Protokół Nr XLI
z obrad XLI sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 26 czerwca 2017 r.

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 14:15

w Urzędzie Gminy w Pabianicach.

Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych, w sesji udział brało 14 radnych. Skład
Rady pomniejszony został o radną C. Rychłowską, której zgon nastąpił dnia 16.03.2017 r.
Wybory uzupełniające odbyły się dnia 25 czerwca 2017 r. 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, Skarbnik Gminy M.
Nowicka, W-ce Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego W. Flajszer, przedstawiciele
Stowarzyszenia „Folklor ma sens” Prezes R. Kierzek i w-ce Prezes A. Buczek

Ad. pkt 1.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Muszczak, który powitał
przybyłych i stwierdził prawomocność obrad.

Ad. pkt 2.

Radni nie zgłaszali uwag do protokołu z XL sesji Rady Gminy Pabianice. Protokół został
przyjęty w głosowaniu 11 głosami za, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu, 1 radny
wstrzymał się od głosu.

Ad. pkt 3.

Do przedłożonego porządku obrad Wójt Gminy wnioskował o wprowadzenie projektów
uchwał, które były przedkładane na Komisjach Rady, projekty uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 rok o kwotę 170 tys. zł., w której dokonuje się
zmian w dz. 600 transport i łączność z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze
gminnej Petrykozy – Piątkowisko, w dz. 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona pp. z
przeznaczeniem środków finansowych na zakup samochodów strażackich dla OSP w
Żytowicach i dofinansowanie dla OSP w Pawlikowicach, a także w dz. 921 kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w Porszewicach.
- zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. , w której włącza się środki finansowe z
Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
Więcej zmian do porządku obrad nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady poddał do głosowania pierwszy wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie
uchwały dot. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. w której zabezpiecza się środki
finansowe na różne zadania, za którym Rada opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie.
Projekt uchwały otrzymał numer roboczy Uchwała Nr XLI /H /2017
Za drugim zgłoszonym przez Wójta wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r. Rada również opowiedziała się
jednogłośnie. Projekt uchwały otrzymał numer roboczy Nr XLI /I /2017
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą
Nr XXXIII/302/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 grudnia 2016r. otrzymał numer roboczy
Uchwała Nr XLI /J /2017
Porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami Rada przyjęła w głosowaniu jednomyślnie
i przedkłada się w sposób zapisany poniżej:

1. Otwarcie obrad XLI sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Pabianice.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Informacja Przewodniczących o pracy Komisji między sesjami.
5. Prezentacja działalności stowarzyszenia „Folklor ma sens”
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
8. Przyjęcie informacji o wypoczynku letnim dzieci i młodzieży.
9. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. i sprawozdań finansowych za
rok 2016.
10. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy
Pabianice z wykonania budżetu za 2016 r.
11. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.
12. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2016 r.– Uchwała Nr XLI/A/2017

b/ wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za
pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w przedmiocie zniesienia nazw i rodzajów miejscowości
– Uchwała Nr XLI/B/2017
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c/ zmieniająca Uchwałę Nr XL/360/2017/ Rady Gminy Pabianice z dnia 29 maja 2017 –
Uchwała Nr XLI/C/2017
d/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLI/D/2017
e/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLI/E/2017
f/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLI/F/2017
g/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLI/G/2017
h/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLI/H/2017
i/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLI/J/2017
j/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XXXIII/302/2016 Rady
Gminy Pabianice z dnia 29 grudnia 2016r. - Uchwała Nr XLI /J /2017
14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
15. Wolne wnioski, komunikaty i sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad sesji .

Ad. pkt 4.

Przewodniczący Komisji przedłożyli informacje o pracy Komisji między sesjami.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska M. Lubowicka poinformowała, że Komisja,
której przewodniczy odbyła 1 posiedzenie, na którym zajęła się tematem dot. możliwości
utworzenia spółki wodnej na terenie Gminy. Pozyskała informację od Kierownika ref. Ochrony
Środowiska i Gospodarki Gruntami S. Izbickiego w temacie obowiązujących i będących
dopiero na etapie przygotowań przepisów umożliwiających tworzenie spółek wodnych. W
rezultacie dyskusji Kierownik S. Izbicki zobowiązał się wystąpić do Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi celem pozyskania wszelkich danych na temat
gruntów zmeliorowanych z terenu gminy Pabianice oraz map. Wykonania zestawienia działek,
które są w oddziaływaniu melioracji. Informacja ta ma zostać przedłożona Komisji do końca
sierpnia br.
Na spotkanie Komisji Ochrony Środowiska zostanie zaproszony Prezes Wojewódzkiego
Zarządu Spółek Wodnych z Gumolina, która zrzesza między innymi działające już Spółki
Wodne w Dłutowie i Drużbicach, celem podzielenia się z nami swoimi doświadczenia w tych
działaniach.
Komisja związku z pozyskaną informacją o możliwości uszkodzenia melioracji wypracowała
także wniosek do Wójta Gminy Pabianice o sprawdzenie nasadzeń drzew przy drodze gminnej
od drogi krajowej w kierunku kościoła w Górce Pabianickiej w związku z pozyskaną
informacją o możliwości uszkodzenia melioracji.
Komisja zapoznała się także z projektami uchwał będącymi w porządku obrad dzisiejszej sesji.
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W-ce Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Finansowej poinformowała, że przewodniczyła
posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej, która dokonała analizy sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Samorządowo-Społecznej J. Błoch poinformował, że Komisja odbyła
między sesjami 1 posiedzenie z udziałem dyrektorów szkół, na którym podjęła tematy
dotyczące funkcjonowania szkół w nowym systemie oświaty, przyjęła także informację o
planowanym wypoczynku dzieci i młodzieży. Komisja w wyniku dyskusji podczas omawiania
tematu dot. funkcjonowania szkół w nowym systemie podjęła wniosek upoważniający Wójta
Gminy do prowadzenia wszelkich działań celem pozyskania działek na zabezpieczenie potrzeb
organizacyjnych w szkołach.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna podjęła kontrolę w
temacie zawieranych umów o dzieło i zlecenie przez jednostki organizacyjne w roku 2016.
Kontrola nie została jeszcze zakończona, ponieważ w jej trakcie pojawiły się pytania, z którymi
Komisja wystąpiła o wyjaśnienia pisemne.
Radny Ł. Drewniak zabierając głos przypomniał, że Komisja Gospodarczo-Finansowa w
miesiącu czerwcu odbyła dwa posiedzenia w temacie naprawy drogi przez „ Górkę
Poduchowną”, w tym miejscu zwrócił się do Przewodniczącego Komisji M. Gryski
przypominając ł również, że podjęła wniosek o wstrzymaniu się z decyzją w tej sprawie do
momentu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
Radny Ł. Drewniak poinformował, że do tego wniosku wyraził sprzeciw.
Sołtys wsi Rydzyny K. Helbik nawiązując do informacji Przewodniczącej Komisji Ochrony
Środowiska i Rozwoju w sprawie spółki wodnej, pytała, czy możliwość tworzenia spółki
rozpatrywana była dla całej gminy. Przewodnicząca Komisji odpowiadając poinformowała, że
nie jest jeszcze wiadomym jakie będą rezultaty prowadzonych dyskusji, ponadto na terenie
Rydzyn działa już spółka wodna.
Więcej spraw nie zgłoszono w tym punkcie.

Ad. pkt 5.

Prezentacja działalności stowarzyszenia „Folklor ma sens”
Informację na temat działalności stowarzyszenia przedłożyli Prezes R. Kierzek i w-ce Prezes
A. Buczek.
Poinformowali, że Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 14.02.2017 r. Jego celem jest
promowanie kultury ludowej nie tylko Polski, ale również całego świata. Największym
wydarzeniem odbytym, którym może się pochwalić stowarzyszenie była zorganizowanie wraz
ze „Stowarzyszeniem na Zielono” Międzynarodowego Festiwalu ”Polka”. Gospodarzem tego
festiwalu był Zespół Pieśni i Tańca „ Bychlewianka”.
W roku bieżącym również odbędzie się taki festiwal, którego prowadzenie przejęło właśnie
Stowarzyszenie „Folklor ma sens”, gospodarzem będzie także zespół Pieśni i Tańca
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„Bychlewianka”. Będzie to największe pod względem artystycznym wydarzenie na terenie woj.
łódzkiego. Zespoły folklorystyczne przybędą z takich państw jak: Peru, Meksyk, Kenia,
Paragwaj, Włochy, Słowacja. Dwa dni tj. 7 i 8 lipca br. występy zespołów zarezerwowane są
w Bychlewie, Członkowie zespołów zagranicznych otrzymają noclegi w rodzinach członków
Zespołu Pieśni i Tańca „ Bychlewianka”.
Wsparcie finansowe dla tego wydarzenia wpłynęło z Gminy Pabianice, Starostwa Powiatu
Pabianickiego oraz Gminy Lutomiersk, na której terenie odbędzie tzw. niedziela festiwalowa.
Prezes informował, że za rok stowarzyszenie chce poszerzyć swoją działalność o gminę Rzgów
i miasto Łódź. Powiedział też, że stowarzyszenie współpracuje z festiwalem z Holandii, a także
Tajwanu i ma nadzieję że współpraca i działalność przetrwa, ponieważ celem jest „aby mieć
otwarte serce, nieważnym natomiast inny kolor skóry czy też język, którym się ludzie
posługują”.
Podziękował za wsparcie finansowe w działalność stowarzyszenia ze strony Wójta i Rady
Gminy.
W-ce Prezes Stowarzyszenia A. Buczek zabierając głos poinformowała, że stowarzyszenie
prowadzi też inną działalność, która wynikała z potrzeby czasu, a mianowicie chciano
organizować wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Ażeby móc organizować go legalnie
należy posiadać osobowość prawną. W roku ubiegłym do zorganizowania takiego wypoczynku
osobowości prawnej udzieliła Gmina Pabianice. W roku bieżącym stowarzyszenie jest już
zarejestrowane i już samo może taki wypoczynek organizować.
Obecnie wypoczynek letni organizowany jest w Kotlinie Kłodzkiej dla grupy 40 osób. Są to
dzieci w liczbie 18 z terenu gminy Pabianice, pozostali natomiast są spoza gminy. Są
członkowie Zespołu Pieśni i Taca „ Bychlewianka” jak również byli tancerze, czy też rodzice
dzieci tańczących w zespole.
Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia poinformował, że plakaty festiwalowe są odbioru w
pokoju Kierownika M. Wieczorka.
Następnie

głos

zabrał

Przewodniczący

Rady

M.

Muszczak,

który

podziękował

przedstawicielom stowarzyszenia „Folklor ma sens” za przedłożenie informacji na temat swojej
działalności jak również podziękował Radzie i Wójtowi Gminy za wsparcie finansowe jakie
udzielają dla jego działalności.

Ad. pkt 6.

Wójt Gminy przedłożył in formację o pracy Urzędu Gminy od ostatniej sesji.
Informacja zapisana poniżej:
„INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI
czerwiec 2017
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W zakresie utrzymania dróg gminnych

1. Zakończono wykonywanie remontów cząstkowych w nawierzchniach asfaltowych
dróg w części południowej i północnej gminy.
2. Wykonano usługi pielęgnacji drzew rosnących przy drogach gminnych na terenie
gminy Pabianice w ilości ok. 160 szt.
3. Wykonano frezowanie pni po wyciętych drzewach w ilości ok. 180 szt.
4. Trwa przebudowa ulicy Stadionowej i Złotej w miejscowości Piątkowisko. Wykonano
budowę kanalizacji deszczowej, chodników oraz ustawiono latarnie uliczne w ulicy Złotej.
Ukończono również roboty związane z korytowaniem i podbudową pod nawierzchnię
asfaltową. W ulicy Stadionowej ukończono roboty związane z budową kanalizacji deszczowej
oraz w dużym stopniu zaawansowane są roboty związane z budową oświetlenia ulicznego i
budową chodnika. Rozpoczęto również korytowanie pod nawierzchnię asfaltową. Termin
zakończenia i odbioru inwestycji –

30 sierpnia 2017 r.

5. Wykaszane są pobocza dróg z odrostów i chwastów przy użyciu kos spalinowych przez
2 robotników drogowych. Rozpoczęto również wykaszanie poboczy dróg przy użyciu nowozakupionej kosiarki ciągnikowej. Wykaszano pobocza dróg gminnych w miejscowościach:
Rydzyny, Jadwinin, Konin, Majówka, Kudrowice, Petrykozy, Górka Pabianicka tzw.
Poduchowna, częściowo Górka Pabianicka.
6. Przygotowano programy funkcjonalno-użytkowe na zaprojektowanie i wykonanie
sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Porszewice i Janowice.
7. W trakcie przygotowywania znajduje się Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia na wykonanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi
Bychlew-Jadwinin (tzw. krzywa droga)”.
8. Opracowywany jest SIWZ na potrzeby ogłoszenia przetargu na wykonanie nakładki
asfaltowej przez wieś Świątniki, na którą gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Urzędu
Marszałkowksiego w Łodzi z programu: „Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do
gruntów rolnych”.
9. Wykonano utwardzenie dróg destruktem w Rydzynach: ul. Szeroka oraz drogi w
okolicy posesji nr 1, 1a, 2 i 2a.
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
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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. 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:
1. Wydano 22 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydano 2 zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym.
3. Wydano 4 zaświadczenia o braku gminnego programu rewitalizacji.
4. Wydano 2 postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości.
5. Przeprowadzono oględziny nieruchomości położonej w Kudrowicach, w związku z
toczącą się sprawą legalizacji samowoli budowlanej.
6. Odpowiedziano na 3 wnioski w sprawie zmiany miejscowego planu.
7. Zawiadomiono organy opiniujące i uzgadniające projekty miejscowych planów o
możliwości składania wniosków w związku z rozpoczętą procedurą zmiany
miejscowego planu dla części wsi Piątkowisko, części wsi Górka Pabianicka, części wsi
Świątniki, części wsi Porszewice).
8. Zawiadomiono organy opiniujące i uzgadniające projekt studium o możliwości
składania wniosków w związku z rozpoczętą procedują zmiany studium.
Zbierane są opinie i uzgodnienia organów w związku z prowadzoną procedurą uchwalania
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (część wsi Szynkielew, część
wsi Jadwinin, część wsi Bychlew, Hermanów, Władysławów i Terenin, część wsi Bychlew).

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1.
Wydano 15 szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej
(ogółem w roku 2017 - 65 ) oraz 15 szt. warunków przyłączenia się do sieci kanalizacji
sanitarnej ( ogółem w 2017 – 7 )
2.
Trwają prace przygotowawcze pod inwestycje wodociągowe na terenie Gminy
3.
Zakończono projekty sieci kanalizacyjnych wsi Hermanów, Terenin, Władysławów,
Jadwinin z włączeniem terenów inwestycyjnych w Pawlikowicach oraz części wsi Kudrowic.
Przystąpiono do sporządzenia planu rozbudowy sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy.
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W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1.
Wydano szt.3 decyzji podziałowych
2.
Wydano szt.10 zawiadomień o nadaniu numeru posesji
3.
Zarejestrowano szt.20 aktów notarialnych
4.
Sprawy różne szt.30 dot. rozgraniczeń, podziałów nieruchomości, zeznań świadków,
uwłaszczeń
5.
Wykonano szt.73 wypisów z rejestru gruntu do celów służbowych
6.
Wykonano szt.10 wypisów z KW do celów służbowych
7.
Przygotowano projekt uchwały i wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w przedmiocie zniesienia nazw i
rodzajów miejscowości
W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1.
Przyjęto 29 wniosków o wpisów do CEIDG.
2.
Wydano 4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .Wydano 5
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedłużających dotychczasowe
koncesje na
sklepy

W zakresie gospodarki gruntami:
Wydano 21 decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania sieci
wodociągowej w Kudrowicach, Bychlewie.
W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Przyjęto i wprowadzono do programu 45 deklaracji;
2. Zaksięgowano 23.659,60 zł. (269 kartoteki ) z tytułu wpłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
3. Wydano 37 postanowień dotyczących postępowań w sprawie określenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4. Sporządzono i wysłano 260 upomnienia;
5. Sporządzono 18 postanowień.
6. Przygotowano umowę na zorganizowanie i obsługę objazdowej zbiórki odpadów
wielkogabarytowych z terenu gminy Pabianice,
7. Przygotowano miesięczne sprawozdanie finansowe. przygotowano kwartalne
sprawozdanie finansowe Rb 27S.
8. Przyjęto 120 petentów
9. Przyjęto 1 wniosek i sporządzono 1 umowę o udzieleniu dotacji z budżetu gminy na
likwidację pokryć dachowych zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Pabianice

8

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

2.

W czerwcu przyznano stypendia uczniom za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
W II semestrze uczniów uprawnionych do stypendium było 136. Koszty poniesione przez
Gminę 13. 600 zł.

3.

Przyznano także coroczne nagrody Wójta Gminy Pabianice w ramach „ Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pabianice”
dla uczniów wybitnie zdolnych, których średnia przekracza 5,2 dla Gimnazjum i 5,3 dla
Szkół Podstawowych. Ilość uczniów uprawnionych do uzyskania nagrody w tym roku to
54 osoby. Kwota rozdzielona na nagrody wyniosła 16 400 zł

4.

Podpisano umowę z Kuratorium Oświaty na dotację w ramach rządowego programu
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wspierania w latach
2016-2020 organów prowadzących szkoły i biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania
zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w
tym zakup nowości wydawniczych. W ramach programu kwotę w wys. 4 000 zł uzyska
Szkoła Podstawowa w Petrykozach.

5. Przekazano informacje na temat prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy
przeznaczonej dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników na lata 2018-2021, które wyniosło 121 412,33 zł.

6.

Złożono wniosek na dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów kl. I, II,III, IV, V, VI, VII szkół
podstawowych, oraz kl. II i III gimnazjum.

7. Na okres wakacyjny oddziały przedszkolne będą pełniły następujące dyżury:
Bychlew – lipiec
Pawlikowice – sierpień
Petrykozy – 26.06.-28.07
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Żytowice – 31.07-31-08

8. Trwa postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w Porszewicach. W postępowaniu bierze
udział jeden wykonawca, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę
ryczałtową 300 000 zł.
9. Na podstawie :
1) Rocznego programu współpracy na rok 2017 Gminy Pabianice z organizacjami
pozarządowymi określonego w uchwale XXXI/290/2016 Rady Gminy Pabianice, z
dnia 28 listopada 2016 r.
2) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817),
3) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz.
1870).
4) Uchwały Nr XXXVII/343/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. ( dotacja celowa z budżetu
samorządu terytorialnego na zadanie: Promocja kultury regionalnej poprzez
organizację imprez folklorystycznych),
przyznano dotację następującym organizacjom na wsparcie zadania publicznego:
Stowarzyszenie „ Folklor ma sens” Bychlew 107B, 95-200 Pabianice – kwota 25 000
zł – nazwa zadania: „II Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny POLKA 2017”.

Wykorzystanie świetlic wiejskich z terenu Gminy Pabianice w czerwcu 2017 r.
1. Świetlica wiejska w Koninie
•
•
•
•

Spotkania organizacji społecznych działających na terenie sołectwa : Stowarzyszenia
Carpe Diem, Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie, Rady Sołeckiej;
w pt. w godz. 18-20.00 odbywały się zbiórki szkoleniowe MDP działającej przy OSP
Konin
Wynajem sali na potrzeby organizacji imprez prywatnych: 02-05.06.2017 r.,
24.06.2017 r. organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa.

2. Świetlica wiejska w Jadwininie
•
•

spotkanie organizacji społecznych działających na terenie sołectwa ( Rada sołecka);
wynajem sali na potrzeby organizacji imprez prywatnych : 01-05.06, 9-12.06.2017 r.,

3. Świetlica wiejska w Hermanowie
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•
•

udostępnienie mieszkańcom popołudniami świetlicy ( wspólne gry bilard, tenis
stołowy);
wynajem na potrzeby organizacji imprez prywatnych: 23-26.06.2017 r.

4. Dom Ludowy w Bychlewie
•
•
•
•
•

wt, czw. 16.00-21.00 – zajęcia ZPIT „ Bychlewianka” wraz z kapelą ludową
spotkania organizacji społecznych działających na terenie sołectwa: KGW w
Bychlewie, Stowarzyszenia „Folklor ma sens”
wynajem sali na potrzeby organizacji imprez prywatnych ( 02.06, 9-12.06.2017 r.);
24.06.2017 r. Organizacja turnieju ogólnopolskiego w Piłce nożnej „Jutrzenka” Cup
Wt - czw 18-20.00 spotkania dotyczące organizacji Festiwalu Folklorystycznego

5. Obiekt sportowy w Bychlewie
•
•
•
•

spotkanie organizacyjne klubu sportowego LKS „ Jutrzenka” Bychlew;
treningi pn - pt 15.45 -20.30 ( drużyn młodzieżowych oraz drużyny seniorów)
wynajem sali na potrzeby organizacji imprez prywatnych 2-5.06, 9-12.06.2017 r.
24.06.2017 r. Organizacja turnieju ogólnopolskiego w Piłce nożnej „Jutrzenka” Cup

6. Świetlica wiejska w Woli Żytowskiej
•
•
•
•

w pon/śr/pt w godz. 18.15-20.15 Aerobik / Gimnastyka ogólnorozwojowa
pn/śr/pt - godz.15.30 – 20.30 Świetlica ogólnodostępna dla mieszkańców gminy ( sala
masażu, stół bilardowy, sala telewizyjna)
spotkania organizacji społecznych działających na terenie sołectwa (KGW)
11.06.2017 r. organizacja integracyjnego „ Dnia Dziecka”

7. Obiekt sportowy w Piątkowisku
•
•
•
•
•

Spotkanie organizacyjne LKS „ Orzeł” Piątkowisko,
Pn - pt 16.00-20.00 treningi drużyn młodzieżowych oraz drużyny seniorów,
07.06.2017 r. podsumowanie powiatowego konkursu „ Potęga prasy ziemi
pabianickiej 2017”
wynajem na potrzeby organizacji imprez prywatnych ( 02-05.06, 12-15.06.2017 r.),
ogólnopolski turniej w piłce nożnej roczników 2008 i młodszych.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:
1. Projekt "Gmina Pabianice zapewnia dobrą jakość edukacji w Szkole Podstawowej w
Bychlewie"
- złożono wniosek o płatność rozliczający część zaliczki
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- trwa wyłanianie dostawców wyposażenia w ramach postępowania o zamówienie publiczne
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
- podsumowano pierwszy semestr realizacji zajęć dodatkowych, tj. zbadano wyniki w
nauczaniu uczniów korzystających ze wsparcia i porównano je z poziomem początkowym.
- dotychczas szkoła została doposażona w publikacje książkowe, narzędzia diagnostyczne dla
psychologa oraz salę integracji sensorycznej.
2. Projekt "Gmina Pabianice wspiera rodziców dzieci do lat 3 w powrocie do pracy"
- uzyskano oficjalną interpretację Ministerstwa Rozwoju w zakresie możliwości umieszczenia
3 opiekunów w jednym lokalu, co było warunkiem rozpoczęcia remontu obiektu
udostępnianego przez OSP w Piątkowisku. Rozeznanie wśród potencjalnych opiekunów
dziennych wskazuje na konieczność udostępnienia im lokalu, jest to również sposób
sprawowania opieki preferowany przez rodziców dzieci do lat 3, którzy oczekują większego
wpływu Gminy na warunki w jakich będą przebywać dzieci.
- planowane jest zawarcie umowy z OSP na okres min. 4 lat w celu określenia warunków
korzystania z lokalu.
3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W ramach naborów ogłoszonych przez LGD, złożono wniosek o dofinansowanie do budowy
6 miejsce rekreacji (plac zabaw z siłownią plenerową) w miejscowościach Hermanów,
Bychlew, Jadwinin, Janowice, Porszewice, Świątniki. Wartość Projektu nie przekroczy 200
tys. zł, dofinansowanie wyniesie dokładnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Dokładna
kwota dofinansowania będzie możliwa do określenia po zawarciu umowy z wykonawcą
placów.
W miejscowości Janowice i Bychlew Gmina nie dysponowała stosownymi gruntami, jednak
w przypadku Janowic zgodę na udostępnienie działki wyraził Zarząd OSP i plac będzie
zlokalizowany przy remizie, a w Bychlewie z inicjatywą przekazania gruntu wystąpiła firma
MUNSTER DEVELOPMENTS sp. z o.o., która jest właścicielem osiedla Dolina Pabianki.
Działka została przez nich nieodpłatnie użyczona w zamian za utworzenie terenu
rekreacyjnego.
5. Trwa przygotowanie do realizacji kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu
Folklorystycznego POLKA”.
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Po przedłożonej informacji Wójta o pracy Urzędu Gminy od ostatniej sesji radny A. Skawiński
wystąpił o uszczegółowienie informacji, kiedy gmina upora się z wykaszaniem poboczy. Prosił
o konkretną datę.
Poza tym radny zauważył, że w informacji Wójta nie było żadnej wzmianki na temat odbytych
w dniu wczorajszym wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu nr 9.
Wójt odpowiadając w sprawie wykaszania poboczy poinformował, że były problemy z
regularnym wykaszaniem poboczy z uwagi na to, że mieliśmy zepsutą kosiarkę do ciągnika,
obecnie jest zakupiona nowa i prace te będą na bieżąco wykonywane. Na ponowne pytanie
radnego A. Skawińskiego o podanie konkretnej daty do kiedy gmina upora się z tym
problemem, Wójt odpowiedział, że do 10 lipca br.
W kwestii odbytych wyborów uzupełniających poinformował, że będzie ona udzielona w
punkcie kiedy przybędą na sesję: Komisarz Wyborczy oraz dyrektor Krajowego Biura
Wyborczego w Łodzi, ponieważ zapowiedzieli swój przyjazd na godz.16,00 celem konsultacji
w sprawie nowych kart do głosowania.
Radny K. Kowalski pytał, czy w ramach pielęgnacji drzew, o której była wzmianka w
informacji Wójta dokonuje się również przeglądu drzew pomiędzy którymi usytuowane są
latarnie zasilane bateriami słonecznymi. Tu radny informował, że na niektórych latarniach jest
już bardzo słaba widoczność z uwagi na zasłaniające gałęzie.
Radny A. Skawiński pytał jakie źródło światła planowane jest dla oświetlenia, które ma być
wykonywane w Porszewicach i Janowicach.
W-ce Wójt R. Figiel odpowiedział, że przygotowywany jest program funkcjonalno - użytkowy
dla w/w miejscowości, będzie to oświetlenie ledowe, zasilane elektrycznie.

Ad. pkt 7.

Interpelacji nie zgłoszono.
Radny Ł. Drewniak zabierając głos przypomniał, że nie został zrealizowany jego wniosek ustny
złożony na sesji w miesiącu maju dot. obcięcia gałęzi nisko wiszących na skrzyżowaniu drogi
przez Górkę Poduchowną, a także dot. wykoszenia traw przy skrzyżowaniach.
Obecnie radny złożył wnioski na piśmie, w jednym z nich ponowił sprawę dot. obcięcia gałęzi
nisko wiszących na skrzyżowaniu drogi przez „Górkę Poduchowną”, a także dot. wykoszenia
traw przy skrzyżowaniach.
Drugi wniosek dot. przystąpienia do opracowania projektu przebudowy drogi w Górce
Pabianickiej na odcinku od drogi krajowej 71 do skrzyżowania z drogą biegnącą przez Górkę
Pabianicką (droga za sklepem w Górce Pabianickiej). Radny proponował pokrycie kosztów
powyższych działań ze środków niezrealizowanego funduszu sołeckiego z roku 2016 i
nadwyżki budżetowej.
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Radny K. Kowalski pytał gdzie mieszkańcy Rydzyn - ulic bocznych mają dostarczyć odpady
gabarytowe w czasie kiedy będzie odbywała się na terenie sołectwa zbiórka odpadów
gabarytowych, czy odbiorcy dojadą do ich posesji?.
Radny przypomniał, że dotychczas nie otrzymał odpowiedzi na zgłaszane wnioski w imieniu
mieszkańców Rydzyn z zebrań wiejskich w kwestii eliminowania hałasu z drogi S-8, czy Urząd
Gminy podejmie działania?
Radna A. Marciniak pytała czy Gminę Pabianice będzie również dotyczył obowiązek wymiany
pojemników na śmieci w związku z nową ustawą o odpadach komunalnych.
Głos zabrał Kierownik S. Izbicki, który udzielił odpowiedzi na pytanie radnej A. Marciniak,
informując, iż od 1 stycznia 2018 r. będą obowiązywały nowe zasady zbiórki odpadów
komunalnych, które będą dotyczyły również Gminy Pabianice.
Na pytanie radnego K. Kowalskiego dot. miejsca odbioru odpadów wielogabarytowych z ulic
bocznych w miejscowości Rydzyny poinformował, że miejscem tym jest miejsce, z którego
odbierane są zawsze pojemniki z odpadami komunalnymi dla danej posesji.
Następnie radny A. Skawiński zgłosił wnioski na piśmie:
Wnioski dotyczyły następujących spraw:
- dokonania sprawdzenia jakości wody w miejscowości Szynkielew.
- udzielenia informacji na temat planów inwestycyjnych związanych z gospodarką ściekową w
miejscowości Szynkielew.
Radny zgłosił również zapytanie na piśmie.
Zwrócił się o udzielenie informacji na temat planowanych do realizacji inwestycji drogowych,
w tym, w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
Kserokopie wniosków pisemnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu o nr 3 do nr 7.
Kierownik S. Izbicki zadał pytanie do zgłoszonego wniosku w sprawie sprawdzenia jakości
wody w Szynkielewie, pytał, o który Szynkielew chodzi, ponieważ woda do mieszkańców
Szynkielewa doprowadzana jest z różnych ujęć.
Wnioskodawca udzielił odpowiedzi, że dotyczy to Szynkielewa, w którym zamieszkuje pani
sołtys.
Radny Ł. Drewniak zgłosił potrzebę częstszego płukania sieci wodociągowej w Górce
Pabianickiej, ponieważ dawno nie była czynność ta wykonywana, jak wyraził woda ma bardzo
kiepską jakość.

Ad. pkt 8.

Kierownik ref. Oświaty, Kultury i Sportu M. Wieczorek przedstawił informację na temat
organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
Informacja stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
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Radny K. Kowalski chciał znać skład komisji konkursowej i funkcji poszczególnych jej
członków.
Kierownik M. Wieczorek udzielił na powyższe odpowiedzi informując, że komisja
konkursowa składa się z 6 osób i przedstawia się następująco:
1. Marcin Wieczorek – przedstawiciel Urzędu Gminy w Pabianicach.
2. Ewelina Stankiewicz - przedstawiciel Urzędu Gminy w Pabianicach.
3. Łukasz Stencel – przedstawiciel organizacji pozarządowych – Gminny Ludowy Klub
Sportowy „ Burza” Pawlikowice.
4. Marek Muszczak – przedstawiciel Rady Gminy Pabianice.
5. Krzysztof Gąsiorek – przedstawiciel organizacji pozarządowych – OSP w Rydzynach.
6. Jerzy Błoch – przedstawiciel organizacji pozarządowych – Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Inicjatyw Lokalnych „Viktoria”
Radny K. Kowalski pytał jeszcze, czy zostały uwzględnione procedury zgłoszone po kontroli
Regionalnej Izby Obrachunkowej, Kierownik odpowiedział, że wszystkie uwagi zgłoszone
przez RIO są uwzględnione. Ponadto poinformował, że przedstawiciele organizacji
pozarządowych, którzy wchodzą w skład komisji konkursowej są przedstawicielami takich
organizacji, które nigdy nie aplikowały o środki finansowe w ramach konkursu.

Ad. pkt 9.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice zaproponował by Skarbnik krótko przedstawiła i
omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r. z uwagi na fakt, iż sprawozdanie było
omawiane na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Radni nie zgłaszali sprzeciwów do powyższej propozycji.
W związku z powyższym Skarbnik Gminy M. Nowicka krótko przedstawiła i omówiła
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pabianice za 2016 r, co stanowi zał. nr 9 do
niniejszego protokołu.
Uwag ani zapytań do sprawozdania nie zgłoszono.
Następnie Skarbnik przedstawiła:
- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – zał. nr 10 do protokołu;
- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – zał. nr 11 do
niniejszego protokołu;
- rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) – zał. nr 12 do protokołu;
- zestawienie zmian w funduszu jednostki – zał. nr 13 do protokołu.
Po przedstawieniu powyższego głos zabrał radny Ł. Drewniak, który przypomniał, iż miał
otrzymać od Skarbnik na e-maila pewne informacje, o które pytał na posiedzeniu Komisji
Gospodarczo-Finansowej, jednak takie do niego nie wpłynęły.
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Skarbnik zauważyła, że prośba radnego dotyczyła wydatków poniesionych na naprawę
ciągnika należącego do gminy. Niestety jest to bardzo obszerna informacja, dlatego Skarbnik
pozwoliła sobie skopiować faktury, które dotyczyły tych napraw, a które stanowią niejako
odpowiedź na pytania radnego.
Radny Ł. Drewniak wyraził chęć otrzymania skopiowanych faktur, jednocześnie informując
zebranych, że jego pytanie było podyktowane faktem, iż na naprawę i przegląd ciągnika
przeznaczane były duże kwoty, na co wskazywało sprawozdanie.
Dalszych uwag, ani pytań nie było.
Ad. pkt 10.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasperska odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
o sprawozdaniu Wójta Gminy Pabianice z wykonania budżetu za 2016 rok.
Uchwała Nr I/54/2017 z dnia 5 maja 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Pabianice z
wykonania budżetu za 2016 rok stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Rada nie zgłosiła uwag w tym miejscu
Ad. pkt 11.
W- ce Przewodnicząca Rady Z. Kasperska przedłożyła wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Pabianice z dnia 24 maja 2017r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.
Wniosek stanowi pisemny zał. nr 15 do protokołu.
Do powyższego Rada nie zgłosiła uwag.
Ad. pkt 12.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasperska odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
do wniosku Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr I/82/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia
29 maja 2017 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2016 r. stanowi zał. nr 16 do niniejszego protokołu.
Do przedłożonej uchwały Rada nie zgłosiła uwag.
Przewodniczący Rady, w związku z zapoznaniem się przez radnych z powyższymi
dokumentami, zaproponował podjęcie prac nad projektem uchwały o nr roboczym XLI/A/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2016r., co stanowi pisemny zał. nr 17 do
protokołu. Następnie Komisarz Wyborczy w Łodzi miałby przedstawić nowe wzory kart do
głosowania, a następnie miałaby zostać ogłoszona przerwa.
Radni nie sprzeciwiali się takiej propozycji.
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W związku z tym Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 13 porządku obrad sesji.
Ad. pkt 13.
W-ce Przewodnicząca Rady Gminy Pabianice odczytała projekt uchwały o nr roboczym
XLI/A/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania
finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2016r.
Po dokonaniu powyższego głos w sprawie zabrał radny A. Skawiński.
Radny wyraził własną opinię w temacie oceny pracy Wójta i zasadności przyjęcia w/w uchwały.
W pierwszej kolejności odniósł się do protokołu i wniosków pokontrolnych z ostatniej kontroli
RIO. Negatywnie ocenił postępowanie Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice, którzy nie poinformowali radnych o tym, że taki protokół
wpłynął do Urzędu. Prosił o wyjaśnienia w tej sprawie. Odniósł się krytycznie również do tego,
iż powyższy protokół nie został odpowiednio szybko umieszczony w BIP. Następnie wyraził
chęć by Wójt odniósł się do zarzutów zawartych w przytoczonym protokole, a odnoszącym się
do pracy Wójta i Urzędu oraz niewłaściwego sposobu wydatkowania środków. Podał przykłady
uchybień, które negatywnie wpłynęły na Gminę Pabianice, a które jego zdaniem powinny być
brane pod uwagę przy udzielaniu Wójtowi absolutorium. Zwracając się do radnych odniósł się
do decyzji w tej sprawie przez nich podejmowanej, a zwracając się do Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej stwierdził, że „nie zawsze warto być tzw. marionetką”.
Przewodniczący pouczył radnego by nie używać tego typu określeń.
Do powyższej wypowiedzi odniósł się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który uważał, że
zagadnienia przedstawiane przez przedmówcę są nieprawdziwe. Jego zdaniem z kwot
zawartych w sprawozdaniach wynika, czy jest marionetką, czy też nie.
Z kolei radny K. Kowalski zauważył, że RIO odnosi się do formalno-rachunkowych,
księgowych kwestii, a do właściwości Rady należy ocena budżetu pod względem celowości,
gospodarności. Jego zdaniem to Rada powinna oceniać tego typu elementy podejmując
uchwałę w tej sprawie.
Innych głosów w tej sprawie nie było.
W ramach odpowiedzi na zarzut radnego A. Skawińskiego Przewodniczący poinformował, że
protokół z kontroli RIO był dostępny w biurze rady do wglądu dla każdego radnego.
Radny A. Skawiński uważał, że należało poinformować radnych, że protokół jest dostępny w
biurze rady. On takiej informacji nie otrzymał.
Przewodniczący przyjął do wiadomości powyższą uwagę i przeszedł do głosowania.
Za przyjęciem uchwały Nr XLI/363/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice
za 2016r. radni opowiedzieli się 11 głosami, przy 3 głosach przeciw. W głosowaniu wzięło
udział 14 radnych.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Przewodniczący oddał głos Komisarzowi Wyborczemu
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Panu Tomaszowi Szabelskiemu oraz Dyrektorowi Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi Pani
Grażynie Majerowskiej-Dudek.
Państwo przekazali informacje nt. nowych wzorów kart do głosowania w związku ze
zbliżającymi się wyborami samorządowymi, przedstawili 2 warianty kart, tj. w formie
książeczkowej i w formie płachty. Wyjaśnili motywy związane z powstaniem nowych wzorów,
tj. zarzutami dotyczącymi formy książeczkowej. Państwo udzielili wyjaśnień w tym zakresie z
podaniem wad i zalet obu form oraz przybliżyli problem z przygotowaniem nakładek braila dla
osób niewidomych na karty w formie płachty. Następnie poproszono zebranych o wyrażenie
opinii nt. obu wariantów przygotowanych i przedstawionych kart.
Sołtys wsi Janowice T. Owczarek wyraziła opinię, że osoby starsze pogubią się z tym, jak
należy głosować, skoro wcześniej nie będą mogli zapoznać się z kartami do głosowania.
Sołtys wsi Terenin J. Jurek zauważyła problem ze złożeniem kart w formie płachty.
Komisarz Wyborczy przyznał, że złożenie jest niezbędne ze względu na wielkość otworu w
urnie do głosowania.
Pani M. Rogalska, dokonująca zapisu audio z obrad sesji, zapytała o ile wzrosną koszty z
przejścia z formy książeczkowej na formę płachty.
Komisarz Wyborczy odpowiedział, że nie wiadomo, nie było takich wyliczeń.
Radny K. Kowalski poddał pod rozwagę pomysł by numery list w formie książeczkowej były
ułożone na poszczególnych stronach w sposób losowy. W ten sposób zmuszałoby się wyborców
do odszukiwania właściwej listy.
Komisarz Wyborczy był wdzięczny za każdy pomysł. W przypadku dalszych uwag prosił o
kontakt przez stronę internetową.
Konkluzja z powyższej dyskusja była taka, że większość osób opowiadała się za formą
książeczkową.
Dalszych głosów nie było.
Przewodniczący ogłosił 15 min przerwy.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady sesji i omawianie projektów uchwał.
W-ce Przewodnicząca odczytała projekty uchwał od nr roboczego XLI/B/2017 do XLI/J/2017,
co stanowi zał. od nr 18 do nr 26.
Radny A. Skawiński odnosząc się do projektu uchwały o nr roboczym XLI/B/2017 zapytał, czy
w uzasadnieniu do wniosku nie ma błędu odnośnie ankiet.
Kierownik S. Izbicki udzielił wyjaśnień i stwierdził, że nie ma tam błędu.
Dalszych uwag nie było.
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Uchwała Nr XLI/364/2017 została przyjęta jednogłośnie.
Uwag, ani pytań nie zgłaszano do projektów o nr roboczych XLI/C/2017 i XLI/D/2017. W
związku z tym odpowiednio uchwały o Nr XLI/365/2017 i XLI/366/2017 zostały przyjęte
jednomyślnie w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich.
Radny A. Skawiński zgłosił pytanie również do projektu o nr roboczym XLI/E/2017. Prosił o
wyjaśnienie przeznaczenia 20 tys. zł na modernizację kotłowni w lokalu OSP Piątkowisko
wynajętym na prowadzenie żłobka.
Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Kierownik M. Wieczorek. Kierownik zauważył, że w
informacji Wójta o pracy między sesjami pojawiła się informacja, iż Gmina otrzymała
dofinansowanie na powołanie żłobka. Pomieszczenie na ten cel będzie znajdowało się w OSP
Piątkowisko, ale trzeba je zmodernizować. Jednym z elementów tej modernizacji jest
dostawienie dodatkowego, mniejszego pieca do ogrzewania pomieszczeń żłobkowych i
uniezależnienie się od pieca OSP.
Radny doprecyzował, że chodzi mu o to jaki będzie system, jakie rozwiązanie. Pytał, czy były
wyliczenia.
Kierownik wyjaśnił, że rozważane są dwa warianty, tj. ogrzewanie gazowe – bezobsługowe, i
ogrzewanie za pomocą ekogroszku, gdzie jednak niezbędne jest zatrudnienie pracownika lub
osoby z OSP. W tym miejscu przedstawił wady i zalety obu rozwiązań, podkreślając, że koszty
utrzymania budynku pozostają po stronie gminy.
Radny, w związku z wypowiedzią Kierownika, wysnuł wniosek, że kwota wskazana w
projekcie uchwały jest kwotą szacunkową, nikt nie robił wyliczeń.
Kierownik odpowiedział, że jest to kwota wynikająca z kosztorysu.
Radny chciał wiedzieć, kiedy znana będzie ostateczna decyzja.
Kierownik: możliwe, że w przyszłym tygodniu.
Innych uwag, ani pytań nie było.
Uchwała Nr XLI/367/2017 została przyjęta jednogłośnie.
Radny A. Skawiński zgłosił także uwagi do projektu uchwały o nr roboczym XLI/F/2017.
Chciał wiedzieć, czy oświetlenie, o którym mowa w projekcie będzie oświetleniem ledowym.
W-ce Wójt przypomniał, że udzielał już wcześniej odpowiedzi na to pytanie - planowane jest
oświetlenie LED.
Radny zastanawiał się, czy w tytule zadania nie należałoby dopisać, że chodzi o oświetlenie
ledowe.
W-ce Wójt uważał, że nie ma takiej potrzeby. W programie funkcjonalno-użytkowym wpisano,
że ma być to oświetlenie ledowe.
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Pomimo powyższej informacji radny A. Skawiński wnioskował o zmianę nazwy zadania na:
„Budowa ledowego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Porszewicach” oraz
„Budowa ledowego oświetlenia ulicznego od posesji nr 51 do skrzyżowania w miejscowości
Janowice”.
Za wnioskiem opowiedziało się 3 radnych, przy 11 głosach przeciw. Wniosek upadł.
Za przyjęciem uchwały Nr XLI/368/2017 opowiedziało się 11 radnych, przy 3 głosach
wstrzymujących.
Kolejny projekt uchwały o nr roboczym XLI/G/2017 został przyjęty bez uwag. Uchwała Nr
XLI/369/2017 została przyjęta jednogłośnie.
Korzystając z faktu, że projekt uchwały o nr roboczym XLI/H/2017 dotyczy m.in. budowy
chodnika, radny A. Skawiński zapytał, czy zostały wykonane wyliczenia odnośnie tego, czy
należy budować chodniki, czy nie lepiej ciągi pieszo-jezdne. Zwracał przy tym uwagę na
problemy związane z odśnieżaniem chodników na niezamieszkałych odcinkach dróg, czy
wymijaniem się maszyn rolniczych.
W-ce Wójt odpowiedział, że w przypadku wskazanym w omawianym projekcie uchwały
dokumentacja projektowa na budowę chodnika wykonana została w zeszłym roku. Natomiast
odnosząc się do kwestii ciągów pieszo-jezdnych W-ce Wójt zauważył, że zdaniem projektanta
chodniki z krawężnikiem są bezpieczniejsze dla pieszych niż ciągi pieszo-jezdne. Ponadto ciąg
pieszo-jezdny wymaga większych niż chodnik szerokości, a najczęściej gmina nie dysponuje
terenem odpowiedniej szerokości. W przypadku Petrykóz (o czym mowa w projekcie), a o co
pytał radny K. Kowalski, pas drogowy jest zbyt wąski na pas pieszo-jezdny.
Radna M. Lubowicka wyraziła pogląd, że radny ma rację, ale bezpieczeństwo na pasach pieszojezdnych jest mniejsze.
Radny A Skawiński uważał, że chodnik też nie zapewnia bezpieczeństwa.
Dalszych uwag nie było.
Uchwała Nr XLI/370/2017 została przyjęta jednogłośnie.
Radni nie zgłaszali uwag do dwóch pozostałych projektów, tj. o nr XLI/I/2017 i XLI/J/2017.
Uchwała odpowiednio nr XLI/371/2017 została przyjęta jednogłośnie, a uchwała nr
XLI/372/2017 została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.

Ad. pkt 14.
Wójt powtórzył, że odpowiedzi do biura rady nie wpłynęły. Odnosząc się z kolei do radnego
K. Kowalskiego w związku z poruszaną przez niego sprawą pomiaru hałasu obiecał, że
opracuje z mecenasem pismo w tej sprawie.
Ad. pkt 15.
W ramach spraw różnych sołtys wsi Konin – Majówka W. Komorowski poinformował, że jako
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przedstawiciel jednej z miejscowości o nazwie Konin został zaproszony do miasta Konin, gdzie
został miło ugoszczony.
W dalszej kolejności głos zabrał radny Ł. Drewniak, który pytał o zaawansowanie prac
związanych z powstaniem chodnika w Górce Pabianickiej w stronę Gorzewa.
Wójt odpowiedział, że obecnie geodeta dzieli teren.
Z kolei radny K. Kowalski powrócił do sprawy pomiaru hałasu w Rydzynach. Zauważył, że
1.07.2017r. mija rok od oddania trasy S8 do użytkowania, a po tym czasie miał zostać
wykonany kolejny pomiar hałasu. W związku z powyższym uważał, że gmina Pabianice
powinna mieć wykonane własne pomiary, chociażby niewiążące i zająć stanowisko w sprawie.
Następnie informacje nt. pikników rodzinnych organizowanych w sołectwach Jadwinin,
Gorzew-Okołowice, Rydzyny i Świątniki przekazali sołtysi wsi.
Głos zabrała jeszcze radna Z. Kasperska, która w imieniu byłej radnej i sołtys gminy Pabianice
J. Szafran odczytała podziękowania za wsparcie w chorobie męża i uczestnictwie w pogrzebie.
Na zakończenie Sekretarz Gminy A. Chodasewicz-Izaszek poinformowała o wynikach
wyborów uzupełniających do Rady Gminy, co stanowi zał. nr 27 do protokołu. Po ogłoszeniu
wyniku wyborów w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nastąpi zaprzysiężenie
nowego radnego na najbliższej sesji.
Radny A. Skawiński pytał, czy nie ma terminu obligatoryjnego.
Sekretarz odpowiedziała, że rozmawiała z komisarzem wyborczym i takiego terminu nie ma.
Kierując natomiast pytanie do Przewodniczącego Rady radny zapytał, czy nie planuje sesji
nadzwyczajnej w lipcu.
Przewodniczący odpowiedział, że nie planuje takiej sesji, ale nie wyklucza, że będzie taka
potrzeba.
Innych uwag nie było.
Przewodniczący Rady zamknął obrady XLI sesji Rady Gminy Pabianice.
Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice
Marek Muszczak

Protokołowała:
Urszula Czerwonka
Andżelika Struzikiewicz
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