Protokół z LIV
sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1215 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, Kierownik ref Oświaty, Kultury i Sportu M. Wieczorek, Kierownik Gminnego
Ośrodka Kultury M. Mielczarek.
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 LIV 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:
-zmiany w Statucie Gminy Pabianice
- powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice oraz nadania jej Statutu
- akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury.
Przewodniczący Rady poddał do głosowania wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Pabianice, za którym Rada opowiedziała się w
głosowaniu jednomyślnie.
Przed poddaniem do głosowania o wprowadzenie do porządku obrad następnego projektu
uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice oraz nadania jej
Statutu głos zabrał radny A. Skawiński wnioskując o nie wprowadzanie tego projektu uchwały
pod dzisiejsze obrady sesji z uwagi na to, że projekt uchwały radni otrzymali dopiero w dniu
wczorajszym na Komisjach Rady. Projekt zawiera statut, z którym radni powinni dokładnie
zapoznać się na Komisjach Rady, radny powiedział, że taka była uwaga zgłoszona wczoraj na
Komisjach Rady.

Radna Z. Kasperska poprosiła, aby w tej sprawie wypowiedział swoją opinię radca prawny.
Radca prawny poinformował, że dokonał jedynie sprawdzenia w/w projektu uchwały pod
względem formalno-prawnym. Ponadto wniósł uwagę, że w § 8 statutu wkradł się lapsus, w
pkt 1 § 8 winno być zapisane 4 przedstawicieli osób starszych, natomiast w pkt. 2; 7
przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, obejmujących swym
zasięgiem działania teren Gminy Pabianice i właśnie w powyższych punktach winna być
wprowadzona autopoprawka.
Radny Ł. Drewniak poparł wniosek radnego A. Skawińskiego o przełożenie tego projektu
uchwały na miesiąc maj co pozwoli na dokładne zapoznanie się z nim na Komisjach Rady
Gminy, co nie było możliwe przed tą sesją Rady Gminy z uwagi na zbyt późne przekazanie go
radnym.
Więcej głosów nie zgłoszono w tej sprawie, Przewodniczący Rady poddał wniosek Wójta o
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady
Seniorów w Gminie Pabianice oraz nadania jej Statutu do głosowania, za którym Rada
opowiedziała się 14 głosami przeciw. W związku z takim wynikiem głosowania wniosek Wójta
w powyższej sprawie upadł.
Kolejnym projektem uchwały o wprowadzenie go do porządku obrad był projekt uchwały akt
o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury, za którym Rada
opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie.
Proponowany porządek wraz ze zmianami został przyjęty w głosowaniu jednomyślnie.

Ad. pkt 4.

Przewodniczący Komisji przedłożyli informacje o pracy Komisji między sesjami.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka poinformowała, że
Komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie, na którym podjęła tematy wspólnie z Komisją
Gospodarczo-Finansową:
- inwestycje na terenie gminy Pabianice w roku 2018 i działania na rzecz gazyfikacji na terenie
gminy Pabianice.
- omówiła materiały na sesję.
Przewodniczący Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy J. Błoch
poinformował, że Komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie, na którym podjęła temat
funkcjonowania nauczania indywidualnego i opieki nad dziećmi z dysfunkcjami w szkołach
podstawowych, dokonała analizy materiałów na sesję Rady Gminy, a także zajęła się tematami
bieżącymi, które wpłynęły do Komisji.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Gryska poinformował, że Komisja
między sesjami również odbyła 1 posiedzenie, na którym wspólnie z Komisją Ochrony
Środowiska podjęła tematy, które wymieniła wyżej Przewodnicząca Komisji Ochrony
Środowiska i Rozwoju. Podjęła także tematy indywidulne z planu pracy:

- stan przygotowań do inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy Pabianice w 2018r.
- stan dróg na terenie gminy Pabianice oraz potrzeby inwestycyjne.
- sprawozdanie z przebiegu „akcji odśnieżania”.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej H. Szafrański poinformował, że Komisja między sesjami
odbyła 1 posiedzenie, na którym zapoznała się z analizą działań Urzędu Gminy w zakresie
pozyskiwania funduszy zewnętrznych w 2017 r.
Do złożonych przez Przewodniczących Komisji informacji radni nie zgłosili uwag.
W tym miejscu Przewodniczący Rady udzielił głosu przybyłej na sesję Rady Gminy
mieszkance gminy, przedstawicielce rodziców dzieci z Piątkowiska i Kudrowic, którzy złożyli
wniosek o utworzenie punktu opieki nad dziećmi w wieku 1- 3 na terenie gminy Pabianice.
Mieszkanka apelowała do radnych o utworzenie takiej placówki argumentując tym, że jest
przedstawicielką matek, które chcą powrócić do pracy na etacie po wykorzystaniu urlopu
macierzyńskiego/wychowawczego, a nie jest możliwe z uwagi na to, że na terenie gminy nie
ma ani jednego żłobka, jedynie 10 miejsc w placówce na terenie miasta Pabianic, z którą gmina
ma podpisaną umowę. Rodzice złożyli pismo do Wójta Gminy wraz z podpisami rodziców
popierającymi powstanie żłobka na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy podkreśli ważność powyższej sprawy i zajęcie się nią w
przyszłości.

Ad. pkt 5.

Wójt Gminy przedłożył sprawozdanie o pracy Urzędu Gminy od ostatniej sesji.
Przedłożone sprawozdanie przedstawia się w sposób zapisany poniżej.
„INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI
W zakresie utrzymania dróg gminnych
1. Podpisano umowę z wykonawcą robót na zadaniu inwestycyjnym pn; ”Wykonanie
nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 108274E na odcinku Bychlew – Jadwinin”.
Wykonawcą robót jest firma Włodan Andrzej Włodarczyk, Spółka Jawna, Porszewice
31 wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 649 143,84 zł. brutto .
Termin wykonania – do 15 lipca 2018 r.
2. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcy robót na zadanie

inwestycyjne pn; „ Nakładka asfaltowa na drodze w Woli Żytowskiej – dz. Nr. 252” .
W trakcie podpisywania jest umowa z Wykonawcą robót tj firmą Włodan Spółka
Jawna, Porszewice 31, 95 – 200 Pabianice.
3. Podpisano umowy z Wykonawcami

dokumentacji projektowych na następujące

zadania:
- 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. Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w
miejscowości Pawlikowice w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
5. Otrzymaliśmy wstępną informację o możliwości dofinansowania przebudowy drogi
gminnej w miejscowości Piątkowisko tzw. „Żabieniec” w roku bieżącym w ramach
Programu

Rządowego

Rozwoju infrastruktury drogowej dróg

powiatowych i

gminnych na lata 2016 – 2019.. W chwili obecnej są przygotowywane procedury
przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
6. Dokonano naprawy przepustu pod drogą dojazdową do pól w miejscowości Gorzew.
7. Zakończono profilowanie dróg gruntowych równiarką samojezdną na terenie gminy
Pabianice.
8. Dowożono szlakę w celu utwardzenia nawierzchni dróg gruntowych w sołectwie
Piątkowisko, Szynkielew, Świątniki, Janowice, Żytowice, Jadwinin – przy użyciu
ciągnika rolniczego i przyczepy ciągnikowej.
9. Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg przy użyciu kruszywa drogowego , masy
asfaltowej na zimno z wykorzystaniem ciągnika i przyczepy

oraz robotników

drogowych.
10. W trakcie porządkowania są pobocza dróg gminnych polegające na zbieraniu śmieci i
odpadów komunalnych.
11. Dokonano wycięcia 30 szt. drzew znajdujących się w pasie drogi gminnej
miejscowości Pawlikowice na które wcześniej Urząd otrzymał zgodę

w

z Wydziału

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
12. W trakcie wykonywania są remonty cząstkowe w nawierzchniach asfaltowych dróg na
terenie Gminy Pabianice przez firmę BUD-DROG z Koluszek z którą mamy podpisaną
umowę.
13. Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy

przez mieszkańców w różnych sprawach.
14. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w
pasie drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
15. Wydawano decyzje na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w związku z
umieszczeniem urządzenia obcego nie związanego z funkcjonowaniem drogi.
16. Wydawano decyzje na lokalizację

i urządzenie zjazdu z drogi gminnej do

nieruchomości.
17. 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 2 sprawy z zakresu opiniowania wstępnych projektów podziału
nieruchomości.



Przeprowadzono 51 spraw z zakresu wystawienia wypisów i wyrysów, zaświadczeń
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.



Przeprowadzono 5 spraw z zakresu inne (wyjaśnienia interpretacje, opinie, wnioski,
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 – projekt wyłożony do publicznego wglądu.
2. Piątkowisko – zakończono procedurę. Projekt przekazany na sesję.
3. Petrykozy – zakończono procedurę. Projekt przekazany na sesję.
4. Górka Pabianicka – przekazano projekt do zaopiniowania i uzgadniania właściwym
organom. Przekazano wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze wraz z całą dokumentacją izbie rolniczej.
5. Świątniki – przekazano projekt do zaopiniowania i uzgadniania właściwym organom.
Przekazano wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze wraz
z całą dokumentacją izbie rolniczej.
6. Piątkowisko – etap ogłoszenia i zawiadomienia o zmianie uchwały.
7. Porszewice
organom.

- przekazano projekt do zaopiniowania i uzgadniania właściwym

8. Rydzyny – podpisano umowy na realizację projektu, wszczęcie procedury.
9. Porszewice - podpisano umowy na realizację projektu, wszczęcie procedury.
10. Bychlew – podpisano umowy na realizację projektu, wszczęcie procedury.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1.

Wydano 16 szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej
( ogółem 54 w roku 2018)

oraz 5 szt. warunków

przyłączenia się do

sieci kanalizacji sanitarnej ( ogółem 13 w roku 2018)
2.

Przygotowano dokumentację przetargową na termomodernizację SUW Żytowice.

3.

Trwają prace przygotowawcze pod inwestycje wodociągowe.

4.

W związku z koniecznością uregulowania opłaty za gospodarcze korzystanie ze
środowiska w zakresie zużytej wody i odprowadzanych ścieków sporządzono wykaz
zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie gospodarczego korzystania ze
środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

5.

Sporządzono zbiorcze zestawienie z gospodarczego korzystania z wód oddzielnie dla
każdego pozwolenia wodnoprawnego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie,

6.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach wydał pozytywną ocenę
obszarową jakości wody dla gminy Pabianice za 2017

W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. Wydano 4 decyzje podziałowe,
2. Wydano 10 zawiadomień o nadaniu numerów posesji i zaprojektowano 150 szt.numerów
posesji,
3. Wykonano 150 szt. wypisów z rej. gruntów do celów służbowych,
4. Wykonano 20 szt. wypisów z KW i 200 szt. wypisów z rejestru gruntu do celów
służbowych,
5. Wprowadzono do rejestru 30 szt. aktów notarialnych,
6. Sprawy różne - 160 szt.

dot. rozgraniczeń nieruchomości, podziałów nieruchomości,

numeracji posesji, zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstw rolnych, zeznań
świadków dot. pracy w gospodarstwie rolnym u rodziców, zamiany gruntów, scaleń,
klasyfikacji gruntów, zwrotu prawa własności bądź użytkowania wieczystego za mienie
pozostawione poza granicami kraju.

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1.

Przyjęto i wprowadzono 25 szt wniosków o wpis do CEIDG,

2.

Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

3.

Wydano 1 decyzję o wygaszeniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W zakresie gospodarki gruntami:
1.

Wydano 42 decyzje ustalających opłatę adiacencką dla wsi Piątkowisko z tytułu
wybudowania sieci kanalizacyjnej.

2.

Wykonano Uchwałę nr XXXVI/316/2017 Rady Gminy Pabianice spisując akt
notarialny w kancelarii notarialnej w sprawie nieodpłatnego i odpłatnego nabycie na
rzecz Gminy Pabianice nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę w Kudrowicach.

W zakresie ochrony środowiska
1.

Przeprowadzono 11 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń lub zaświadczeń
W sprawie wycięcia drzew.

2.

Z dniem 01.04.2018r. weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo łowieckie.
Zgodnie z zapisami w/w ustawy zgłaszanie i szacowanie szkód łowieckich z dniem
01.04.20118r. przejmuje gmina. Aktualnie od 11.04.2018. przyjęto 11 zgłoszeń
Wystąpienia szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych na terenie gminy
Pabianice. Szkody zostały oszacowane przez Inspektora Andrzeja Dudziaka, który
jako jedyny posiada uprawnienia do szacowania szkód łowieckich. Istnieje
konieczność w trybie pilnym przeszkolenia osób w zakresie szacowania tych szkód.
Cykl szkoleń prawdopodobnie rozpocznie się od 1- go maja 2018r. Szkolenia
prowadzone będą przez Nadleśnictwo Kolumna w Łasku. Istnieje konieczność
podjęcia niezwłocznie decyzji kto będzie przeszkolony w zakresie szacowania szkód
łowieckich.

3.

Wydano

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą

,, Rozbudowa placu tymczasowego magazynowania odpadów na terenie GOŚ- ŁAM.
zlokalizowanego na terenie gminy Pabianice.
W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1.

Przyjęto i wprowadzono do programu 29 deklaracji;

2.

Zaksięgowano 119.635,67 zł. z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;

3.

Sporządzono 52 postanowień;

4.

Sporządzono 14 tytułów wykonawczych;

5.

Wystawiono 7 upomnień;

6.

Sporządzono roczne sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za rok 2017.

W zakresie oświaty, kultury i sportu
1. W miesiącu marzec 2018 r. z usług opiekunów dziennych zatrudnionych przez gminę
korzystało dziesięcioro dzieci. Jest to maksymalna liczba dzieci, jaka może być objęta
opieką.
2.

Wykonano raport dla Systemu informacji Oświatowej na dzień 31 marca 2018 r. dotyczący
spełniania obowiązku nauki oraz pomocy materialnej.

3. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi projekty organizacyjne szkół na rok szkolny
2018/2019 do zaopiniowania.
4. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi wniosek dot. rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
5. Trwa opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na „Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę
gimnastyczną i sale dydaktyczne”. Ogłoszenie zostanie opublikowane na początku maja
2018 r.
6. Trwają rozmowy z Wykonawcą inwestycji budowy świetlicy wiejskiej w Porszewicach w
sprawie wykonania prac fundamentowych i dokończenia inwestycji. Na początku maja, po
kolejnym spotkaniu z autorem projektu, inspektorem nadzoru oraz wykonawcą, zostanie
podjęta decyzja dotycząca dalszych losów inwestycji. Rozważane jest m.in. zakończenie
współpracy z obecnym wykonawcą i wprowadzenie wykonawcy zastępczego.

Wykorzystanie świetlic wiejskich z terenu Gminy Pabianice w kwietniu 2018 r.
1. Świetlica wiejska w Koninie


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



08.04.2018 – Spektakl Teatru Baju Bajki



Spotkanie szkoleniowo- organizacyjne dla w zakresie przygotowań do eliminacji
powiatowych konkursu OTWP 2018 ;



Wynajem sali na potrzeby organizacji imprez prywatnych: 13-16.04.2018, 27-30.04;

2. Świetlica wiejska w Jadwininie


spotkanie organizacji społecznych działających na terenie sołectwa ( KGW, rada
sołecka);



wynajem sali na potrzeby organizacji imprez prywatnych: 20-23.04, 27-30.04.2018;

3. Świetlica wiejska w Hermanowie


w każdy czwartek miesiąca w godz.18-20.00 świetlica dostępna dla mieszkańców
Hermanowa ( pomoc w zakresie obsługi komputera, bilard, tenis stołowy – osoby
odpowiedzialne za utrzymanie porządku i czystości panowie Modrzejewski i
Strzemecki)



Wynajem na potrzeby organizacji imprez prywatnych 30.03-02.04.2018;

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);



Wynajem na potrzeby organizacji imprez prywatnych 13-16.04, 20-23.04.2018;



spotkanie Wielkanocne organizacji społecznych i pozarządowych działających na
terenie sołectwa;

5. Obiekt sportowy w Piątkowisku


wynajem obiektu na potrzeby organizacji imprez prywatnych :



Zebrania Zarządu LKS „ Orzeł” Piątkowisko



Pn-pt 15.30-20.00 – spotkania organizacyjne i treningowe drużyn młodzieżowych i
drużyny seniorów.



Sb-nd – spotkania ligowe wg terminarza rozgrywek ŁZPN

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. 15.00-20.00 spotkania organizacyjne, oraz treningowe drużyn piłkarskich
młodzieżowych oraz drużyny seniorów.



Wynajem na potrzeby imprez prywatnych 30.03-02.04.2018



sb-nd – spotkania ligowe wg terminarza rozgrywek ŁZPN

W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
1. Wniosek do ZIT na dofinansowanie Gminnego Domu Kultury
- uzyskano stanowisko RDOŚ w sprawie braku konieczności sporządzania oceny
oddziaływania na środowisko
- uzyskano interpretację Instytucji Zarządzającej odnośnie kwalifikowalności wydatków w
zakresie rozbudowy obiektu i definicji pojęć stosowanych w zadaniu tj. odbudowy i rozbudowy
- przygotowano załączniki do wniosku leżące po stronie UG
- trwa opracowanie studium wykonalności, wniosku, analizy finansowej i pozostałych
załączników przez firmę Jędrzej Demianiuk „SONDER” z Warszawy
- Wniosek będzie składany 09.05.2018 r., maksymalna wartość dofinansowania nie przekroczy
3,4 zł, maksymalna wartość projektu powinna się zmieścić w 5,5 mln zł, okres realizacji 20192021
2. "Gmina Pabianice zapewnia dobrą jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Bychlewie"
- bieżące nadzorowanie realizacji projektu w szkole
- przesłano korektę wniosku o płatność
- przygotowanie podsumowania realizacji wniosku do sprawozdania końcowego planowanego
na 08.2018
3. Dożynki Powiatowe w Piątkowisku
- uzyskano dofinansowanie Zarządu Powiatu w wysokości 7 tys. zł
- trwa opracowanie materiałów promocyjnych
- ustalane są szczegóły realizacji zadania w tym zakres współpracy z
organizacjami pozarządowymi, Bychlewianką itp.

4. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach i
Przedszkola w Żytowiach
- w związku z propozycją ze strony SŁOM odnośnie możliwości ponownego
identyfikowania wniosków, dokonano analizy koniecznych działań w zakresie
uzupełnienia lub aktualizacji dokumentacji, zakresu zmian koniecznych do
wprowadzenia w projekcie, analizy rachunku ekonomicznego oraz innych
opcji dofinansowania, wpływu zmian technologicznych na wyniki audytu, itp.
Z ww. działań wynika decyzja, iż uzyskanie dotacji z WFOŚ, przy
kwalifikowalnym VAT i możliwości rozpoczęcia prac bez konieczności
zmiany instalacji paneli fotowoltaicznych z on grid na off grid oraz bez
konieczności rozliczania pomocy de minimis jest bardziej korzystnym
rozwiązaniem ”
Na zakończenie Wójt zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w Strażackiej Majówce
Powiatowej, która odbędzie się na obiekcie sportowym Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł”
w Piątkowisku.
Radny A. Skawiński zadał Wójtowi pytanie w jakiej technologii będzie wykonywane
projektowane oświetlenie, o którym Wójt wspominał w przedłożonej informacji, na które Wójt
odpowiedział, że będzie to oświetlenie konwencjonalne ledowe.

Ad. pkt 6.

Radny A. Skawiński złożył wniosek pisemny; w związku z pozyskaną informacją o odrzuceniu
na etapie oceny formalnej projektów pn; „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Pawlikowicach oraz „ Termomodernizacja budynku Przedszkola w Żytowicach” wnioskował
o przekazanie pełnych informacji i wyjaśnień w powyższym zakresie. Wnioskował o
przekazanie zawartych umów oraz korespondencji z wykonawcami dokumentacji aplikacyjnej
oraz całej korespondencji w przedmiotowej sprawie z Urzędem Marszałkowskim.
Radny Ł. Drewniak ponowił wniosek o naprawę drogi w Górce Poduchownej. Jak wyraził „ w
dalszym ciągu pozostaje dziura na dziurze”. Wnioskował o naprawę nawierzchni drogi w taki
sposób, aby w miarę normalnie jeździło się po niej.
Radna Z. Kasperska odniosła się do swojej odpowiedzi, którą otrzymała na wniosek dot.
posadowienia wiat przystankowych w Porszewicach, w której Wójt informuje, że wniosek
zostanie zrealizowany do końca września br. Zwróciła uwagę, że jej zdaniem termin ten
powinien ulec korekty. Radna uważa, że wyznaczenie terminu na wrzesień jest to zbyt
odległym terminem i prosiła, aby przy odrobinie dobrej woli zrealizować wniosek wcześniej.

Radny A. Skawiński ponownie zabierając głos poinformował, że w ubiegłym miesiącu na
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej złożył wniosek w sprawie udzielenia informacji na temat
realizacji zapisów uchwały w kwestii monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i
Strategii Rozwoju Gminy Pabianice. Wystąpił o przedłożenie raportów z monitoringu oraz
wskazania osób odpowiedzialnych za wykonywanie tych czynności. Radny poinformował, że
otrzymał odpowiedź niepełną, poza trym grubo po statutowym terminie. Wnioskował o
udzielenie odpowiedzi pełnej.

Ad. pkt 7.

Wójt przedłożył informację o stanie przygotowań do inwestycji zaplanowanych w budżecie
gminy na 2018 r. oraz potrzeby inwestycyjne związane ze stanem dróg.
Informacja stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
Po przedłożonej informacji radna Z. Kasperska zwróciła się z pytaniem do Wójta Gminy „ co
z realizacją dróg gminnych w Porszewicach”, ponieważ nie zostały one wymienione w
informacji Wójt ani jako realizowane, ani też przeznaczone do realizacji, na które Wójt
odpowiedział, że jeżeli są środki finansowe na ich cel zarezerwowane w budżecie gminy, to
będą realizowane.
Radny Ł. Drewniak nawiązując do informacji Wójta w zakresie potrzeb inwestycyjnych i
wymienionej w niej drodze Hermanów-Terenin Pawlikwice, zapytał, o którą to drogę chodzi.
Wójt odpowiedział, że jest to droga na odcinku od miasta Pabianic od ul. Świętokrzyskiej w
kierunku Pawlikowic.

Ad. pkt 8.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej M. Mielczarek zaprezentowała
sprawozdanie z działalności GOPS, które stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Podczas omawiania w/w sprawozdania Kierownik poinformowała, że wkradł się błąd.
Mianowice pojawiła się informacja, że 1607 dzieci korzysta z pomocy, natomiast należało
wpisać, że korzysta 914 dzieci z 709 rodzin.
Następnie przy omawianiu kosztów ponoszonych na Dzienny Ośrodek Adaptacyjny pytanie
zadała radna Z. Kasperska. Radna pytała, czy te ok. 17 tys. zł to koszt utrzymania jednej osoby.
Kierownik odpowiedziała twierdząco. To koszt za 10 miesięcy.
Podobną wątpliwość miał radny A. Skawiński podczas omawiania zagadnień związanych z
kosztami ponoszonymi na DPS. Pytał, czy jest zagrożenie, że wydatki na ten cel wzrosną.
Kierownik wyjaśniła, że w Jadwininie znajduje się prywatny Dom Pomocy Społecznej. Są tam
osoby głównie z Łodzi. W dwóch przypadkach Łódź odesłała wnioski stwierdzając, że jest
przynależność terytorialna. W pierwszym przypadku Kierownik wydała decyzję odmowną,

ponieważ nie ma zastosowania art. 54, ponieważ osoba tam przebywająca ma zapewnioną
opiekę i standard, więc nie ma potrzeby kierowania do DPS. A w drugim przypadku Łódź
skierowała wniosek do SKO o ustalenie kompetencji. SKO orzekło, że kompetencje należą do
Wójta Gminy Pabianice. W związku z tym mogłoby być tak, że mielibyśmy 30 dodatkowych
pensjonariuszy. Mimo wszystko druga osoba otrzymała również odmowę. Do tej pory osoba ta
się nie odwołała. Jeżeli jednak tak się stanie procedura będzie prowadzona do końca, łącznie z
sądem. Kierownik stwierdziła, że nie może być tak, że ktoś umieszcza swojego rodzica w
prywatnym domu ze świadomością, że to kosztuje, podpisuje umowę na czas nieokreślony, a
po dwóch miesiącach zjawiają się dzieci takiej osoby, jak w tym drugim przypadku, z
wnioskiem o skierowanie do DPS. Jednak wg SKO i orzecznictwa NSA jest to mieszkaniec
gminy, ponieważ mieszka na terenie.
Radny A. Skawiński dopytywał o kwestię obowiązku dzieci do rodziców. Uważał, że w
pierwszej kolejności obowiązek ponoszenia kosztów ciąży na dzieciach.
Kierownik potwierdziła, jednak zaznaczyła, że jest ustawowo określony dochód, który wynosi
300% kryterium dochodowego. W rodzinie jest to 514 zł na osobę. Jeżeli osoba nie będzie
miała powyżej 3 tys. zł, to nie ma odpłatności. Może płacić jedynie powyżej. Dodała, że
większość osób kierowanych do DPS, to osoby samotne, bez osób zobowiązanych do
alimentacji.
Radny pytał także, co się dzieje z zasiłkiem tzw. 500+, gdy dzieci trafiają do domu dziecka.
Kierownik odpowiedziała, że decyzja jest uchylona i zasiłek cofnięty. Koszt utrzymania
dziecka w domu dziecka ponosi gmina.
Sołtys wsi Rydzyny K. Helbik zastanawiała się, co w przypadku, gdy dzieci trafią do rodziny
zastępczej.
Kierownik poinformowała, że również w takiej sytuacji gmina ponosi koszty, jednak w niższej
wysokości.
Dalszych uwag, ani pytań do powyższego sprawozdania nie było.
Ad. pkt 9.
Kierownik M. Wieczorek przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok
2017 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powyższe sprawozdanie
stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Poinformował przy tym, że w powyższym sprawozdaniu brakuje informacji nt. współpracy z
organizacjami sportowymi, ponieważ jest to sprawozdanie sporządzane na podstawie
odrębnych przepisów. Wspomniał jedynie, że na tą współpracę wydatkowano 120 tys. zł.
Pytań, ani uwag nie było.
Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.

Ad. pkt 10.
Po przerwie na sali obecnych było 13 radnych.
W-ce Przewodnicząca Rady przedstawiła projekty uchwał od nr roboczego LIV/A/2018 do nr
LIV/N/2018, co stanowi zał. od nr do nr 6 do nr 20.
Kierownik GOPS zaprezentowała Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, która
stanowi załącznik do projektu uchwały o nr roboczym LIV/A/2018.
Do powyższego odniosła się radna Z. Kasperska, która pochwaliła przedstawiony plan.
Chciałaby, żeby to zostało wdrożone i zrealizowane, ponieważ plan jest ambitny i potrzebny
dla różnych grup społecznych, środowisk. Wyraziła uznanie dla pracy włożonej przez
Kierownik. Dodała, że chciałaby usłyszeć następnym razem jak Kierownik jest wspierana w
realizacji tych planów.
Z koeli radny K. Kowalski zauważył, że przedstawiona Strategia jest kompatybilna ze Strategią
Rozwoju Gminy, ponieważ jest to wzór do tworzenia kolejnych aktów.
Innych uwag nie było.
Uchwała Nr LIV/491/2018 została przyjęta jednogłośnie.
Do kolejnych projektów uchwał od nr roboczego LIV/B/2018 do LIV/H/2018 uwag nie
zgłaszano. Uchwały odpowiednio Nr LIV/492/2018, LIV/493/2018, LIV/494/2018,
LIV/495/2018, LIV/496/2018, LIV/497/2018 i LIV/498/2018 zostały przyjęte jednomyślnie w
głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich.
Pytanie do projektu uchwały o nr roboczym LIV/I/2018 zadał radny A. Skawiński. Radny pytał,
kiedy Starostwo Powiatowe planuje realizować inwestycję drogową w Piątkowisku.
Wójt odpowiedział, że jeszcze nie wie.
Dalszych uwag nie było.
Uchwała Nr LIV/499/2018 została przyjęta jednogłośnie.
Uwag nie zgłaszano również do kolejnych projektów uchwał od nr roboczego LIV/J/2018 do
LIV/N/2018. Uchwały odpowiednio Nr LIV/500/2018, LIV/501/2018, LIV/502/2018,
LIV/503/2018, LIV/504/2018, LIV/505/2018 zostały przyjęte jednomyślnie w głosowaniu
przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich.
Ad. pkt 11.
Wójt poinformował, że odpowiedzi na wnioski, zapytania z poprzedniej sesji zostały udzielone.
W dniu dzisiejszym zgłoszone zostały trzy sprawy. Odpowiedzi zostaną udzielone.

Ad. pkt 12.
W wolnych wnioskach, komunikatach i sprawach różnych radny A. Skawiński pytał, co dalej
w związku z uchyloną uchwałą w sprawie Programu wsparcia likwidacji lokalnych kotłowni
lub palenisk węglowych i zastąpienia ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania
ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 20182020.
Odpowiedzi w tym zakresie udzielił radca prawny A. Jankowski, który poinformował, że
aktualnie został uzgodniony z RIO projekt uchwały, a konkretnie zasady. Prawdopodobnie w
dniu dzisiejszym dokument zostanie wysłany do zaopiniowania przez właściwe podmioty.
Kolejną sprawę zgłosił radny Ł. Drewniak, który zauważył, że ograniczenie prędkości w
okolicach szkoły w Petrykozach nie przynosi oczekiwanego skutku. Z tego względu prosił o
zamontowanie progów zwalniających właśnie w okolicy szkoły i ośrodka zdrowia w
Petrykozach, najlepiej od strony Kudrowic.
Podobną prośbę wyraziła radna A. Marciniak przy szkole w Żytowicach i Piątkowisku.
Kierownik M. Wieczorek zauważył, że przy szkole w Piątkowisku jest w realizacji.
W tym miejscu radna M. Lubowicka złożyła podziękowania w imieniu p. Ł……….. za
utwardzenie drogi w Koninie w stronę jego posesji.
Przewodniczący udzielił także głosu Panu J. Omiotkowi, który wypowiadał się w imieniu
parafii w Górce Pabianickiej. Przypomniał, że parafia zwróciła się do Rady Gminy o
dofinansowanie remontu kościoła w Górce Pabianickiej, tj. wymianę podłogi na granitową. W
tej sprawie skierowano pismo do UOKiK. Z jego wiedzy wynika, że odpowiedź ma przyjść „na
dniach”. W związku z tym pytał, czy istniałaby możliwość zwołania sesji, ponieważ chodzi o
termin.
Radny A. Skawiński wyjaśnił, że w takim przypadku można zwołać sesję nadzwyczajną, ale to
zależy od Wójta lub Przewodniczącego Rady. To nie radni zwołują sesję.
Przewodniczący Rady przyznał, że jeżeli zajdzie taka potrzeba to sesja zostanie zwołana.
Na zakończenie głos zabrali sołtysi.
Sołtys wsi Gorzew-Okołowice B. Wójcik-Fater prosiła o zainstalowanie lustra na łuku drogi w
Gorzewie w okolicy posesji nr 5.
Podobną prośbę wystosował sołtys wsi Konin-Majówka, który zwrócił uwagę, że takie lustro
powinno być zainstalowane w okolicach szkoły w Piątkowisku. Wyjeżdżając od strony
Kudrowic nie widać, czy ktoś jedzie od strony Żytowic.
Innych uwag nie było.
Ad. pkt 13.

Przewodniczący zakończył LIV sesję Rady Gminy Pabianice.
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