Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV/380/10
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 18 lutego 2010 roku

Sprawozdanie z działalności
Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji
oraz Rozwoju Powiatu
w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Zakres działania Komisji został określony w drodze uchwały Rady Powiatu Pabianickiego
NR II/5/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku.
Skład Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu
Pabianickiego został ustalony uchwałami Rady Powiatu Pabianickiego:
- Nr II / 6 / 06 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych
zmienionej uchwałą nr IV/18/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian składu osobowego
komisji stałych Rady Powiatu Pabianickiego.
- Nr II /7/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczących
i wiceprzewodniczących komisji stałych.
Komisja Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu
pracuje w siedmioosobowym składzie:
Przewodniczący Komisji
Wiceprzewodniczący Komisji
Członkowie

- Marta Cicha
- Elżbieta Kopias
- Marek Ciechański
- Irena Grenda
- Krzysztof Pacholak
- Włodzimierz Stawicki
- Zbigniew Skowroński

Komisja Spraw Obywatelskich, Promocji oraz Rozwoju Powiatu III Kadencji od 1 stycznia
do 31 grudnia 2009 roku odbyła 18 posiedzeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, z czego jedno
odbyło się w Domu Dziecka w Porszewicach.
Komisja odbyła cztery wspólne posiedzenia z Komisją Oświaty i Wychowania oraz jedno
z Komisją Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Złożyła wniosek skierowany do Przewodniczącego Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie
zdjęcia z porządku obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu projektu uchwały.
W okresie sprawozdawczym wydała dwie pozytywne opinie: opinię dotyczącą
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2008 rok oraz dotyczącą
projektu budżetu Powiatu pabianickiego na rok 2010 wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu
Pabianickiego.
1

Ponadto zajmowała się następującymi sprawami:
1. Zaopiniowała 90 projektów uchwał Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie:
•
zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2009 rok (24 projekty uchwał);
•

przyjęcia sprawozdania Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2008. Jeden z członków Komisji zapytał o rozmieszczenie monitoringu na
terenie miasta Pabianice.

•

ustalenia Regulaminu wynagradzania wychowawców zatrudnionych w Domu Dziecka im.
Al. Kamińskiego w Porszewicach w 2009 roku;

•

wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej
ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi;

•

rozpatrzenia skargi. Przedmiotowy projekt uchwały był jednym z punktów rozważań trzech
posiedzeń Komisji. Skierowana skarga na działalność Starosty Pabianickiego dotyczyła
odmowy rejestracji samochodu sprowadzonego z Francji, z powodu braku dokumentu
spełniającego wymagania prawne. Sprawa została przedstawiona przez Naczelnika Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach. W konsekwencji Komisja
uznała skargę za bezzasadną.
wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu „Naprzeciw potrzebującym –
podniesienie jakości usług pomocy społecznej na terenie Powiatu Pabianickiego – etap II” w
ramach Osi priorytetowej V – Infrastruktura społeczna, Działanie V.2 – Infrastruktura
pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007 – 2013. W przedmiotowym punkcie członkowie komisji pytali m.in. o: termin
zakończenia prac w Domu Dziecka, DPS w Pabianicach.
wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu „Modernizacja obiektów
infrastruktury pomocy społecznej na terenie Powiatu Pabianickiego – etap I” w ramach Osi
priorytetowej V – Infrastruktura społeczna, Działanie V.2 – Infrastruktura pomocy społecznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013;

•

•

•

zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego na lata 2007 – 2013.

•

upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do wykorzystywania
Pabianickiego;

•

zatwierdzenia projektu Skuteczny urząd – 2 w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty
dla wszystkich”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013;

•

wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącego
ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łodzi;

•

”Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy
w 2009 roku”. W trakcie dyskusji pytano: czy PUP wspiera działalność usługową, czy
program Lokator się sprawdził, jak kształtowała się stopa bezrobocia w lutym 2009 roku,
o pomysł zapobiegania zwolnieniom grupowym, o współpracę PUP z opieką społeczną,
kwotę przeznaczoną na dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
pochodzenie środków na remont PUP w Konstantynowie Łódzkim.

•

przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pabianicach w roku 2008 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej
na rok 2009.
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herbu Powiatu

•

przyjęcia Powiatowego
na lata 2009 – 2013;

•

określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2009 roku, otrzymanych
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

•

upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą
Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność
Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2009;

•

upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą
Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu
Terapii Zajęciowej w roku 2009;

•

zatwierdzenia projektu Siła biznesu w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013;
zatwierdzenia projektu Tygrysy biznesu w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013;
zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego na lata 2007 – 2013;
upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia porozumienia z Wojewodą
Łódzkim dotyczącego powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową
w 2009 roku;
przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Pabianickiego dotyczącego realizacji współpracy z
organizacjami pozarządowymi w roku 2008;
ustalenia Regulaminu wynagradzania wychowawców zatrudnionych w Domu Dziecka im.
Al. Kamińskiego w Porszewicach;
ustanowienia herbu Powiatu Pabianickiego. Członkowie Komisji pytali dlaczego użyto
barwy niebieskiej, żółtej i czerwonej, czy trzy korony musiały być zastosowane.
ustanowienia sztandaru Powiatu Pabianickiego;
ustanowienia flagi i pieczęci; W przedmiotowym punkcie pytano: jaka jest argumentacja co
do użytych kolorów na płacie flagi, czyją propozycją była barwa żółta, kto przygotował
projekty insygniów powiatu.
ustanowienia łańcuchów Starosty Pabianickiego i Przewodniczącego Rady Powiatu
Pabianickiego. Członkowie Komisji w tym punkcie zainteresowania byli w szczególności:
długością łańcucha, kosztami poniesionymi za przygotowanie projektów graficznych
insygniów, wykonania sztandaru wraz z głowicą, wykonania łańcuchów.
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przedmiotem dyskusji stała się sprawa medialnej informacji
o likwidacji Domów Dziecka, porównaniem utrzymania dziecka w placówkach a rodzinnych
domach dziecka.
wyrażenia zgody na używanie nazwy i herbu Powiatu Pabianickiego. Przedmiotowy projekt
uchwały po jego dogłębnym przedyskutowaniu został zdjęty z porządku posiedzenia komisji
celem wydania opinii prawnej w tej sprawie.
regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach;
wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach dotyczącego
ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pabianicach.
wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Jana Pawła II
nr 68;
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upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do wykorzystania herbu Powiatu Pabianickiego;
udzielenia pomocy rzeczowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach;
udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach;
wyrażenia zgody na używanie flagi i herbu Powiatu Pabianickiego;
ustanowienia oraz trybu i zasad nadawania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego''.
upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zatwierdzania projektów w ramach
Poddziałania 7.2.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
wydania opinii do wniosku Starosty o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum
Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach ze środków
Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy;
zmiany Uchwały Nr XXXIX/288/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku;
upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do ustanowienia stosownych zabezpieczeń dla
projektu „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii
informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli”;
wyrażenia zgody na udział Powiatu Pabianickiego w projekcie” Kompetentny urzędnik =
sprawny urząd II edycja”;
wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pabianickiego (Kancelaria Notarialna
w Konstantynowie Łódzkim) W związku z opiniowaniem ww. projektu uchwały członkowie
Komisji pytali: czy pozostali notariusze z Pabianic mają podpisane umowy z powiatem, czy
były inne zgłoszenia w sprawie prośby o wyrażenie zgody na używanie herbu, co w sytuacji,
gdy kolejne osoby zgłoszą taką prośbę, czy kolejne zgłoszenia wymagają zgody Rady?
Zwrócono uwagę, aby § 1 został uściślony poprzez uszczegółowienie miejsca umieszczenia
herbu. Propozycja zmiany została uwzględniona..
wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu „ Pomóż marzeniom…”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
wyrażenia zgody na udział Powiatu Pabianickiego w projekcie „Wsparcie administracji
powiatowej w województwie łódzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Członkowie Komisji w tym punkcie zainteresowani byli: przewidywanym terminem
realizacji projektu, ilością delegacji osób na szkolenia, sposobem przeprowadzenia naboru.
zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację
w 2009 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
wydania opinii do wniosku uzupełniającego starosty o dofinansowanie kosztów utworzenia
Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach ze środków
Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy;
szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich
wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich
wysokości.
wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącego
ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łodzi.
wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pabianickiego (Urząd Marszałkowski w Łodzi
i Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi).
wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektów „Optymalizacja wykorzystania
energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego –
Etap I” oraz „Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego – Etap II”;
zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pabianickiego na lata 2007- 2013;
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wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącego
ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi;
wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącego
ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł.
Biegańskiego w Łodzi;
wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącego
ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa
w Łodzi. W trakcie dyskusji członkowie komisji wyrazili zdanie, że projekty uchwał
w sprawie ograniczenia działalności pojawiają się dość często. Zaproponowano, aby nie
Rada nie wyrażała opinii, co zostałoby potraktowane jako uznanie bez głosów sprzeciwu.
Zasugerowano jednak, aby propozycja została sprawdzona pod względem zgodności
z przepisami prawnymi.
Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok
2010;
nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego”; (panu Januszowi Tomaszewskiemu)
nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego”; (Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej
Powiatu Pabianickiego),
podziału dodatkowych środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane w roku 2009.
wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącego
ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. W tym
punkcie członkowie komisji wyrazili niezadowolenie z powodu zaprzestania użytkowania
wyremontowanego budynku w Konstantynowie Łódzkim należącym do stacji ratownictwa
medycznego.
regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pabianicach. W trakcie dyskusji
pytano: czy wzrośnie zatrudnienie w Starostwie, ile osób pracuje w urzędzie?
zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w
2009 roku otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami funduszu zdrowotnego przeznaczonymi na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz dla nauczycieli- emerytów i rencistów;
wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Pabianickiego (Rejonowe Koło Pszczelarzy w
Pabianicach).
przyjęcia ,,Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu Pabianickiego” na 2010 rok.
ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego.
Ustalenia wykazu wydatków, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane.

2. Przyjęła roczne sprawozdanie Powiatowego Komendanta Policji ze swej działalności za 2008 r.
W przedmiotowym punkcie członkowie komisji dyskutowali nad sposobem skutecznego
eliminowania wykroczeń związanych z niszczeniem elewacji zewnętrznych budynków poprzez
malowanie, ilością przestępstw tego typu, liczbą wykrytych sprawców tych zdarzeń. Członkowie
komisji pytali m.in. o: możliwość wywieszenia na klatkach schodowych nazwisk dzielnicowych
i telefonu kontaktowego, współpracę policji ze szkołami w zakresie wykroczeń nieletnich,
problemy policji.
3. Przyjęła informację Prokuratorów Rejonowych o stanie przestępczości i jej zwalczaniu
w Powiecie Pabianickim.
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4. Bez głosów w dyskusji przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Obywatelskich,
Promocji oraz Rozwoju Powiatu w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
5. Pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego
za 2008 rok.
6. Komisja zapoznała się ze strukturą organizacyjną Domu Dziecka w Porszewicach oraz zwiedziła
placówkę. Członkowie Komisji zapoznali się ze strukturą organizacyjną placówki. Dyrektor Domu
Dziecka omówił szereg prac dokonanych w placówce w latach 2007/2008 celem osiągnięcia
odpowiedniego standardu usług. Pomimo przeprowadzenia wielu prac, placówka posiada nadal
duże potrzeby, wśród nich wymienił m.in.: montaż instalacji ppoż, zakup doposażenia kuchni,
termomodernizacja budynku filii w Pabianicach. Największym problemem placówki z jakim się
boryka, jest osiągnięcie standardów dotyczących liczby wychowanków. Podczas wizyty
w placówce członkowie komisji zainteresowani byli kwestią usamodzielniania się wychowanków,
świętami i uroczystościami obchodzonymi w placówce, selekcji agresywnych wychowanków,
wykorzystania środków unijnych.
7. Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie pabianickim w I połowie 2009 roku.
W trakcie dyskusji nad przedmiotowym sprawozdaniem członkowie komisji pytali m.in. o:
statystykę sprawców zdarzeń drogowych na terenie powiatu pabianickiego spowodowanych przez
osoby w grupie wiekowej 17-25, przyczyny problemu nietrzeźwych kierowców, ilość
dzielnicowych.
8. Pozytywnie zaopiniowała informację z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze
2009 roku.
9. Bez głosów sprzeciwu zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok wraz
z autopoprawką Zarządu Powiatu Pabianickiego z 23 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2010. Przy opiniowaniu projektu budżetu dyskutowano
w szczególności o potrzebie zakupu maszyny do renowacji boisk ze sztuczną nawierzchnią. Pytano
m.in. o: firmę, która produkuje maszyny, sens kupna sprzętu, częstotliwość czyszczenia boisk.
Ponadto jeden z członków komisji zainteresowany był bezpieczeństwem zadłużenia powiatu
i deficytem – możliwością jego sfinansowania. Komisja nie zgłosiła żadnych wniosków.
10. Przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach
pożarowych na terenie powiatu. Pytania członków komisji dotyczyły: wpływu straży pożarnej na
uniknięcie powodowania pożarów przez młodzież oraz zgłaszania policji zdarzeń związanych
z podpaleniami.
11. Bez głosów sprzeciwu zatwierdziła roczny plan pracy Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji
oraz Rozwoju Powiatu na 2010 rok.
Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły, które są przyjmowane na kolejnym posiedzeniu
zwołanym w trybie zwyczajnym.
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W pracach Komisji oprócz członków Komisji brali udział goście w osobach:
Krzysztof Habura – Starosta Powiatu Pabianickiego
Jakub Kaczorowski – Sekretarz Powiatu
Florian Wlaźlak – Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego
Magdalena Werstak – Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego
Robert Rządziński - Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego
Tadeusz Rosiak - Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego
Elżbieta Piekielniak – Skarbnik Powiatu Pabianickiego
Barbara Janeczek – Naczelnik Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego
Marian Lorenczak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego
Henryk Ramlau – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego
Waldemar Flajszer – Radny Rady Powiatu Pabianickiego
Bogusław Oswald – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
Jarosław Grabowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
Arkadiusz Janicz – Dyrektor Domu Dziecka w Pabianicach
Piotr Komorowski - Wychowawca w Domu Dziecka w Porszewicach
Jerzy Minias – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach
Marek Wojtczak - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach
Elżbieta Jurek – Prokurator Rejonowy Prokuratury w Łasku
Krzysztof Ankudowicz – Prokurator Rejonowy Prokuratury w Pabianicach.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Obywatelskich,
Promocji oraz Rozwoju Powiatu

/-/ Marta Cicha
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