ogłoszenia, obwieszczenia 

i życzenia w pabianickich mediach, 

prasie, portalach internetowych 

i telewizji? Jak to się kształtuje 

w porównaniu do 2016 r.?  

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

Na promocję, artykuły do gazet, środki 

na ulotki, plakaty w roku 2017 wydano 

kwotę 66 tys. zł. Na ten rok 

zarezerwowana jest podobna kwota. 

23.  2.2018 
Waldemar 
Flajszer 

30 stycznia 
2018 r. 

 

Podczas dyżury zgłosiła się do 

radnego grupa mieszkańców posesji 

znajdujących się przy ul. 

Rypułtowickiej w Pabianicach. Po 

modernizacji ul. Rypułtowickiej 

w 2007 – 2008 r. zostały zakłócone 

stosunki wodne. W efekcie całość 

wód opadowych z drogi publicznej 

3307 E , czyli ul. Rypułtowickiej 

odprowadzana jest w kierunku 

posesji o numerach nieparzystych, a 

teraz już również do tych o 

numerach parzystych. Podczas 

przebudowy zlikwidowano rów 

odwadniający i wprowadzono 

rynienki, które nie wypełniają swojej 

roli, jaką jest odprowadzanie wód 

opadowych. W efekcie mieszkańcy 

skarżą się na zalewanie posesji 

znajdujących się wzdłuż ulicy 

Rypułtowickiej. Przed samym 

wiaduktem tworzy się „jezioro”. 

Nachylenie poziomu drogi jest takie, 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

30 stycznia 
2018 r. 

Dot. ul. Rypułtowickiej – sprawa jest 

bardzo skomplikowana. Rów, który 

kiedyś istniał przy ul. Rypułtowickiej, wg 

planów był rowem, który odwadniał 

drogę, nie było go na planie instalacji 

melioracyjnej. Dlatego został 

zaprojektowany jako rów przydrożny, 

odwadniający drogę. Częściowo został 

zastąpiony korytkami, a częściowo 

przykryty, a częściowo istnieje. Woda, 

która dostaje się na posesje, napływa z 

pól. Wynika to z ukształtowania terenu. 

Wg aktualnie istniejących przepisów 

każdy obywatel ma obowiązek 

odprowadzania wód ze swojej posesji 

we własnym zakresie. Wody często 

napływają z pól graniczących z 

posesjami. Obowiązek utrzymania 

rowów spoczywa najczęściej na 

właścicielu i spółkach wodnych. Stan 

tych rowów często jest niezadowalający, 

przez co woda napływa na posesje. 
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że po opadach deszczu, wody 

spływają na posesje w kierunku 

wiaduktu. Mieszkańcy muszą sami 

odpompowywać wodę. Rynienki 

spustowe zostały skierowane do 

rowów odwadniających. „Proszę to 

sprawdzić, czy my jesteśmy 

odpowiedzialni za odwadnianie i tą 

wodę, która spływa do rowów 

melioracyjnych”. Mieszkańcy 

Pabianic wnoszą o sprawdzenie 

tematu, dlatego że ich zdaniem 

żadne tego typu prace nie były 

realizowane ze strony Starostwa. 

Pojawia się spór między tym, czy są 

to rowy melioracyjne, czy 

odwadniające. Dawniej rowy były 

czyszczone przez Miasto i co roku 

konserwowane. Obecnie, pomimo, 

że Starostwo podobno podjęło się 

konserwacji na długości 100 m. od 

ulicy, nic się w tej sprawie nie dzieje. 

Jeśli jest to prawda, wnioskuję o 

sformalizowanie zobowiązań. „Czy 

Starostwo nie powinno głębiej zająć 

się tematem zalewania ul. 

Rypułtowickiej?”.  

Jedną z metod jest zagospodarowanie 

tej wody poprzez wybudowanie na 

posesjach  dołów chłonnych. „Jesteśmy 

w długoletnim procesie z mieszkanką 

posesji przy ul. Rypułtowickiej. Byli 

powoływani rzeczoznawcy z jej strony 

i z naszej strony. Ostatecznie Sąd 

Administracyjny wydał orzeczenie na 

naszą korzyść. Na tym etapie racja jest 

po naszej stronie. Nie zostało 

popełnione żadne uchybienie. Temat jest 

nam znany, nie ma złotego środka żeby 

to rozwiązać”. Należałoby przebudować 

wszystko co znajduje się przy tej drodze, 

czyli odtworzyć rowy. To jest niemożliwe 

biorąc pod uwagę koszty jakie 

należałoby ponieść, a także 

uzasadnienie tych działań. 

24.  2.2018 Rafał Kunka 
30 stycznia 

2018 r. 
 

nawiązał do wypowiedzi radnego 

Łukasz Stencla dot. sytuacji 

w Wydziale Komunikacji 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Dot. systemu ePUAP – część 

dokumentów jest zamieszczona i 

dostępna przez ePUAP. Nie wszystkie 
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i Transportu. Kilka dni temu nie było 

możliwości skorzystania 

z platformy ePUAP, która umożliwia 

elektroniczne składanie 

dokumentów, które są następnie 

sprawdzane w urzędzie, 

a mieszkańcy zgłaszają się po 

odbiór np. dowodu rejestracyjnego. 

Złożył interpelację o pilne 

wprowadzenie możliwości składania 

dokumentów 

za pośrednictwem ww. platformy. 

 

 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

 
 
 
 
 

30 stycznia 
2018 r. 

 
27 lutego 
2018 r. 

 
 
 
 
 
 
 

30 stycznia 
2018 r. 

mogą być udostępnione 

z uwagi na to, że wymagane są podpisy. 

Ustalono, że pracownik Wydziału 

Komunikacji i  Transportu będzie 

sprawdzał każdy dokument, który 

powinien pojawić się w systemie ePUAP. 

Informacja, które dokumenty będą 

dostępne dla klientów, będzie znana w 

przyszłym tygodniu. 

25.  3.2018 
Robert 

Rządziński 
27 lutego 
2018 r. 

 

Jakie wydatki zostały dotychczas 

poniesione na zimowe utrzymanie 

dróg? Czy jest już rozliczenie za 

ubiegły rok? 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

 

27 lutego 
2018 r. 

 
20 marca 
2018 r. 

20 marca 
2018 r. 

Dot. wydatków na zimowe utrzymanie 

dróg – informacja będzie udzielona w 

formie pisemnej. Na tą chwile wszystko 

wskazuje na to, że zarezerwowane w 

budżecie środki wystarczą. 

Odpowiedź pisemna stanowi załącznik 

nr 5. 

26.  3.2018 
Robert 

Rządziński 
27 lutego 
2018 r. 

 

Czy są już wyjaśnienia, nowe 

informacje dotyczące wysokości 

kwoty subwencji oświatowej na rok 

2018? 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne - 

Błażyńska 

27 lutego 
2018 r. 

 
29 marca 
2018 r. 

 

27 lutego 
2018 r. 

Dot. subwencji oświatowej – na 

podstawie poprzednich przepisów, wagi 

wskaźników wyliczono, że Powiat 

otrzymał o 1.200.000 zł. subwencji 

oświatowej mniej. „Otrzymaliśmy już tzw. 

metryczkę, jesteśmy w trakcie analizy, to 

jest bardzo dużo wyliczeń. Na pierwszy 

rzut oka wygląda, że zmniejszono wagi 
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na poszczególnych uczniów”. Przyznane 

zostało dodatkowe 362.000 zł. 

subwencji. Te pieniądze przeznaczone 

są na podwyżki dla nauczycieli, które 

miały wynosić 5%, a aktualnie mowa jest 

o 5,35%. Wobec powyższego 

dodatkowa kwota nie zabezpiecza tego 

wydatkowania. 

27.  3.2018 
Robert 

Rządziński 
27 lutego 
2018 r. 

 

Aktualnie na drodze 710 

w Lutomiersku trwają prace 

prowadzone przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich. Znajdują się tam 

dwa skrzyżowania, m.in. przy 

markecie Dino, które jest 

skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej 

z drogą powiatową. 

Prawdopodobnie powstanie tam 

rondo. Czy Zarząd Powiatu posiada 

informacje na temat przebudowy tej 

drogi lub opiniował jakieś plany? 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

27 lutego 
2018 r. 

 
29 marca 
 2018 r. 

20 marca 
2018 r. 

Odpowiedź pisemna stanowi załącznik 

nr 5. 

28.  3.2018 
Włodzimierz 

Stanek 
27 lutego 
2018 r. 

 

Nawiązał do swojej interpelacji 

składnej na wniosek mieszkańców 

ul. 20 Stycznia na sesji 31 sierpnia 

2017 r. Dotyczyła ona drzewa 

rosnącego na wysokości posesji 

nr 160. W ocenie mieszkańców 

korzenie topoli zostały uszkodzone 

podczas kładzenia chodnika, w 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 

27 lutego 
2018 r. 

   
29 marca 
2018 r. 

 

27 lutego 
2018 r. 

 

Dot. topoli rosnącej przy ul. 20 Stycznia 

– „Wystąpiliśmy do Wydziału Ochrony 

Środowiska w UM o zgodę na wycinkę. 

W wyniku oględzin stwierdzono, że 

drzewo nie nadaje się do wycinki”. 
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związku z czym drzewo 

niebezpiecznie przechyla się w 

kierunku jezdni. Radny interpelował, 

aby sprawdzono stan techniczny 

drzewa i ewentualnie podjęto dalsze 

decyzje. Z uwagi na otrzymaną 

odpowiedź, tj. że na wniosek 

radnego topola zostanie wycięta, 

doprecyzował swoja interpelację. 

„Nie chcę być postrzegany jako 

osoba, która nie lubi przyrody. 

Chodzi mi tylko i wyłącznie o 

dokonanie sprawdzenia, oględzin 

technicznych drzewa i podjęcie 

decyzji, czy grozi ono 

przewróceniem się na jezdnię, czy 

nie?”. Czy były dokonane takie 

oględziny? Jeśli tak, to kiedy? Jaki 

jest ich wynik? Czy ekspert uznał, 

że drzewo jest zdrowe, czy należy je 

wyciąć? Poprosił 

o udzielenie odpowiedzi na bieżącej 

sesji, ponieważ chce przekazać 

informacje zainteresowanym 

mieszkańcom. 

29.  3.2018 
Włodzimierz 

Stanek 
27 lutego 
2018 r. 

 

Dot. kary umownej w związku z 

opóźnieniem w zakończeniu prac na 

drodze Dobroń – Ldzań. Droga 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Dot. kar umownych dla wykonawcy 

przebudowy drogi Dobroń – Ldzań – 

kary zostały naliczone. Do wykonawcy 
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została odebrana w połowie lutego. 

Zgodnie z zawartą umową, 

wykonawca miał mieć naliczane 

kary umowne. Czy zostały one 

naliczone? Czy wykonawca je 

przyjął? Płaci, czy będzie płacił? 

Sprawa będzie skierowana na drogę 

sądową przez Powiat, czy może 

przez wykonawcę, który nie zgadza 

się z nałożeniem kary? 

 
 
 
 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 

 
 
 
 

      27 lutego 
        2018 r 
. 

29 marca 
2018 r. 

 

 
 
 
 
 

27 lutego 
2018 r. 

(firma Wiśniewski) będzie wystosowana 

nota obciążająca w wysokości 500.000 

zł. Jeśli nie będzie chciał jej zapłacić, 

wówczas sprawa zostanie skierowana 

do sądu. Z tych środków można pokryć 

istniejący deficyt. Nie będzie trzeba 

zaciągać tak dużego kredytu.  

30.  3.2018 
Włodzimierz 

Stanek 
27 lutego 
2018 r. 

 

Zwrócił się z prośbą o odśnieżanie 

ścieżki rowerowej na ul. Grota 

Roweckiego. „Pewnie robi to ta 

firma, która odśnieża ul. Grota 

Roweckiego. Czy ma to zapisane w 

umowie? Jeżeli nie, to może trzeba 

ją aneksować?”. 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 

27 lutego 
2018 r. 

 
29 marca 
2018 r. 

 
 

 

27 lutego 
2018 r. 

Dot. odśnieżania ścieżki rowerowej – nie 

jest to ujęte w umowie. „Założyliśmy, że 

nie będziemy wydawać pieniędzy na 

odśnieżanie ścieżek rowerowych.” 

31.  3.2018 
Włodzimierz 

Stanek 
27 lutego 
2018 r. 

 

Dot. braku barierki ochronnej przy 

ul. Nawrockiego – 11 stycznia na 

przejściu dla pieszych doszło do 

dość poważnego wypadku 

samochodowego, w wyniku którego 

uległa zniszczeniu barierka 

ochronna znajdująca się przy szkole 

nr 17. Do radnego zgłosili się 

rodzice uczniów szkoły, prosząc o 

jak najszybszy, ponowny montaż tej 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 

27 lutego 
2018 r. 

 

   29 marca 
      2018 r. 

27 lutego 
2018 r. 

 

Dot. barierki przy ul. Nawrockiego – 

„Jeśli została uszkodzona to zgłosimy to 

i będziemy ją uzupełniać”. 
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bariery. W momencie wypadku, 

przechodziła tamtędy kobieta z 

dwojgiem dzieci, którą bariera 

uchroniła przed poważnymi 

konsekwencjami tego zdarzenia. 

Złożył interpelację 

o ponowny montaż bariery. 

32.  3.2018 
Włodzimierz 

Stanek 
27 lutego 
2018 r. 

 

Dot. przejścia dla pieszych na ul. 

Nawrockiego – rodzice uczniów 

szkoły nr 17 zwrócili uwagę na fakt, 

że bardzo wielu kierowców 

dowożących dzieci do szkoły używa 

przejścia dla pieszych jako wjazdu 

na parking. Jest to niezgodne z 

przepisami. Rodzice uczniów 

sugerują, aby na końcu przejścia - 

na chodniku, zamontować słupek 

lub pachołek, który uniemożliwi 

korzystanie z tego przejścia w 

niedozwolony sposób.  

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 

27 lutego 
2018 r. 

 
 

   29 marca 
       2018 r. 

27 lutego 
2018 r. 

 

Dot. przejścia dla pieszych na ul. 

Nawrockiego i łuku w Porszewicach – 

ludzie wjeżdżają tam niezgodnie z 

przepisami. „Powinniśmy przewidywać 

jak ludzie będą łamać przepisy i robić 

wszystko żeby ich nie łamali”. 

33.  3.2018 
Włodzimierz 

Stanek 
27 lutego 
2018 r. 

 

Dot. drzewa rosnącego przy drodze 

krajowej nr 71 w Porszewicach – w 

ostatnim czasie w tym miejscu było 

bardzo wiele wypadków. „ Drzewo 

jest prawie całe okorowane. 

Wszyscy kierowcy w nie uderzają”. 

Czy Wydział Ochrony Środowiska 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 

27 lutego 
2018 r. 

 

     29 marca 
       2018 r. 

27 lutego 
2018 r. 

    

Dot. przejścia dla pieszych na ul. 

Nawrockiego i łuku w Porszewicach – 

ludzie wjeżdżają tam niezgodnie z 

przepisami. „Powinniśmy przewidywać 

jak ludzie będą łamać przepisy i robić 

wszystko żeby ich nie łamali”. 
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może wystosować pismo do 

zarządcy drogi, aby podjął stosowne 

decyzje? 

 

34.  3.2018 
Włodzimierz 

Stanek 
27 lutego 
2018 r. 

 

Rozpoczął się remont w Wydziale 

Komunikacji i Transportu, będą 

utworzone 2 lub 3 dodatkowe 

stanowiska do obsługi klientów. 

Z informacji posiadanych przez 

radnego wynika, że ilość 

certyfikowanych stanowisk z 

dostępem do CEPiK nadaje 

Ministerstwo w zależności od ilości 

zarejestrowanych pojazdów na 

terenie powiatu. Aktualnie jest ich 

prawdopodobnie 11 czy 12, z czego 

na sali było wykorzystywanych 7. 

Czy można stworzyć dowolną ilość 

certyfikowanych stanowisk z 

dostępem do CEPiK? 

 
 
 
 
 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne - 

Błażyńska 

 

27 lutego 
2018 r. 

      
   29 marca 
      2018 r. 

27 lutego 
2018 r. 

    

Dot. licencji w Wydziale Komunikacji i 

Transportu – przyznawane są przez 

Polską Wytwórnię Papierów 

Wartościowych. Aktualnie jest ich 14. Po 

zakończeniu remontu, rozbudowie i po 

zatrudnieniu do Wydziału 2 nowych 

pracowników, jedno stanowisko zostanie 

przekazane z praw jazdy, a drugie od 

Naczelnika Wydziału. Naczelnik i 

zastępca będą mieli wspólne stanowisko 

z dostępem do CEPiK. 

35.  3.2018 
Włodzimierz 

Stanek 
27 lutego 
2018 r. 

 

Dot. stołówek szkolnych – zwrócił 

się do Zarządu o rozpatrzenie, od 

przyszłego roku szkolnego, 

możliwości rozszerzenie sieci 

stołówek szkolnych. Uczniowie I LO 

są zadowoleni ze stołówki, jest 

obłożenie, obiady są bardzo dobre. 

Zaproponował utworzenie stołówki 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne - 

Błażyńska 

27 lutego 
2018 r. 

 

    29 marca 
       2018 r. 

27 lutego 
2018 r. 

    

Dot. stołówek szkolnych – Powiat jest 

organem prowadzącym dla szkół 

ponadpodstawowych, więc kwestia 

stołówek wygląda nieco inaczej niż w 

szkołach podstawowych. Stołówka 

znajduje się w I LO i zespołach szkół 

specjalnych 

w Pabianicach, czy Konstantynowie 

Łódzkim. Poinformowała, że nie 
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np. w II LO. dostawała informacji, czy to od 

dyrektora, czy rodziców, że w II LO 

istnieje zapotrzebowanie na stołówkę.  

„Przyjrzę się temu tematowi. Będę 

rozmawiała z dyrekcją II LO, czy w ogóle 

takie sygnały wpłynęły”. 

36.  3.2018 
Waldemar 
Flajszer 

27 lutego 
2018 r. 

 

Jak sprawdza się elektroniczna lista 

obecności? Co dał ten system? 

Jakie konkretne efekty przyniósł? 

Czy zwiększył kontrolę czasu pracy, 

efektywność pracy? Co miał na 

celu? Zwrócił się do Sekretarza 

Powiatu z prośbą 

o przekazanie wniosków w tym 

temacie. 

 
Sekretarz 
Powiatu 
Jacek 

Barasiński 

27 lutego 
2018 r. 

        
 
   29 marca 
      2018 r. 

27 lutego 
2018 r. 

 

Dotyczy elektronicznej listy obecności – 

celem wprowadzenia systemu było 

posiadanie nadzoru nad czasem pracy 

pracowników, tj. punktualnym 

rozpoczęciem 

i zakończeniem pracy, wyjściami 

służbowymi i prywatnymi. Elektroniczna 

lista obecności zastąpiła papierowe listy, 

które zawierały jedynie informację, że 

pracownik stawił się danego dnia do 

pracy. Posługiwanie się kartami 

magnetycznymi jest obowiązkiem 

pracowników, wynikającym z zapisów 

regulaminu pracy Starostwa 

Powiatowego w Pabianicach. W chwili 

udzielania tej informacji, w Starostwie 

znajduje się 110 pracowników na 156, 

24 jest na zwolnieniu lekarskim lub 

urlopie. 

37.  3.2018 
Waldemar 
Flajszer 

27 lutego 
2018 r. 

 
Czy w związku z nowymi zadaniami 

założonymi przez nowe 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dot. przekazu online z obrad Sesji – 

ustawa o zmianie niektórych ustaw w 
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ustawodawstwo Starostwo 

przygotowuje się do wizyjnego 

przekazu obrad sesji? Radny 

wielokrotnie wnioskował o przekaz 

online z obrad. „Z tego co się 

orientuję, w nowym prawie są to już 

zapisy ustawowe. Jakie kroki zostały 

podjęte? Czy idziemy w kierunku 

przekazu online?” 

 
 
 
 
 

Sekretarz 
Powiatu  
Jacek 

Barasiński 

 
 
 
 
 
 

27 lutego 
2018 r. 

 
 

   29 marca 
     2018 r. 

 
 
 
 
 
 
 

27 lutego 
2018 r. 

 

celu zwiększenia udziału obywateli w 

procesie wybierania, funkcjonowania i 

kontrolowania niektórych organów 

publicznych w większości odnosi się do 

zmiany ustawy kodeks wyborczy. Zapisy 

mówiące o transmitowaniu i utrwalaniu 

za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk obrad Rady Powiatu 

dochodzą do ustawy o samorządzie 

powiatowym. Takie uzupełnienie 

pojawiło się poprzez dodanie w art.15 

ustępu 1 oraz ustępu 1a i b. w ustawie 

zasygnalizowane jest, iż do transmisji 

obrad może być wykorzystany sprzęt 

służący czynnościom obwodowej komisji 

wyborczej. Możliwe jest podpisanie 

porozumienia między Powiatem, a 

Szefem Krajowego Biura Wyborczego 

porozumienia określającego zasady 

korzystania z tych urządzeń. 

Ustawodawca wskazuje, że celem 

zmiany jest zwiększenie 

transparentności organów 

samorządowych. Urządzenia będą 

wykorzystywane w okresach 

wyborczych, natomiast w pozostałym 

czasie, na podstawie porozumienia, 

mogą służyć organom uchwałodawczym 

do spełnienia wymogu ustawowego. W 
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zmianach do ustawy znajduje się 

również zapis mówiący o obowiązku 

rejestrowania i upubliczniania wykazów 

głosowań. Aby dokonać publikacji tych 

wykazów na BIP, niezbędne jest 

zakupienie systemu do głosowania.  

38.  3.2018 
Waldemar 
Flajszer 

27 lutego 
2018 r. 

 

Dot. prac remontowych 

prowadzonych w Wydziale 

Komunikacji i Transportu – jak długo 

będą trwały? Jaki jest ich zakres i 

koszt? Czy prace utrudnią obsługę 

interesantów? Nawiązał do 

interpelacji radnego Włodzimierza 

Stanka – o ile zwiększy się liczba 

stanowisk i czy pozwoli to 

zmniejszyć kolejki oczekujących? 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne - 

Błażyńska 

27 lutego 
2018 r. 

 
 

   29 marca 
      2018 r. 

27 lutego 
2018 r. 

Dot. remontu w Wydziale Komunikacji i 

Transportu – zakończenie prac 

przewidziane jest na koniec marca. 

Ogólny koszt to 50 tys. zł. Powstaną dwa 

dodatkowe stanowiska, zostanie 

powiększona sala operacyjna. Naczelnik 

Wydziału będzie pełnił obowiązki 

w budynku C, w pokoju nr 6. 

Przeniesiono archiwum Wydziału w 

miejsce archiwum Architektury i 

Budownictwa, które przeniesiono do 

budynku po WSHE, przy ul. św. Jana. Te 

trzy pomieszczenia będą 

wyremontowane. Pozwoli to na znaczne 

„rozładowanie” istniejących kolejek. 

39.  3.2018 
Waldemar 
Flajszer 

27 lutego 
2018 r. 

 

Dot. dofinansowania z gmin Powiatu 

Pabianickiego na zadania, które 

będą realizowane w 2018 r. – czy 

gminy wystąpiły z propozycją 

dofinansowania? Jeśli tak, to jakie to 

są gminy, jakie zadania i jaki jest 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 

27 lutego 
2018 r. 

 
   29 marca 
       2018 r. 

27 lutego 
2018 r. 

   

Dot. dofinansowania gmin – na tą chwilę 

Gmina Ksawerów przekazała, 

uwzględniając ubiegły rok - 1.400.000 

zł., Gmina Lutomiersk – 100.000 zł. na 

drogę Malanów – Orzechów i na 

Jerwonice, Gmina Pabianice przekazała 
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koszt? Radny zwrócił w 

szczególności uwagę na gminy: 

Lutomiersk, Dłutów i Pabianice. 

pieniądze na sporządzenie dokumentacji 

na Rydzyny, Gmina Ksawerów – 5.000 

zł. na funkcjonowanie PODNiDN. Jest 

też deklaracja - dofinansowanie ze 

strony Gminy Dobroń na drogę 

w Ldzaniu. Gmina Dłutów zadeklarowała 

150.000 zł. na Czyżemin, a Gmina 

Pabianice – 300.000 zł. na Piątkowisko. 

Te kwoty jeszcze nie zostały przyjęte. 

40.  3.2018 
Waldemar 
Flajszer 

27 lutego 
2018 r. 

 

Jakie działania podejmowane są na 

terenie Powiatu Pabianickiego w 

związku z wirusem ASF – afrykański 

pomór świń? Co przewiduje 

powiatowy plan n.t. zwalczania tego 

wirusa? Czy powiat jest pod tym 

względem monitorowany? „Czy 

robimy coś więcej niż konferencje?” 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

27 lutego 
2018 r. 

 
    29 marca 
      2018 r. 

27 lutego 
2018 r. 

W ubiegłym tygodniu odbyło się 

spotkanie z Powiatowym Lekarzem 

Weterynarii oraz ze wszystkimi służbami 

tj. strażą i policją. „Na tą chwilę w 

powiecie nie ma zjawiska afrykańskiego 

pomoru świń. Hodowcy wiedzą jak mają 

się zabezpieczać i nie dopuścić do 

powstania tej choroby”. 

41.  3.2018 
Waldemar 
Flajszer 

27 lutego 
2018 r. 

 

Dot. termomodernizacji budynku 

przy ul. Partyzanckiej 56 – na jakim 

etapie są prace? Co jest aktualnie 

realizowane? 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

27 lutego 
2018 r. 

 
   29 marca 
        2018 r. 

27 lutego 
2018 r. 

  

Dot. remontu dawnej „budowlanki” – 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z tempa 

prac, jakie są prowadzone na tym 

obiekcie”. Zakończyły się prace 

rozbiórkowe usytuowanej tam 

przybudówki oraz demontaż starych 

tynków w poszczególnych 

pomieszczeniach, oklein pokrywających 

strop. Rozpocznie się kolejny etap 

polegający na rozprowadzaniu nowych 
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instalacji. Wszystko dzieje się zgodnie z 

harmonogramem i nie istnieje ryzyko nie 

zrealizowania inwestycji w terminie. 

 

42.  3.2018 
Waldemar 
Flajszer 

27 lutego 
2018 r. 

 

W styczniu upłynął termin składania 

wniosków na dotacje dla klubów 

sportowych 

z terenu powiatu pabianickiego. Czy 

podjęto już decyzje jakie kluby 

otrzymały dotacje? Jakie to są 

kwoty? Jakie środki były 

przeznaczone na ten cel? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

27 lutego 
2018 r 

. 
   29 marca 
       2018 r. 

27 lutego 
2018 r. 

Dot. dotacji dla klubów sportowych - 26 

lutego zostały zatwierdzone 

poszczególne kwoty przyznanych 

środków. Zostało złożonych 28 

wniosków, z czego jeden, złożony przez 

fundację MoveNow został odrzucony. Są 

to środki przyznawane nie dla fundacji, a 

dla poszczególnych klubów. Podział 

środków dokonany był w stosunku do 

ilości klubów. „Jeśli ktoś jest 

zainteresowany, mam dane, jakie kwoty 

otrzymały poszczególne kluby”. 

43.  3.2018 
Waldemar 
Flajszer 

27 lutego 
2018 r. 

 

Czy przewidziane są regulacje 

okręgów wyborczych na terenie 

Powiatu Pabianickiego w związku 

z wejściem w życie przepisów 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.? 

Czy Zarząd Powiatu przewiduje 

dostosowanie ilości okręgów do 

projektu podziału miasta na okręgi? 

„Wracając do 2010 r., dobrą tradycją 

było dostosowanie tych okręgów do 

okręgów powiatowych. To 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 

27 lutego 
2018 r. 

 
   29 marca 
       2018 r. 
 

27 lutego 
2018 r. 

   

Dot. okręgów wyborczych – ustawa 

narzuca obowiązek dostosowania 

okręgów powiatowych do okręgów 

miejskich. Propozycja co do ilości 

okręgów zostanie Państwu Radnym 

przedstawiona w najbliższym czasie. 
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wprowadzało pewien ład. Nie wiem, 

czy to nawet nie jest zapisane 

ustawowo.” 

44.  3.2018 
Waldemar 
Flajszer 

27 lutego 
2018 r. 

 

Czy w bieżącym roku zostaną 

zorganizowane targi pracy?  

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

27 lutego 
2018 r. 

 
   29 marca 
        2018 r.   

27 lutego 
2018 r. 

 

Dot. organizacji targów pracy – Sytuacja 

na rynku pracy diametralnie się zmieniła. 

Populacja liczby osób zarejestrowanych 

w PUP systematycznie spada. Jeszcze 

3,4 lata temu targi pracy służyły głownie 

osobom zarejestrowanym w PUP, aby 

skojarzyć ich 

z pracodawcami. Na ten moment te 

proporcje uległy zmianie. To pracodawcy 

mają problem żeby pozyskać ludzi do 

pracy. „Zastanawiamy się, być może 

rozważymy to na najbliższym 

posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku 

Pracy”. 

45.  3.2018 
Waldemar 
Flajszer 

27 lutego 
2018 r. 

 

Czy wiadomo coś na temat środków 

z PFRON? Do kiedy Zarząd ma 

podzielić środki i jaka będzie ich 

wysokość? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

27 lutego 
2018 r. 

 
   29 marca 
       2018 r. 

27 lutego 
2018 r. 

    

Dot. środków z PFRON – przyznana 

kwota to 2.842.832 zł., z czego 

1.279.680 zł na Warsztaty Terapii 

Zajęciowej. Aktualnie są dwa WTZ po 40 

osób każdy, ponieważ liczba miejsc 

zwiększyła się o 5. Nie dokonano 

jeszcze podziału środków. Na pewno 

będzie to dofinansowanie społeczne i 

zawodowe. Prawdopodobnie na 

najbliższej sesji zostanie przedstawiony 
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stosowny projekt uchwały. 

46.  3.2018 
Włodzimierz 

Stanek 
27 lutego 
2018 r. 

 

doprecyzował swoją interpelację 

złożoną 26 października 2017 r. dot. 

możliwości utworzenia strefy kibica 

w związku z Mistrzostwami Świata w 

piłce nożnej. Taką interpelację 

składał również radny miejski Rafał 

Madaj. Czy zgodnie 

z uzyskaną na interpelację 

odpowiedzią Zarząd ustalił jakie 

byłyby koszty zorganizowania strefy 

kibica? Jak Zarząd Powiatu 

ustosunkowuje się do tego 

pomysłu?  

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

27 lutego 
2018 r. 

 
   29 marca 
       2018 r. 

27 lutego 
2018 r. 

Dot. strefy kibica – „Nie zajmowaliśmy 

się tym tematem. Jako Powiat nie 

dysponujemy odpowiednim placem.” 

Miasto posiada większe możliwości. W 

budżecie nie ma środków 

zabezpieczonych na ten cel. 

47.  3.2018 
Krzysztof 
Waligórski 

27 lutego 
2018 r. 

 

nawiązał do tematu skrzyżowania 

ulic: Partyzancka i Rypułtowicka. 

Włączając się do ruchu z ul. 

Rypułtowickiej w Partyzancką, 

szczególnie w godzinach 

popołudniowych bardzo trudno 

zauważyć osobę, która by tam 

przechodziła. „Sam doświadczyłem 

tego przypadku dwa tygodnie temu, 

kiedy potrąciłem tam chłopca”. Czy 

można jeszcze bardziej 

zmodernizować to skrzyżowanie, 

np. poprzez żółte, pulsujące światło, 

lub sygnał dźwiękowy, który jeszcze 

Starosta 
Pabianicki 
Krzysztof 
Habura 

 

27 lutego 
2018 r. 

 
29 marca 
2018 r. 

    

27 lutego 
2018 r. 

   

Dot. skrzyżowania ulic Partyzancka i 

Rypułtowicka – skrzyżowanie jest dobrze 

oznakowane. Zaproponował 

zlikwidowanie zielonej strzałki do skrętu 

w prawo. Jest to temat do polemiki. „Są 

to działania, które niosą ze sobą koszty, 

energię, a wynikają 

z tego, że ludzie nie postępują tak jak 

powinni.” 
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bardziej zwróci uwagę zarówno 

włączającym się do ruchu, jak i tym, 

którzy przechodzą przez przejście. 

Skrzyżowanie jest niebezpieczne, 

pomimo że jest tam przejście dla 

pieszych i sygnalizacja świetlna. 

48.  4.2018 
Włodzimierz 

Stanek 

 
29 marca 
2018 r. 

 

 

 Nawiązał do swojej interpelacji 

składanej na poprzedniej sesji dot. 

barierki przy Szkole Podstawowej Nr 

17, która została uszkodzona w 

wyniku wypadku samochodowego – 

do tej pory barierka nie została 

zamontowana. „Co dalej z tą 

sprawą?”. 

 

 

 Wicestarosta 
Pabianicki 
Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r. 

 
 
 

26 kwietnia 
2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Dot. barierek ochronnych przy S.P.Nr 

17-zostały zamówione i będą 

zamontowane w przeciągu tygodnia.  

 

   49. 4.2018 
Włodzimierz 

Stanek 
29 marca 
2018 r. 

 

W listopadzie 2017 r. zakończono 

instalację ścieżki rowerowej na ul. 

Grota Roweckiego. Wymalowana 

została czerwona śluza rowerowa. 

Jak wynika z relacji radnego, śluza 

była malowana ponownie pod 

koniec lutego lub na początku 

marca, ponieważ poprzednia 

warstwa farby została wytarta. Czy 

powtórne malowanie odbywało się w 

ramach gwarancji? Jeżeli nie, jaki 

był koszt malowania? Czy materiał 

użyty do malowania będzie ulegał 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r. 

 
 

26 kwietnia 
2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Dot. wymalowania śluzy rowerowej przy 

ścieżce rowerowej w ul. Grota 

Roweckiego – w połowie marca będzie 

wykonywana poprawa malowania śluzy 

w ramach gwarancji. Pozostałe elementy 

będą poprawione po przeglądzie, kiedy 

zmienią się niekorzystne warunki 

atmosferyczne. 
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wytarciu po 2 miesiącach? 

 

   50.. 4.2018 
Włodzimierz 

Stanek 
29 marca 
2018 r. 

 

Poprosił o przedstawienie 

harmonogramu lub informacji, kiedy 

rozpocznie się malowanie 

oznakowań poziomych przejść dla 

pieszych? Wskazał na przejścia dla 

pieszych na ul. Wspólnej i ul. 

Karniszewickiej. W imieniu 

mieszkańców poprosił 

o niezwłoczne wymalowanie pasów. 

 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca  
2018 r. 

 
 

26 kwietnia 
2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Dot. malowania oznakowania poziomego 

– harmonogram jeszcze nie został 

sporządzony. Będzie przygotowany po 

zakończeniu sprzątania pozimowego, 

które 

w tej chwili się odbywa. Na sprzątanie po 

zimie potrzeba jeszcze ok. 3 tygodni, 

wówczas będzie można przedstawić taki 

harmonogram. 

 

    51.. 4.2018 
Włodzimierz 

Stanek 
29 marca 
2018 r. 

 

Czy powstał już harmonogram 

doraźnych remontów dróg jeśli 

chodzi o łatanie dziur przez ekipę 

Wydziału Dróg i Mostów? 

Mieszkańcy wskazują, że należy 

zacząć od ul. Grota Roweckiego, na 

wysokości restauracji Salem, w 

stronę basenu. 

 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski  

  

29 marca 
2018 r 

 
26 kwietnia 

2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

 Dot. remontów cząstkowych w zakresie 

uzupełnienia poszczególnych dróg 

zaplanowane jest na kwiecień. Zostanie 

przeprowadzony m.in. remont ulicy 

Grota Roweckiego. 

 

 

    52. 4.2018 
Włodzimierz 

Stanek 
29 marca 
2018 r. 

 

Poprosił o przygotowanie 

zestawienia za rok 2016 i 2017 firm, 

które wykonując prace na drogach 

powiatowych płaciły, bądź miały 

płacić kary za przekroczenie terminu 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r. 

 
 

26 kwietnia 

29 marca 
2018 r. 

 Dot. zestawienia kar za rok 2016 i 2017 

za przekroczenie terminu zakończenia 

prac – w 2016 r. została naliczona kara 

w wysokości 917,68 zł. i dotyczyła 

budowy chodnika w drodze powiatowej – 
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zakończenia prac. Na jakiej ulicy 

praca była wykonywana? Jaka firma 

przeprowadzała prace i czy płaciła 

karę? Czy miała miejsce sytuacja, 

że Starosta wyraził zgodę na 

podpisanie aneksu na przesunięcie 

terminu wykonania robót? 

 

2018 r. ul. Główna w Dłutowie. W 2017 r. na 

wykonawcę, który dokonywał 

jednorocznego przeglądu dróg 

powiatowych została nałożona kara w 

wysokości 590,40 zł. W 2018 r 

 

   53. 4.2018 
Włodzimierz 

Stanek 
29 marca 
2018 r. 

 

Czy firma, która wykonywała prace 

na drodze Dobroń – Ldzań 

dobrowolnie płaci kary umowne, czy 

sprawa zakończy się na drodze 

sądowej? 

 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r. 

 
26 kwietnia 

2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Na wykonawcę przebudowy drogi 

powiatowej Dobroń – Ldzań nałożono 

karę w wysokości 533.245,68 zł. Ta kara 

została pobrana w trybie potrącenia. Jest 

to instytucja prawa cywilnego, która daje 

wierzycielowi uprawnienie do dokonania 

stosownego potrącenia przysługujących 

mu wierzytelności. „Skorzystaliśmy z 

tego uprawnienia i zapłata faktury dla 

wykonawcy została pomniejszona o 

kwotę kar należnych z tytułu zwłoki w 

wykonaniu tego przedsięwzięcia”. 

 

   54. 4.2018 
Włodzimierz 

Stanek 
29 marca 
2018 r. 

 

Dot. reorganizacji w Wydziale 

Komunikacji i Transportu – jaki jest 

etap prac? Kiedy pojawią się nowe 

stanowiska i rozpoczną się prace 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska  

29 marca 
2018 r. 

 
26 kwietnia 

2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Dot. remontu w Wydziale Komunikacji i 

Transportu – prace remontowe mają 

zakończyć się do 31 marca. Zostało 

powiększone pomieszczenie, w którym 

znajdowała się „informacja”. Będzie 
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„po nowemu”? 

 

sporządzony protokół odbioru, wówczas 

prace zostaną ocenione. Wyraziła 

nadzieję, że w najbliższym czasie 

wyremontowana sala będzie 

udostępniona dla klientów. Rozpoczęła 

się rekrutacja na pracownika Wydziału. 

Prawdopodobnie 

w przeciągu dwóch miesięcy będzie 

ogłoszony konkurs na drugie 

stanowisko.  

  55. 4.2018 
Włodzimierz 

Stanek 
29 marca 
2018 r. 

 

Dot. drzwi otwartych w 

ponadgimnazjalnych szkołach 

powiatowych – czy zdaniem 

dyrektorów, udało się zachęcić 

uczniów do kontynuacji nauki w 

szkołach, które organizowały dni 

otwarte? 

 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska  

29 marca 
2018 r. 

 
26 kwietnia 

2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Dot. dni otwartych w szkołach 

ponadpodstawowych – p. Gabriela 

Wenne – Błażyńska, która była obecna 

na dniach otwartych w każdej ze szkół, 

podziękowała radnemu Włodzimierzowi 

Stankowi za tak liczne przybycie 

uczniów S.P. Nr 16 na dni otwarte, które 

odbywały się w Z.S. Nr 1. Druga część 

dni otwartych odbyła się w sobotę, pod 

kątem rodziców uczniów, którzy również 

odwiedzili powiatowe szkoły 

ponadpodstawowe. 

 



   WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH – REJESTR I ODPOWIEDZI ( WYCIĄG – I KWARTAŁ 2018 ROKU)    
 

 

 

  

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 INTERPELACJĘ/ ZAPYTANIE 

   56. 4.2018 
Andrzej 

Kurzawski 
29 marca 
2018 r. 

 

Zwrócił się do Zarządu z prośbą o 

pilną naprawę drogi Poleszyn – 

Janowice oraz odcinka biegnącego 

do Markówki, z uwagi na ich zły stan 

spowodowany opadami 

w okresie jesienno – zimowym. 

 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r 

 
26 kwietnia 

2018 r.. 

29 marca 
2018 r. 

Dot. remontu dróg Poleszyn – Janowice 

– Markówka – Mauryców – w budżecie 

na rok 2018 nie ma środków 

finansowych przeznaczonych na remont 

tych dróg. Należy rozważyć możliwość 

wyrównania tych dróg. „Będziemy 

jeszcze o tym rozmawiać na posiedzeniu 

Zarządu 

   57. 4.2018 
Andrzej 

Kurzawski 
29 marca 
2018 r. 

 

Dot. drogi Dobroń – Mogilno Duże – 

ścieżka rowerowa została 

oddzielona przy pomocy 

separatorów, których brakuje. 

Należy uzupełnić separatory. 

 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r. 

 
 

26 kwietnia 
2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Dot. drogi Dobroń – Mogilno Duże – 

separatory zostały zniszczone przez 

użytkowników drogi na długości ok. 50 

m. W trakcie przeglądu gwarancyjnego, 

Wydział Dróg i Mostów będzie prowadził 

rozmowy z wykonawcą, w celu 

uzupełnienia separatorów w ramach 

gwarancji. 

 

    58. 4.2018 
Andrzej 

Kurzawski 
29 marca 
2018 r. 

 

Dot. przebudowy drogi w Ldzaniu – 

z uwagi na to, że Gmina Dobroń nie 

zaangażuje się finansowo w 

realizację projektu, w takim zakresie 

jaki był planowany zapytał, jaki 

będzie w tym roku koszt 

przebudowy drogi wspólnie z 

Gminą? Jaki odcinek drogi zostanie 

wybudowany? 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r. 

 
 

26 kwietnia 
2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Dot. przebudowy drogi w Ldzaniu – w 

dniu dzisiejszym, na to zadanie Gmina 

przekazuje środki w kwocie 162.000 zł. 

Łącznie ze środkami przewidzianymi 

w budżecie Powiatu jest to 662.000 zł. 

Na taką kwotę zostanie sporządzony 

kosztorys 

i wówczas będzie można przekazać 

konkretne informacje, jaki odcinek drogi 
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 będzie wykonany. 

 

   59.. 4.2018 
Andrzej 

Kurzawski 
29 marca 
2018 r. 

 

Poprosił o wymalowanie przejść dla 

pieszych na wszystkich 

skrzyżowaniach na drodze między 

Dobroniem, a Ldzaniem. 

 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r. 

 
 

26 kwietnia  
2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Malowania znaków poziomych w 

Dobroniu planowane jest w miesiącach 

maj – czerwiec. 

 

   60.  4.2018 
Andrzej 

Kurzawski 
29 marca 
2018 r. 

 

Dot. poszerzenia ul. Leśnej w 

Dobroniu – jak ta sprawa wygląda? 

Czy był już przetarg? Czy wyłoniono 

wykonawcę? Zwrócił się z prośbą, 

aby zadanie było wykonane 

w bieżącym roku. 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r. 

 
26 kwietnia 

2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Dot. poszerzenia ul. Leśnej w Dobroniu 

– zadanie będzie dołączone do 

przebudowy drogi w Ldzaniu. Będzie na 

to ogłoszony jeden przetarg, 

prawdopodobnie w dniu 

27 kwietnia.    

   61. 4.2018 
Rafał 
Kunka 

29 marca 
2018 r. 

 

Złożył interpelację dot. organizacji 

ruchu na ul. Wspólnej 

i Karniszewickiej w związku z 

planowanym remontem torowiska 

między Łodzią a Sieradzem, 

planowanym przez PKP. Jak wynika 

z doniesień prasowych, w okolicach 

ul. Lutomierskiej pod torami 

powstanie tunel. Przejazd kolejowy 

zostanie zamknięty na ok. 2 lata. W 

związku z tym kierowcy jadący 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r. 

 
 

26 kwietnia 
2018 r. 

23 kwietnia 
2018 r. 

Odpowiedź pisemną stanowi załącznik 

nr 6. 
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drogą nr 71 od strony 

Konstantynowa Łódzkiego 

prawdopodobnie pojadą ul. 

Karniszewicką, a następnie ul. 

Wspólną, co może spowodować 

duże „korki”. Wyraził zdanie, że 

nawet jeśli będą strzałki wskazujące 

kierunek ruchu, to i tak kierowcy 

pojadą ul. Karniszewicką. Inwestycja 

ma się rozpocząć w przyszłym roku. 

Zaproponował, aby 

w momencie uzgodnień organizacji 

ruchu z Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych 

i Autostrad rozważyć zmianę 

organizacji ruchu na tym 

skrzyżowaniu, np. poprzez 

zainstalowanie tymczasowej 

sygnalizacji świetlnej. Koszty 

powinna ponieść GDDKiA, jako 

uczestnik tej przebudowy. 

 

    62. 4.2018 
Robert 

Rządziński 
29 marca 
2018 r. 

 

Dot. badania satysfakcji klienta w 

Starostwie Powiatowym w 

Pabianicach – kiedyś w każdym z 

wydziałów znajdowały się ankiety, 

które były wypełniane przez 

mieszkańców. Czy są prowadzone 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r. 

 
 

26 kwietnia 
2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Dot. badania satysfakcji klienta – do 

momentu, kiedy obowiązywał system 

zarządzania jakością ISO tego typu 

badania były regularnie prowadzone. 

Aktualnie nie są prowadzone w trybie 

systemowym, ale w dalszym ciągu 
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takie badania i jakie są ich wyniki? 

 

klienci mogą umieszczać tam swoje 

opinie na temat obsługi w Starostwie. 

„Nic nie stoi na przeszkodzie żeby 

w ramach kontroli zarządczej raz na 

jakiś czas takie badania były 

wykonywane”. 

 

 
   63. 

4.2018 
Robert 

Rządziński 
29 marca 
2018 r. 

 

Jakie wnioski wyciągają pracownicy 

Wydziału Dróg i Mostów z 

przeprowadzonych objazdów dróg? 

Poprosił o udzielenie odpowiedzi w 

formie pisemnej. 

 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r. 

 
26 kwietnia 

2018 r. 

26 kwietnia 
2018 r. 

 Odpowiedź pisemną stanowi załącznik 

nr 7. 

   64. 4.2018 
Łukasz 
Stencel 

29 marca 
2018 r. 

 

Odniósł się do tematu przygotowań 

związanych ze zbliżającymi się 

wyborami samorządowymi. W 

lokalnej i ogólnopolskiej prasie 

można przeczytać 

o wysokich kosztach 

przeprowadzenia wyborów, 

poszukiwaniu chętnych do pracy 

jako komisarz wyborczy, czy 

przygotowaniu lokali wyborczych. 

Nabór na komisarzy wyborczych, 

głownie tych którzy mają pracować 

w poszczególnych gminach, nie jest 

Sekretarz 
Powiatu  
Jacek 

Barasiński 

29 marca 
2018 r. 

26 kwietnia 
2018 r. 

  Odpowiedź pisemną stanowi załącznik 

nr 8. 
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zbyt skuteczny, jest niewielu 

chętnych. „Jak to wygląda u nas na 

szczeblu powiatowym pod kątem 

przeprowadzenia wyborów do Rady 

Powiatu? Czy widzicie Państwo 

jakieś zagrożenia jeśli chodzi 

o przygotowanie lokali wyborczych, 

przeprowadzenie prac komisji 

powiatowej?”. Jak 

w perspektywie ma układać się 

współpraca z komisarzem 

wyborczym? Jak to będzie 

wyglądało względem nowych 

procedur? Poprosił o udzielenie 

odpowiedzi w formie pisemnej. 

   65. 4.2018 
Arkadiusz 

Jaksa 
29 marca 
2018 r. 

 

Dot. malowania znaków poziomych 

– w imieniu pabianickich 

rowerzystów podziękował za 

odnowienie oznaczeń poziomych. 

Nawiązał do wcześniej składanej 

interpelacji dot. uzupełnienia 

znaków poziomych na nowym 

fragmencie drogi rowerowej na 

przedłużeniu ul. Wspólnej w 

Piątkowisku. Jak wynika z uzyskanej 

odpowiedzi, znaki miły być 

odmalowane na wiosnę, jednak do 

tej pory te prace nie zostały 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r. 

 
 

26 kwietnia 
2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Dot. malowania znaków poziomych na 

drodze rowerowej w ul. Wspólnej 

w Piątkowisku – z informacji 

przekazanych przez wykonawcę wynika, 

że poprawa wymalowania oznakowania 

poziomego wykonana będzie w kwietniu. 
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wykonane. 

 

    66.. 4.2018 
Arkadiusz 

Jaksa 
29 marca 
2018 r. 

 

W ubiegłym roku w Piątkowisku przy 

ul. Tytanowej na wniosek 

mieszkańców został wykonany 

mostek. Radny przypomniał o 

konieczności wymalowania w tym 

miejscu przejścia dla pieszych. 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r. 

 
 

26 kwietnia 
2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Dot. wymalowania znaków poziomych 

przy mostku na ul. Tytanowej w 

Piątkowisku – znaki będą malowane w 

tym samym czasie co znaki w 

Pabianicach. Te prace będą połączone. 

Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów – p. 

Jolanta Nowicka – prawdopodobnie 

będzie to pod koniec kwietnia i w maju. 

 

    67. 4.2018  
Arkadiusz 

Jaksa 
29 marca 
2018 r. 

 

Dot. parkingów rowerowych przy 

szkołach – nawiązał do swojej 

interpelacji składanej na sesji w 

ubiegłym roku. Członek Zarządu – 

p. Gabriela Wenne – Błażyńska po 

rozmowie z dyrektorami szkół 

uzyskała informację, że ilość miejsc 

parkingowych jest wystarczająca. 

Młodzież uczęszczająca do szkół 

uważa natomiast, że nie ma gdzie 

przypiąć roweru, brakuje stojaków. 

Radny wyraził opinię, że 

zamontowanie stojaków nie wiąże 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska  

29 marca 
2018 r. 

 
 

26 kwietnia 

29 marca 
2018 r. 

Dot. stojaków na rowery – w celu 

udzielenia rzetelnej odpowiedzi na 

złożoną wcześniej interpelację radnego 

Arkadiusza Jaksy, p. Gabriela – Wenne 

– Błażyńska wysłała zapytania o stojaki 

rowerowe do wszystkich dyrektorów 

szkół ponadpodstawowych. Pytania 

dotyczyły ilości stojaków w szkołach, czy 

są one zadaszone i czy istnieje potrzeba 

zwiększenia ich ilości. Poinformowała, iż 

dyrektorzy nie wnieśli uwag co do ilości i 

jakości posiadanych stojaków. 

Zobowiązała się, jeśli będzie taka 

możliwość, osobiście sprawdzić stan 
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się z dużymi kosztami. 

 

stojaków przy szkołach i porozmawiać z 

dyrektorami, czy faktycznie takie 

potrzeby są zgłaszane przez młodzież i 

rodziców. 

 

    68. 4.2018 
Arkadiusz 

Jaksa 
29 marca 
2018 r. 

 

Ponowił swoją interpelację dot. 

stojaków rowerowych, których 

brakuje pod budynkiem Starostwa. 

„Kilkakrotnie mówiłem, że pod 

urzędem nie ma gdzie zostawić 

roweru. Są wyrwikółka”. 

 

Sekretarz 
Powiatu  
Jacek 

Barasiński  

29 marca 
2018 r. 

 
 

26 kwietnia 
2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Prawdopodobnie do końca kwietnia przy 

wejściu głównym zostaną postawione 

dwa stojaki. Pozostałe będą w tym 

miejscu, gdzie obecnie się znajdują. 

 

    69.. 4.2018 
Arkadiusz 

Jaksa 
29 marca 
2019 r. 

 

W imieniu swoim, jak i rodziców 

uczniów złożył wniosek o założenie 

progu zwalniającego na drodze 

powiatowej przy szkole 

podstawowej w Piątkowisku, za 

miejscem, gdzie odchodzi droga na 

Kudrowice. Z jednej strony jest ostry 

zakręt, brak widoczności. Z drugiej 

strony, z górki dojeżdżają 

samochody po bardzo długim, 

prostym odcinku. Kierowcy jeżdżą 

tam bardzo szybko. Jest to 

skrzyżowanie przy szkole, gdzie 

uczniowie wysiadają z autobusów. 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r 

 
 

26 kwietnia 
2018 r.. 

26 kwietnia 
2018 r.  

Odpowiedź pisemną stanowi załącznik 

nr 9. 
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Ponadto rodzice przywożący 

uczniów parkują po drugiej stronie i 

dzieci przechodzą przez ulicę. „Tam 

jest przejście dla pieszych, ale sam 

znak, ani farba nie chroni. Chroni 

tylko wymuszenie na kierowcach 

wytrącenie prędkości poprzez próg 

zwalniający”. Przykładowe szykany, 

służące zwiększeniu 

bezpieczeństwa powstały w 

Lutomiersku i Żytowicach. 

   70. 4.2018 
Waldemar 
Flajszer 

29 marca 
2018 r. 

 

W imieniu grupy mieszkańców 

gminy Dłutów zapytał, kiedy 

zostanie wykonany chodnik do 

przedszkola na ul. Głównej w 

Dłutowie? W ubiegłym roku budowa 

chodnika była zabezpieczona w 

budżecie, jednak brak inwestora 

doprowadził do zaniechania 

wykonania inwestycji.  W nowym 

budżecie to zadanie nie zostało 

umieszczone. Zawnioskował o 

podjęcie tematu przez Zarząd 

Powiatu Pabianickiego. 

 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r. 

 
 

26 kwietnia 
2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

W budżecie na 2018 r. nie przewidziano 

środków na budowę chodnika w ul. 

Głównej w Dłutowie. 
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    71. 4.2018 
Waldemar 
Flajszer 

29 marca 
2018 r. 

 

Dot. drogi w kierunku Dłutów – 

Mierzączka Duża – z informacji 

przekazanych przez mieszkańców 

wynika, że drzewa rosnące przy 

drodze zagrażają bezpieczeństwu 

kierowców. „Wnoszę o to, aby 

zbadać stan drzew przy tej drodze, 

czy w razie kolizji mogą stanowić 

zagrożenie dla ludzi oraz o ich 

ewentualną wycinkę”. 

 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r. 

 
 

26 kwietnia 
 

2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Dot. drzew rosnących przy drodze 

Dłutów – Mierzączka Duża – jest decyzja 

na wycinkę drzew, których stan zagraża 

bezpieczeństwu. Ta decyzja będzie 

realizowana 

w bieżącym roku. 

 

    72.. 4.2018 
Waldemar 
Flajszer 

29 marca 
2018 r. 

 

Poprosił o przedstawienie 

harmonogramu uzupełniania masą 

bitumiczną ubytków na drogach 

powiatowych, powstałych po okresie 

zimowym. Czy takie prace były 

prowadzone w marcu? Jeśli tak, to 

w jakich gminach, na jakich drogach 

i gdzie miały one największy 

zakres? 

 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r. 

 
26 kwietnia 

2018 r. 

23 kwietnia 
2018 r. 

 

 

Odpowiedź pisemną stanowi załącznik 

nr 10. 

 

    73.. 4.2018 
Waldemar 
Flajszer 

29 marca 
2018 r. 

 

Przyłączył się do wniosku radnego 

Włodzimierza Stanka dot. pilnego 

załatania dziur  na ul. Grota 

Roweckiego w okolicach restauracji 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r. 

 
26 kwietnia  

2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Częściowe uzupełnianie ubytków na 

drogach rozpoczęło się w dniach 21 – 23 

marca 

i będzie kontynuowane od 4 kwietnia.  
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„Salem”. 

 

                        

    74. 4.2018 
Waldemar 
Flajszer 

29 marca 
2018 r. 

 

Zawnioskował o odnowienie znaków 

poziomych na drogach powiatu, 

szczególnie 

w pobliżu szkół, przejść dla pieszych 

i przedstawienie harmonogramu 

tych prac. 

 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2019 r 

 
26 kwietnia 

2018 r.. 

29 marca 
2018 r. 

Dot. malowania oznakowania poziomego 

– harmonogram jeszcze nie został 

sporządzony. Będzie przygotowany po 

zakończeniu sprzątania pozimowego, 

które 

w tej chwili się odbywa. Na sprzątanie po 

zimie potrzeba jeszcze ok. 3 tygodni, 

wówczas będzie można przedstawić taki 

harmonogram. 

 

    75. 4.2018 
Waldemar 
Flajszer 

29 marca 
2018 r. 

 

Kiedy pracownicy Starostwa 

otrzymają 5 – procentową podwyżkę 

płac? 

 

Wicestarosta 
Pabianicki 

Robert 
Jakubowski 

29 marca 
2018 r. 

 
26 kwietnia 

2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Dot. podwyżek dla pracowników 

Starostwa – ich przyznanie i wypłata 

będzie możliwe prawdopodobnie w 

kwietniu, z wyrównaniem od stycznia. 

 

    76. 4.2018 
Waldemar 
Flajszer 

29 marca 
2018 r. 

 

Jakie działania w temacie 

dostosowania do nowych przepisów 

związanych z wyborami 

samorządowymi podjął Zarząd 

Powiatu Pabianickiego? 

Sekretarz 
Powiatu  
Jacek 

Barasiński  

29 marca 
2018 r. 

 
26 kwietnia 

2018 r. 

26 kwietnia 
2018 nr. 

 

Odpowiedź pisemną stanowi załącznik 

nr 11. 
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   77. 4.2018 
Waldemar 
Flajszer 

29 marca 
2018 r. 

 

Dot. nagród przyznawanych na 

mocy ustawy o pracownikach 

samorządowych dla urzędników, 

kierowników i naczelników – w jakiej 

wysokości były te nagrody? 

 

Sekretarz 
Powiatu  
Jacek 

Barasiński 

29 marca 
2018 r. 

 
26 kwietnia 

2018 r. 

26 kwietnia 
2018 nr 

Odpowiedź pisemną stanowi załącznik 

nr 11. 

   78.. 4.2018 
Waldemar 
Flajszer 

29 marca 
2018 r. 

 

Ile nowych rodzin zastępczych 

powstało w pierwszym kwartale 

2018 roku? Ilu kandydatów 

przeszkolono na rodziców 

zastępczych? 

 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

29 marca 
2018 r. 

 
 

26 kwietnia 
2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Dot. rodzin zastępczych – powstały 2 

rodziny niezawodowe, które mają po 

jednym dziecku i 2 spokrewnione 

(dziadkowie), które mają po dwoje 

dzieci. W pierwszym kwartale b.r. 9 osób 

ukończyło szkolenie w kierunku bycia 

rodziną zastępczą. Obecnie rozpoczęto 

szkolenie 8 osób.  

 

    79. 4.2018 
Waldemar 
Flajszer 

29 marca 
2018 r. 

 

Rodzice biologiczni zobligowani są 

do wypłacania alimentów rodzinom 

zastępczym. Jakie są należności z 

tytułu alimentów dla rodzin 

zastępczych i co się dzieje z tymi 

pieniędzmi? Czy są one 

windykowane, w przypadku nie 

płacenia alimentów przez rodziców 

biologicznych? Jak wygląda 

windykacja? 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

29 marca 
2018 r. 

 
 

26 kwietnia 
2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Dot. alimentów dla dzieci 

przebywających w placówkach – 

alimenty opiewają na kwotę 71.868 zł., z 

czego wpłynęło jedynie 5.862 zł. Te 

środki są na odrębnym subkoncie. 

Każde dziecko po ukończeniu 18 r.ż. 

otrzyma alimenty, które rodzic 

biologiczny na takim subkoncie złoży. 

„Monitorujemy ten temat. Będziemy 

występować do komorników. Trudno jest 

wyegzekwować alimenty. Są rodzice, 
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 którzy wpłacają po 

50 zł., a mają zasądzoną kwotę np. 450 

zł. Miejmy nadzieję, że sytuacja się 

poprawi”. 

 

    80.. 4.2018 
Waldemar  
Flajszer 

29 marca 
2018 r. 

 

Dot. kart parkingowych 

przyznawanych przez zespoły 

orzekające – jak to wygląda 

w pierwszym kwartale 2018 r.? 

 

Członek 
Zarządu 

Irena 
Grenda 

29 marca 
2018 r. 

 
 

26 kwietnia 
2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Dot. kart parkingowych – w tym kwartale 

wydano 93 karty parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

    81.. 4.2018 
Waldemar 
Flajszer 

29 marca 
2018  

 

15 maja odbędą się dwa konkursy 

na dyrektorów poradni. Czego 

dotyczą zmiany, jakie zaszły w 

regulaminie konkursowym? 

 

Członek 
Zarządu 
Gabriela 
Wenne-

Błażyńska 

29 marca 
2018 r. 

 
26 kwietnia 

2018 r. 

29 marca 
2018 r. 

Dot. zmian w regulaminie konkursu na 

dyrektorów szkół i placówek – zmiany 

weszły w życie w 2017 r. i jest ich 

niewiele. Dotyczyły m.in. możliwości 

przesyłania ofert 

w wersji elektronicznej. Ponadto kiedyś 

organ nadzoru pedagogicznego - 

kuratorium miał dwóch przedstawicieli, a 

aktualnie posiada trzech. Rada rodziców 

miała jednego przedstawiciela, a teraz 

ma dwóch. Rada pedagogiczna również 

zwiększyła ilość przedstawicieli z 

jednego do dwóch. 
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