Protokół Nr LIII
z obrad LIII sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 26 marca 2018 r.
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1415 Urzędzie Gminy w Pabianicach.
Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych, w sesji udział wzięło 15 radnych. Lista
obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto w sesji uczestniczyli sołtysi obecni
zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 2 do protokołu, Wójt Gminy H. Gajda, ,
Kierownik ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami S. Izbicki, Skarbnik Gminy M.
Nowicka.
Ad. pkt 1.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Muszczak, który powitał
przybyłych i stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2.
Do protokołu z obrad LIII radni uwag nie wnieśli.
Protokół został przyjęty w głosowaniu przeprowadzonym przez Przewodniczącego Rady 13
głosami za, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Ad. pkt 3.
Po przedłożeniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego porządku obrad, Wójt Gminy
wnioskował o wprowadzenie projektów uchwał w sprawach:
- ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
na terenie Gminy Pabianice,
- uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk
węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania.
Więcej wniosków o rozszerzenie porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał do głosowania wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia
odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie
Gminy Pabianice, za którym radni opowiedzieli się w głosowaniu jednomyślnie.
Przewodniczący nadał powyższemu projektowi uchwały w porządku obrad numer roboczy
LIII/J/2018.
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez
źródło o wyższej sprawności wytwarzania radni opowiedzieli się w glosowaniu również
jednomyślnie.
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Ten projekt uchwały otrzymał numer roboczy LIII/K/2018, natomiast projekt uchwały w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice uchwalonej Uchwałą
Nr L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r. będący w proponowanym
porządku obrad pod numerem roboczym LIII/J/2018 otrzymał numer roboczy LIII/L/2018,
natomiast projektowi uchwały w sprawie - akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury –
Gminnego Ośrodka Kultury będącemu dotychczas w proponowanym porządku obrad pod
numerem roboczym LIII/K/2018 nadał numer roboczy LIII/ł/2018
Porządek obrad wraz ze zmianami Rada przyjęła w głosowaniu jednomyślnie.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad LIII sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy Pabianice.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Informacja Przewodniczących o pracy Komisji między sesjami.
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Analiza gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Pabianice.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2018 r. – Uchwała Nr LIII/A/2018
b/ podziału gminy Pabianice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – Uchwała Nr LIII/B/2018
c/ podziału gminy Pabianice na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych – Uchwała Nr LIII/C/2018
d/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LIII/D/2018
e/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LIII/E/2018
f/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LIII/F/2018
g/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LIII/G/2018
h/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2018 r. na zadanie inwestycyjne
Uchwała Nr LIII/H/2018
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i/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LIII/I/2018
j/ ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
na terenie Gminy Pabianice Nr LIII/J/2018. – Uchwała Nr LIII/J/2018
k/ uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk
węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania- Nr LIII/K/2018
l/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice uchwalonej Uchwałą Nr
L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r. – Uchwała Nr LIII/l/2018
ł/ akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury – Uchwała
Nr LIII/ł/2018
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Wolne wnioski, komunikaty i sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad sesji .

Ad. pkt 4.

Przewodniczący Komisji Rady przedłożyli informację o pracy między sesjami.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka poinformowała, że
Komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie, na którym omówiła następujące tematy:
Zapoznała się z informacją na temat nowo tworzonej spółki wodnej na terenie gminy Pabianice,
analizowała stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, omówiła
materiały na sesję.
Przewodniczący Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej J. Błoch poinformował,
że Komisja, której przewodniczy między sesjami odbyła 1 posiedzenie, na którym podjęła
tematy: zapoznała się z kierunkami rozwoju sportu na terenie gminy Pabianice z
uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu gminy. Analizowała materiały na
najbliższą sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Gryska zabierając głos poinformował,
że Komisja między sesjami odbyła również 1 posiedzenie, na którym analizowała temat z
zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Pabianice, analizę kosztów, omówiła
także materiały na najbliższą sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej H. Szafrański poinformował, że Komisja między sesjami
na jednym posiedzeniu, które odbyła przeprowadziła kontrolę wykorzystania środków
budżetowych w 2017 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zakończyła także kontrolę z miesiąca lutego br. dot. realizacji zapisów zawartych w przyjętych
w uchwałach Rady Gminy; dokumentach strategicznych (Strategia Rozwoju Gminy i Plan
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Gospodarki Niskoemisyjnej). Komisja nie postawiła wniosków do Wójta, natomiast zostały
zgłoszone wnioski indywidualne przez radnych.
Radny K. Kowalski – członek Komisji Rewizyjnej odniósł się do informacji Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej w temacie odbytej kontroli realizacji zapisów zawartych w przyjętych
uchwałach Rady Gminy dokumentach strategicznych prezentując swoje odrębne stanowisko co
do tej kontroli. Stwierdził, że jego zdaniem Komisja nie przystąpiła do pełnej kontroli tego
tematu, pominęła

bardzo istotne elementy, które zawierały zagadnienia kontrolowanych

uchwał, chociażby takie jak brak monitorowania realizowania strategii jak i planu gospodarki
niskoemisyjnej w formie określonych wskaźników, a także raportów monitorujących.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej H. Szafrański zabierając głos poinformował, że Komisja
większością głosów zadecydowała w głosowaniu o zakończeniu kontroli, uznając przedłożone
materiały do kontroli za wystarczające.
Radny K. Kowalski odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego przyznał, że rzeczywiście
na stan 5 osobowy Komisji, 3 głosy zadecydowały o zakończeniu kontroli , zgłoszone wnioski
indywidualne zostały wyrzucone poza protokół kontrolny.

Ad. pkt 5.

Wójt Gminy przedstawił informację od ostatniej sesji Rady Gminy. Informacja przedstawia się
następująco:
„INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI
marzec 2018

W zakresie utrzymania dróg
1. Zakończono procedurę

przetargową na wyłonienie wykonawcy robót na zadaniu

inwestycyjnym pn.: „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 108274E na
odcinku Bychlew – Jadwinin”. W trakcie podpisywania jest umowa z Wykonawcą.
2. Rozpoczęto procedurę przetargową

na wyłonienie wykonawcy robót na zadanie

inwestycyjne pn.: „ Nakładka asfaltowa na drodze w Woli Żytowskiej – dz. nr 252”.
3. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowych na następujące
zadania:
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- projektu oświetlenia ulicznego w Rydzynach w ciągu drogi powiatowej,
- projektu oświetlenia ulicznego w ulicy Cynkowej w Piątkowisku,
- projektu oświetlenia ulicznego ulicy Parkowej w Piątkowisku.
4. Dowieziono 3 samochody kruszywa betonowego mielonego (ok. 70 ton) do miejscowości
Janowice w celu utwardzenia nawierzchni drogi dojazdowej do posesji nr 15.
5 W sołectwie Petrykozy Osiedle dowieziono 12 przyczep (ok.60 ton) kruszywa drogowego w
celu utwardzenia nawierzchni drogi dojazdowej do posesji. nr 21 w ulicy Bacy.
6. Dowożono szlakę w celu utwardzenia nawierzchni dróg gruntowych w sołectwie
Piątkowisko, Szynkielew, Świątniki, Janowice, Żytowice, Jadwinin – przy użyciu ciągnika
rolniczego i przyczepy ciągnikowej.
7. Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg przy użyciu kruszywa drogowego, masy
asfaltowej na zimno z wykorzystaniem ciągnika i przyczepy oraz robotników drogowych.
8. Uzupełniono brakujące oznakowanie pionowe między innymi znak D-4a – droga bez
przejazdu w miejscowości Władysławów.
9. Uzyskano z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
w Pabianicach pozwolenia na usunięcie 30 szt. drzew rosnących przy drodze gminnej w m.
Pawlikowice kolidujących z planowaną przebudową drogi.
10. Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy przez
mieszkańców w różnych sprawach.
11. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w pasie
drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
12. Wydawano decyzje na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w związku z
umieszczeniem urządzenia obcego nie związanego z funkcjonowaniem drogi.
13. Wydawano decyzje na lokalizację i urządzenie zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości.
14. Wykonywano inne czynności związane z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie gminy
Pabianice oraz wykonywano prace biurowe związane z funkcjonowaniem Referatu Dróg i
Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Pabianice.

W zakresie planowania przestrzennego:


Przeprowadzono 4 sprawy z zakresu opiniowania wstępnych projektów podziału
nieruchomości.



Przeprowadzono 32 sprawy z zakresu wystawienia wypisów i wyrysów, zaświadczeń
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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Przeprowadzono 3 sprawy z zakresu inne (wyjaśnienia interpretacje, opinie, akty
prawne dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw
budownictwa).



Prowadzono czynności wynikające z przeprowadzanych procedur planistycznych
w związku z uchwalaniem zmiany studium i planów miejscowych.

Obecne etapy:
1.

Zmiana studium – częściowo ponowiony etap opiniowania i uzgodnień z właściwymi
organami.

2.

Jadwinin – etap uchwalania.

3.

Bychlew-Hermanów-Władysławów-Terenin – etap uchwalania.

4.

Piątkowisko – projekt wyłożony do publicznego wglądu.

5.

Petrykozy Osiedle - projekt wyłożony do publicznego wglądu.

6.

Górka Pabianicka – kompletowanie dokumentacji w związku z koniecznością uzyskania
zgody Ministra i opinii Marszałka na zmianę gruntów rolnych (klasy III) na cele
nierolnicze.

7.

Świątniki – kompletowanie dokumentacji w związku z koniecznością uzyskania zgody
Ministra i opinii Marszałka na zmianę gruntów rolnych (klasy III) na cele nierolnicze.

8.

Piątkowisko – zmiana uchwały.

9.

Porszewice - opracowywanie projektu.

10. Rydzyny - ogłoszenie przetargu na realizację projektów.
11. Porszewice - ogłoszenie przetargu na realizację projektów.
12. Bychlew – ogłoszenie przetargu na realizację projektów.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1. Wydano 11 szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej (ogółem
38 w roku 2018) oraz 3 szt. warunków przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej
( ogółem 8 w roku 2018)
2. Sporządzono taryfy na dostawę wody i odbiór ścieków z terenu Gminy.
3. Sporządzono sprawozdania roczne z gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1.
Wydano 4 decyzje podziałowe,
2.
Wydano 10 zawiadomień o nadaniu numerów posesji i zaprojektowano 120 szt.
numerów posesji,
4.
Wykonano 150 szt. wypisów z rej. gruntów do celów służbowych,
5.
Wykonano 20 szt. wypisów z KW do celów służbowych,
6.
Wprowadzono do rejestru 20 szt. aktów notarialnych,
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7.

Sprawy różne - 125 szt. dot. zawiadomień, podziałów nieruchomości, rozgraniczeń
nieruchomości, oświadczeń i zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
oraz łącznej pow. użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa
rodzinnego.

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1. Przyjęto i wprowadzono 26 szt. wniosków o wpis do CEIDG,
W zakresie gospodarki gruntami:
1. Wydano 47 decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu wybudowania sieci kanalizacyjnej
we wsi Piątkowisko
W zakresie ochrony środowiska
5. Przedłożono do zaopiniowania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności zwierząt w Gminie Pabianice w 2018r.
W zakresie oświaty, kultury i sportu
1. W miesiącu luty 2017 r. z usług opiekunów dziennych zatrudnionych przez gminę korzystało
dziesięcioro dzieci. Jest to maksymalna liczba dzieci, jaka może być objęta opieką.
2. Podpisano umowę z Kuratorium Oświaty w Łodzi na dofinansowanie pracodawcom
kosztów kształcenia młodocianych pracowników na rok 2018.
3. Podpisano porozumienie z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w celu
udzielenia dotacji na realizację i organizację zadań z zakresu doskonalenia i doradztwa
metodycznego, na kwotę 8 000 zł.
4. 07.03.2018 r. w ramach konsultacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków
zawodowych nauczycieli ws. „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i
szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice”. Na spotkaniu omówiono proponowane
zmiany wynikające z nowelizacji ustawy karta nauczyciela. Konsultacje trwają.
5. Przyznano uczniom uzdolnionym stypendia za dobre wyniki w nauce a także za osiągnięcia
sportowe. W sumie za pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 rozdysponowano kwotę
9.800 zł.
Wykorzystanie świetlic wiejskich z terenu Gminy Pabianice
w miesiącu marcu 2018 r.
1. Świetlica wiejska w Koninie


Spotkania organizacji społecznych działających na terenie sołectwa: Carpe Diem, OSP
w Koninie, KGW Konin-Majówka;
7




Spotkanie szkoleniowo- organizacyjne dla MDP OSP Konin w zakresie przygotowań
do konkursu OTWP 2018 oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
Wynajem sali na potrzeby organizacji imprez prywatnych: 16-19.03.2018 r.

2. Świetlica wiejska w Jadwininie



spotkanie organizacji społecznych działających na terenie sołectwa (KGW, rada
sołecka);
wynajem sali na potrzeby organizacji imprez prywatnych: 23-26.03.2018 r.

3. Świetlica wiejska w Hermanowie


udostępnienie mieszkańcom popołudniami świetlicy ( wspólne gry bilard, tenis stołowy
i inn.); na potrzeby udostępnienia świetlicy mieszkańcom w dniu; 9 -10.03.2018 r.
klucze przekazał sołtys Hermanowa.

4. Dom Ludowy w Bychlewie




śr w godz. 17-18 odbywają się zajęcia fitness dla mieszkańców;
wt-czw 15.30-20.30 zajęcia z kapelą oraz ZPIT „ Bychlewianka” ( 4 grupy zespołu);
23-24.03.2018 r. wynajem sali obiektu Domu Ludowego na potrzeby biwaku
harcerskiego.

5. Obiekt sportowy w Piątkowisku





wynajem obiektu na potrzeby organizacji imprez prywatnych : ( 02-05.2018 r., 30.0302.04.2018 r.)
6.03.2018 r. Spotkanie informacyjne dla rolników z terenu gm. Pabianice w zakresie
wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2018 r.
15.03.2018 r. - Walne zebranie członków LKS „ Orzeł” Piątkowisko.
Pn-pt 15.30-18.30 – spotkania organizacyjne i treningowe drużyn młodzieżowych i
drużyny seniorów.

6. Świetlica wiejska w Woli Żytowskiej




w pon/śr/pt w godz. 18.15-20.15 Aerobik / Gimnastyka ogólnorozwojowa
pn/śr/pt w godz. 15.30-20.30 Świetlica ogólnodostępna dla mieszkańców gminy.
spotkanie organizacji społecznych działających na terenie sołectwa. ( KGW, Rada
sołecka)

7. Obiekt sportowy w Bychlewie


pn-pt godz. 15.00-19.00 spotkania organizacyjne, oraz treningowe drużyn piłkarskich
młodzieżowych oraz drużyny seniorów.

Po przedłożonej informacji Wójta Gminy z pytaniem wystąpił radny Ł. Drewniak, chciał
wiedzieć, czy przeprowadzana procedura w temacie planu miejscowego zagospodarowania
wsi Górka Pabianicka i Świątniki, była identyczna .
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Wójt odpowiedział, że w tej sprawie poprosi merytorycznego pracownika Urzędu Gminy o
udzielenie odpowiedzi.
Radny M. Gryska zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na temat realizacji rozbudowy szkoły
w Petrykozach i budowy sali gimnastycznej.

Ad. pkt 6.

Radny Ł. Drewniak ponowił wniosek z jednej z poprzednich sesji w sprawie usunięcia
ubytków na drodze w „Górce Poduchownej” w taki sposób, aby droga ta była przejezdna,
apelował o większą interwencję wobec pracowników, którzy wykonują prace na tej drodze.
Radny J. Błoch wnioskował o postawienie znaku ograniczającego prędkość na drodze Bychlew
Terenin. Obecnie na odcinku tej drogi można poruszać się w jedną stronę z prędkością do 50
km/h, natomiast w drugą stronę z prędkością 90 km/h. Jest to również apel policji- sekcji ruchu
drogowego o oznakowanie.
Dalej Przewodniczący Rady poinformował o odpowiedziach, które wpłynęły między sesjami
do biura rady na zapytania i wnioski z poprzedniej sesji wymieniając je. Odpowiedzi zostały
przekazane zainteresowanym osobom.

Ad. pkt. 7.

Kierownik ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej S. Izbicki przedłożył
informację na temat gospodarki wodno- kanalizacyjnej w gminie Pabianice.
Informacja stanowi pisemny zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
W dyskusji głos zabrał radny A. Skawiński, zadał Kierownikowi pytanie w jaki sposób będą
przedstawiały się stawki w gospodarce wodno – ściekowej w związku z wprowadzeniem w
życie zmian ustawowych w tej kwestii, prosił o wyjaśnienie.
Kierownik informował, że od 1 stycznia 2018 zmieniły się zasady ustalania cen stawek za
zużycie wody i odprowadzania ścieków. Ustawa o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków wykreśliła zapisy z ustawy mówiące o tym, że to Rada Gminy
zatwierdza stawki. Taryfy zostają zatwierdzane przez organ nadzorczy, a takim organem jest
Polskie Przedsiębiorstwo Wody Polskie.
Wszystkie Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjne miały czas określony do przedstawienia
propozycji stawek za 1 m3 wody i za 1m3 odprowadzania ścieków. Do tej pory propozycje
stawek przedkładało się co roku, natomiast w chwili obecnej takie stawki będzie można
przedkładać raz na 3 lata. Gmina do tej pory przedkładając propozycje stawek przedkładała je
w taki sposób, że nie wliczała marży, ani też kosztów zysku, wypełniając swoje zadania własne
w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. 27 lutego br. wyszło nowe
rozporządzenie w sprawie taryfikacji taryf wraz z nowymi tabelami określającymi co w takich
tabelach ma się znaleźć. W związku z powyższym gmina określając te propozycje brała pod
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uwagę wszystkie punkty wraz z punktami księgowymi. Propozycja powstała na cenach
wyjściowych, także w obecnej chwili 1m3 wody kształtuje się w kwocie 2,60, natomiast 1 m3
odprowadzenia ścieków 7,49 zł.
Przedłożono propozycje do zaopiniowania i tak w I roku 2,60 zł. dla 1 m3 wody, w II roku
2,86 zł. w III roku 3,15 zł. Jeżeli natomiast weźmiemy wszystkie te składniki pod uwagę to w
I roku cena 1 m3 powinna kształtować się w kwocie 3,88 zł , w II roku 3,68 zł, natomiast w III
roku 3,72 zł.
Jeżeli chodzi o ścieki cena wyjściowa obowiązująca za 1 m 3 to 7,49 zł , w I roku 8,00 zł. w II
roku 8,80 zł., w II 9,70 zł. Należy także poinformować, powiedział Kierownik, że koszty
amortyzacji w przypadku kanalizacji to ponad 50% kosztów całości, które ponosimy.
Radny A. Skawiński pytał jakie koszty zostały przedstawione z zewnątrz.
Kierownik odpowiadając na powyższe powiedział, że gmina nie jest przedsiębiorstwem
wodno- kanalizacyjnym, Wody Polskie będą brały pod uwagę koszty średniej ceny wody w
regionie i jeżeli będą one odbiegały od takiej średniej, na pewno ustali cenę wynikającą z
przeprowadzonej kalkulacji.
Więcej pytań nie zgłoszono.

Ad. pkt 8.

W-ce Przewodnicząca Rady Gminy przedkładała kolejno projekty uchwał będące w porządku
obrad.
Pierwszym przedłożonym projektem uchwały był projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Pabianice w 2018 r. – Uchwała Nr LIII/A/2018
Radny A. Skawiński zadał pytanie, czy w ramach kwoty 3 tys. zł zapisanej w rozdz. 13 ust.
6 na edukację przewiduje się jakieś spotkania np. z lekarzem weterynarii.
Kierownik S. Izbicki odpowiadając informował, że w ramach tej kwoty przewiduje się działania
takie jak: między innymi
dofinansowanie do wycieczki ekologicznej, koszty zakupów
materiałów informacyjnych dla uczniów, prelekcje.
Więcej głosów nie zgłoszono.
Uchwała Nr LIII/478/2018 w powyższej sprawie została podjęta w głosowaniu jednogłośnie i
stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Kolejne przedłożone uchwały od Nr LIII/479/2018 do Nr LIII/487/2018 wymienione poniżej
- podziału gminy Pabianice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – Uchwała Nr LIII/479/2018
- podziału gminy Pabianice na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych – Uchwała Nr LIII/480/2018
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- zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LIII/481/2018
- zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LIII/482/2018
- zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LIII/483/2018
- zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LIII/484/2018
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2018 r. na zadanie inwestycyjne
Uchwała Nr LIII/485/2018
- zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LIII/486/2018
zostały podjęte w głosowaniu jednogłośnie. Głosowanie przeprowadzonym nad każdą uchwałą
odrębnie.
Podjęte powyżej uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu od nr 5 do nr 12.
Do przedłożonego projektu uchwały w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Pabianice radny Ł.
Drewniak wniósł uwagę, aby w § 1 ust. 1 przy numerze ewidencyjnym działki dopisać również
nazwę miejscowości.
Wójt przyjął uwagę, informując, że jest to miejscowość Piątkowisko.
Uchwała Nr LIII/487/2018 w powyższej sprawie wraz ze zgłoszoną uwagą została podjęta w
głosowaniu jednogłośnie i stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu.
Kolejne przedłożone projekty uchwał w sprawach:
- uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk
węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania- Nr LIII/488/2018
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice uchwalonej Uchwałą Nr
L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r. – Uchwała Nr LIII/489/2018
zostały podjęte w głosowaniu jednogłośnie bez uwag, w głosowaniu przeprowadzonym nad
każdą uchwałą odrębnie. Podjęte powyżej uchwały stanowią załączniki o numerach 14 i 15.
do niniejszego protokołu.
Po przedłożeniu projektu uchwały: akt utworzenia instytucji – Gminnego Ośrodka Kultury
Kierownik M. Wieczorek zgłosił wniosek o dopisanie w załączniku przedłożonego projektu
uchwały to jest w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w § 4 ust. 1 po słowach …. „Ośrodka
Kultury z Biblioteką” dopisać „Główną wraz z filiami: Piątkowisku, Petrykozach, Żytowicach
należącymi do krajowej sieci bibliotecznej” oraz dopisanie w § 4 ust. 3 po wymienionym słowie
„Wola Żytowska” dopisać 5 „ Konin”
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Radny K. Kowalski zabierając odniósł się do § 10 ust. 5, który mówi, że dyrektor GOK jest
pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników w instytucji, w tym
pracowników świetlic wiejskich. Zadał pytanie, czy wobec takiego zapisu opiekunowie świetlic
będą zwolnieni z tego obowiązku, czy planuje się utworzyć stanowiska pracy w świetlicach.
Kierownik M. Wieczorek odpowiedział, że nie przewiduje się tworzenia jakichkolwiek
stanowisk pracy w świetlicach, o czym informował już na komisjach rady. Dotychczas funkcje
opiekunów świetlic sprawują sołtysi i wykonują te czynności społecznie. Zapis jest stworzony
ku temu, aby stworzyć możliwość zatrudnienia ewentualnego na potrzeby konkretnej świetlicy
np. zorganizowania zajęć dla dzieci. Jest to zapis otwarty, tworzenie perspektywiczne, nie
można przewidzieć co będzie za 10 lat.
Więcej głosów nie zgłoszono. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały: akt utworzenia
instytucji – Gminnego Ośrodka Kultury Kierownik do głosowania, za którym Rada Gminy
opowiedziała się w głosowaniu 15 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów
wstrzymujących się.
Uchwała Nr LIII/490/2018 w powyższej sprawie stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9.

W odpowiedziach na interpelacje, zapytania i wnioski Wójt Gminy zabrał głos informując, że
na zapytania i wnioski z poprzedniej sesji zostały udzielone między sesjami odpowiedzi
pisemnie, bądź bezpośrednio podczas sesji. Jeżeli chodzi o sprawy zgłoszone na dzisiejszej
sesji; na pytanie radnego M. Gryski w sprawie dot. rozbudowy szkoły w Petrykozach poprosił
o udzielenie odpowiedzi przez Kierownika M. Wieczorka, który poinformował, że obecnie na
ostatnim etapie znajduje się proces składania wniosku o dofinansowanie budowy sali
gimnastycznej. Mamy otrzymać dofinansowanie ok. 33% kosztów kwalifikowanych budowy
tej sali. Nieznana jest jeszcze ostateczna kwota budowy tej sali. Całość inwestycji opiewa na
kwotę 5,5 mln. zł.
W sprawie zgłoszonej przez radnego Ł. Drewniaka
dot. planu zagospodarowania
przestrzennego dla Górki Pabianickiej i Świątnik Wójt odesłał radnego w celu pozyskania
odpowiedzi bezpośrednio u pracownika merytorycznego Urzędu Gminy inspektora M.
Krzemińskiego.
Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie.
Następnie głos zabrała radna Z. Kasperska, przypominając, iż nie otrzymała odpowiedzi z
poprzedniej sesji w temacie budowy wiat autobusowych w Porszewicach.

Ad. pkt 10.
Radny K. Kowalski zgłosił wniosek o wydelegowanie pracownika merytorycznego Urzędu
Gminy w celu dokonania wizji lokalnej drogi w „ Rydzynach Dolnych”. Sprawdzenia jaki jest
jej stan po zimie.
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Sołtys wsi Pawlikowice W. Jarmakowski wnioskował o zwrócenie się do Starostwa
Powiatowego w Pabianicach również w sprawie naprawy drogi po zimie w Pawlikowicach, a
także zwrócenie się do Wójta Gminy Dobroń o naprawę nawierzchni drogi przy ogrodach
działkowych w Pawlikowicach. Stan dróg jest fatalny.
Radny A. Skawiński zabierając glos poinformował, że uczestniczył w walnym zebraniu
jednostki OSP w Pawlikowicach, z uwagi na to, że z Urzędu Gminy nie uczestniczył żaden jej
przedstawiciel proszono go o przekazanie podziękowań za wsparcie finansowe jakie otrzymuje
ta jednostkaz UG, co radny uczynił.
W odniesieniu do podjętej uchwały o utworzenie samorządowej instytucji kultury, które
wynika z przepisów prawa jak i zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz podjętej
uchwały odnośnie dokumentacji projektowej, radny postawił wniosek, aby dokumentacja ta
została dość dobrze omówiona, ponieważ jest to duża inwestycja opiewająca na kilka milinów
złotych. Powiedział, iż chciałby, by kultura w Gminie Pabianice była dobrze prowadzona i to
co zostało wybudowane odpowiednio zagospodarowane, w tym również świetlice wiejskie.
Ażeby program rozwoju kultury był prawidłowy skonstruowany, a obiekty kultury służyły
zarówno dorosłym mieszkańcom jak i dzieciom zamieszkałym na terenie gminy.
Odniósł się także do informacji Kierownika M. Wieczorka w kwestii rozbudowy szkoły w
Petrykozach, która opiewa na kwotę około 5,5 mln. zł. i powiedział, że szkoda, iż gmina nie
poszła w kierunku budowy budynku pasywnego i tej inwestycji nie spróbowała poprowadzić
ze środków pozyskanych na ochronę powietrza, gdzie jak powiedział jest możliwość podjęcia
dużo większych pieniędzy.
Zapytał, czy niezależnie od decyzji Ministerstwa Sportu budynek sali gimnastycznej będzie
budowany, na które Kierownik M. Wieczorek odpowiedział twierdząco.
Następnie sołtys K. Helbik wnioskowała o wyrównanie równiarką nawierzchni drogi w
Rydzynach „ „drogi na biesagę”.
Kolejną, która zabrała głos była sołtys wsi Terenin J. Jurek. W imieniu swoim jak i
mieszkańców Terenina , Hermanowa , Pawlikowic zwróciła się z prośbą o podjęcie działań
związanych z włączeniem drogi w Tereninie „nad lasem” do zasobów dróg gminy Pabianice
i podjęcia działań poprawienia jej stanu.
Informowała, że droga ta jest bardzo potrzebna. Służy wielu mieszkańcom jako dojazdowa do
pracy, szkoły, jak i również skraca drogę karetkom pogotowia do mieszkańców wsi .

Radny P. Rychłowski zadał pytanie, czy gmina dysponuje już informacją zwrotną ze Starostwa
Powiatowego co do drogi w Szynkielewie II, kiedy będzie wykonywana nakładka asfaltowa,
obecny jej stan jest fatalny, ogromne dziury.
Pytał co z przystankiem autobusowym w Szynkielewie.
Wnioskował o uprzątnięcie śmieci z rowów przydrożnych.
Radny K. Kowalski zabrał głos w sprawie drogi w Rydzynach przebiegającej przez las.
Wnioskował o kontakt Urzędu Gminy ze Starostwem Powiatowym, co spowoduje
prawdopodobnie szybszą interwencję w naprawie stanu tej drogi.
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Poinformował, że przy tej drodze po wielkich nawałnicach mających miejsce w ubiegłym
roku powalonych zostało dużo drzew, w konsekwencji ich uprzątnięcia pozostały pnie przy
granicy pasa drogowego, które stwarzają ogromne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Wjechanie na taki pień powoduje często wręcz wypadnięcie z drogi, wjechanie w rów, czy też
zderzenie się z drzewem.
Wypadki takie na tym odcinku miały miejsce – poinformował radny.
Więcej spraw w tym punkcie nie zgłoszono.

Ad. pkt 11.

Przewodniczący Rady zamknął obrady LIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice
Marek Muszczak
Protokołowała:
Urszula Czerwonka
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