Protokół NR XLV
z obrad XLV sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 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 uczestniczyło 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 Pabianice
H. Gajda, Skarbnik Gminy M. Nowicka, Sekretarz Gminy A. Chodasewicz- Izaszek,
radca prawny A. Jankowski, Kierownik ref. Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie
Gminy: M. Wieczorek.

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 XLIV sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty w
głosowaniu 11 głosami za, 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Radny K. Kowalski w tym punkcie nieobecny, brał udział w obradach sesji od pkt. 3
realizowanego porządku obrad.
Ad. pkt 3.
Przewodniczący Rady przedłożył proponowany porządek obrad XLV sesji Rady Gminy.
Do porządku obrad Wójt Gminy wnioskował o wprowadzenie następujących projektów
uchwał, które przedkładane były wcześniej radnym na posiedzeniach Komisji.
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Pabianice nieruchomości (dot. zabezpieczenia
środków finansowych na zakup działki budowlanej przy budynku OSP w Piątkowisku)
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Pabianice nieruchomości (dot. zabezpieczenia
środków finansowych na przebudowę drogi gminnej o nr ew. 318.
- przejęcia przez Gminę Pabianice do zasobów dróg gminnych drogi dojazdowej D12
znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Jadwinin
- zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 – ( dot. zmiany przeznaczenia funduszu
sołeckiego sołectwa Bychlew)
- zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. ( dot. zmian w między działami w GOPS )
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- zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. ( dot. zmiany przeznaczenia funduszu
sołeckiego sołectwa Kudrowice)
- zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. ( dot. zmian miedzy działami budżetu gminy
w dz. Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 77. 243 zł. i przeznaczenie dotacji dla
Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania Pabianickiego przebudowa drogi
powiatowej nr 4911 E w Żytowicach
- zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. ( dot. dotacji celowej dla OSP Kudrowice na
zakup wyposażenia do pomieszczenia socjalnego)
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2017 r. na zadanie inwestycyjne
( dot. budowy drogi powiatowej w Żytowicach)
- zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. ( dot. zmiany funduszu sołeckiego sołectwa
Rydzyny)
Więcej wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddawał kolejno do głosowania proponowane powyżej uchwały do
wprowadzenia ich do porządku obrad. Radni opowiedzieli się w głosowaniu jednogłośnie nad
ich wprowadzeniem. Głosowanie zostało przeprowadzone odrębnie nad każdym zgłoszonym
projektem uchwały.
Zgłoszonym projektom uchwał Przewodniczący nadał w porządku obrad numery robocze,
które przedstawiają się w sposób następujący:
a/ zmiany składu osobowego Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej – Uchwała
Nr XLV/A/2017
b/ uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2017-2022 dla gminy Pabianice oraz trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania – Uchwała Nr XLV/B/2017
c/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/C/2017
d/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/D/2017
e/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/E/2017
f/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/F/2017
g/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/G/2017
h/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/H/2017
i/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/I/2017
j/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/J/2017
k/ wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Pabianice nieruchomości – Uchwała Nr
XLV/K/2017
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l/ wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Pabianice nieruchomości – Uchwała Nr
XLV/L/2017
ł/ przejęcia przez Gminę Pabianice do zasobów dróg gminnych drogi dojazdowej D12
znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Jadwinin – Uchwała
Nr XLV/Ł/2017
m/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/M/2017
n/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/N/2017
o/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/O/2017
p/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/P/2017
r/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/R/2017
s/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/S/2017
t/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/T/2017
u/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianic e uchwalonej Uchwałą Nr
XXXIII/302/2016 na lata 2017-2020.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Wolne wnioski, komunikaty i sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad sesji .

Porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami został przyjęty przez Radę w głosowaniu
jednomyślnie i przedstawia się w sposób zapisany poniżej:
1. Otwarcie obrad XLV sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLIV 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. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.
8. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swoje
zadania na terenie Gminy Pabianice.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany składu osobowego Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej – Uchwała
Nr XLV/A/2017
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b/ uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2017-2022 dla gminy Pabianice oraz trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania – Uchwała Nr XLV/B/2017
c/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/C/2017
d/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/D/2017
e/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/E/2017
f/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/F/2017
g/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/G/2017
h/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/H/2017
i/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/I/2017
j/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/J/2017
k/ wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Pabianice nieruchomości – Uchwała Nr
XLV/K/2017
l/ wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Pabianice nieruchomości – Uchwała Nr
XLV/L/2017
Ł/ przejęcia przez Gminę Pabianice do zasobów dróg gminnych drogi dojazdowej D12
znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Jadwinin – Uchwała
Nr XLV/Ł?2017
m/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/M/2017
n/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/N/2017
o/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/O/2017
p/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/P/2017
r/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/R/2017
s/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/S/2017
t/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLV/T/2017
u/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianic e uchwalonej Uchwałą Nr
XXXIII/302/2016 na lata 2017-2020.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Wolne wnioski, komunikaty i sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad sesji .

Ad. pkt 4.
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Przewodniczący Komisji przedłożyli informacje o pracy Komisji między sesjami.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka poinformowała, że
Komisja, której przewodniczy między sesjami odbyła 1 posiedzenie, na którym omówiła
materiały na sesję Rady Gminy a następnie Komisja wyjechała w teren w celu obejrzenia
stanu dróg, rowów przydrożnych i oświetlenia ulicznego. Komisja była zarówno w części
północnej gminy, jak i południowej, gdzie miała drobne uwagi, tj. osunięcie się poboczy w
stronę rowów przydrożnych przy drodze w Tereninie, brak tabliczek informujących o numeracji
posesji w nowych osiedlach. Ponadto Komisja zapoznała się z opinią radnego Drewniaka w
kwestii konieczności przebudowy drogi przez Górkę Pabianicką tzw. Poduchowną. Komisja na
zakończenie postawiła wniosek o wykonywanie w pierwszej kolejności inwestycji drogowych,
dla których wykonane są projekty i uzyskane zostało pozwolenie na budowę.
Przewodniczący Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej J. Błoch poinformował,
że Komisja Samorządowo Społeczna i Organizacyjna odbyła między sesjami 1 posiedzenie, na
którym dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pabianice za I półrocze
2017 r, omówiła projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy, podjęła temat dot. spraw
oświaty i postawiła wniosek do Przewodniczącego Rady o zwołanie połączonych Komisji Rady
Gminy w temacie oświaty.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej poinformował, że Komisja, której
przewodniczy odbyła między sesjami również 1 posiedzenie, na którym analizowała
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pabianice za I półrocze oraz zapoznała się z
projektami uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej H. Szafrański poinformował, że Komisja Rewizyjna
podjęła temat dot. sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pabianice za I półrocze 2017 r.
jak również ciąg dalszy kontroli rozpoczętej w miesiącu czerwcu br. w temacie kontrola
zawieranych umów o dzieło i zlecenie przez jednostki organizacyjne . Z uwagi na pojawiające
się dalsze pytania, na które Komisja wystąpiła o odpowiedzi pisemne kontrola nie została
jeszcze zakończona.

Ad. pkt 5.

Wójt Gminy przedłożył informację o pracy Urzędu Gminy między sesjami.
Informacja zapisana poniżej:
„INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI
wrzesień 2017
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W zakresie utrzymania dróg
1. Zakończono, odebrano i rozliczono inwestycje drogową pn: „Przebudowa ulicy Złotej i
Stadionowej w miejscowości Piątkowisko”.
2. W trakcie zakończenia są roboty drogowe polegające na „Wykonaniu nakładki asfaltowej
w miejscowości Świątniki”.
3. Przygotowano wniosek o dofinansowanie Przebudowy drogi w miejscowości Piątkowisko
tzw. „Żabieniec” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury na lata
2016 – 2019 i złożono do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
4. Unieważniono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót na zadanie
inwestycyjne pn; „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej nr 108274E w
miejscowości Bychlew – Jadwinin” z uwagi na nie spełnienie kryteriów przez potencjalnych
wykonawców którzy złożyli oferty.
5. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa
chodnika wzdłuż drogi gminnej 108258E w Petrykozach od Ośrodka Zdrowia do S-14”
Otwarcie ofert – 2.10.2017 r.
6. Wykaszano pobocza dróg z odrostów i chwastów przy użyciu kosiarki ciągnikowej i kos
spalinowych - na terenie całej gminy.
7. Wykonywane były czynności związane z usuwaniem skutków wichury na terenie gminy
Pabianice - połamane drzewa i gałęzie drzew między innymi w Jadwininie, Tereninie.
Porszewicach, Piątkowisku.
8. Odnowiono i pomalowano wiaty przystankowe w Porszewicach - 2 szt. w Świątnikach – 1
szt. oraz barierki ochronne na mostach w Okołowicach i Szynkielewie a także na przepustach
drogowych w Woli Żytowskiej, Hermanowie, Tereninie, Świątnikach.
9. Dowieziono kruszywo drogowe w celu uzupełnienia ubytków na drogach w Piątkowisku ul.
Cynkowa, w sołectwie Rydzyny oraz w Osiedlu Petrykozy ulica Bacy.
10. Odmulono odcinek rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Tereninie od skrzyżowania
w kierunku Pawlikowic – odcinek ok. 200 mb.
11. Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy przez
mieszkańców w różnych sprawach.
12. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w pasie
drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
13. Wydawano decyzje na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w związku z
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umieszczeniem urządzenia obcego nie związanego z funkcjonowaniem drogi.
W zakresie planowania przestrzennego:
1. Przeprowadzono 4 sprawy z zakresu opiniowania wstępnych projektów podziału
nieruchomości.
2. Przeprowadzono 17 spraw z zakresu wystawienia wypisów i wyrysów, zaświadczeń
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Przeprowadzono 4 sprawy z zakresu inne (wyjaśnienia interpretacje, opinie, akty prawne
dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa.
4. Prowadzono czynności wynikające z przeprowadzanych procedur planistycznych
w związku z uchwalaniem zmiany studium i planów miejscowych.
5. Obecne etapy:
a.

Zmiana studium – przygotowano wstępny projekt do wyłożenia na komisje
urbanistyczno-architektoniczną.

b.

Szynkielew – projekt na etapie wyłożenia do publicznego wglądu.

c.

Bychlew – projekt na etapie wyłożenia do publicznego wglądu.

d.

Jadwinin – prowadzone prace w związku etapem uzgadniania z GDDKiA.

e.

Bychlew-Hermanów-Władysławów-Terenin - prowadzone prace w związku etapem
uzgadniania z Wojewodą.

f.

Piątkowisko – opracowywanie projektu.

g.

Świątniki – opracowywanie projektu.

h.

Górka Pabianicka – opracowywanie projektu.

i.

Piątkowisko - przygotowano wstępny projekt do wyłożenia na komisje urbanistycznoarchitektoniczną.

j.

Petrykozy Osiedle - przygotowano wstępny projekt do wyłożenia na komisje
urbanistyczno-architektoniczną.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
1. Wydano 19 szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej oraz 3 szt.
warunków przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. Wydano 10 zawiadomień o nadaniu numeru posesji i zaprojektowano 160 nowych numerów
posesji.
2. Zarejestrowano 30 aktów notarialnych.
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3. Wydano 3 decyzje podziałowe.
4. Wykonano 100 wypisów z rejestru gruntu dla decyzji podziałowych.
5. Wykonano 10 wypisów z Ksiąg Wieczystych do celów służbowych.
6. Wykonano 10 wypisów z EWMAPY do celów służbowych
7. Wydano postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o okresach pracy
w gospodarstwie rolnym męża, w charakterze domownika.
W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1. Przyjęto i wprowadzono do systemu CEIDG 16 wniosków o wpis, zmianę lub zawieszenie
działalności gospodarczej.
2. Wydano 3 nowe zezwolenia przedłużające sprzedaż napojów alkoholowych
w sklepach.
W zakresie gospodarki gruntami:
1. Wydano 3 decyzje w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania sieci
wodociągowej w Wysieradzu.
W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1. przyjęto i wprowadzono do programu 30 deklaracji;
2. zaksięgowano 34.531,20 zł. z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. sporządzono 22 postanowienia;
4. przygotowano miesięczne sprawozdanie finansowe;
5. przygotowano kwartalne sprawozdanie finansowe Rb 27S;
6. sporządzono i wysłano 233 upomnienia;
7. wprowadzono do programu 125 potwierdzeń odbioru upomnień;
8. przyjęto 150 petentów;
9. przyjęto 3 wnioski i sporządzono 3 umowy o udzieleniu dotacji z budżetu gminy na
likwidację pokryć dachowych zawierających azbest z budynków na terenie Gminy
Pabianice.
W zakresie ochrony środowiska
1. Wydano decyzję o odmowie wydania zezwolenia na wycięcie drzew w drodze powiatowej
we wsi Kudrowice.
2. Przeprowadzono oględziny i wydano 12 zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu dotyczącego usuwania drzew przez osoby fizyczne.
3. Przeprowadzono ocenę stanu zdrowotnego pomnika przyrody- dębu szypułkowego
rosnącego na nieruchomości we wsi Porszewice 18 g.
4. Podpisano umowę na konserwację w/w pomnika przyrody.
5. Uzgodniono projekt decyzji Starostwa Powiatowego o udzielenie koncesji na wydobywanie
kopalin kruszywa naturalnego ze złoża Piątkowisko II.
W zakresie oświaty, kultury i sportu
1. W miesiącu sierpniu z usług opiekunów dziennych zatrudnionych przez gminę korzystało
dziesięcioro dzieci. Jest to maksymalna liczba dzieci, jaka może być objęta opieką.
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2. Przekazano do Kuratorium Oświaty wniosek na dotację celową na wyposażenie szkół
podstawowych, gimnazjów realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe.
3. Przekazano do Kuratorium Oświaty wniosek na kwotę 14 000 zł w ramach rządowego
programu „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Petrykozach .
4. Od 1 września zawarto 10 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na zwrot kosztów
dojazdu ich dzieci do szkoły i na zajęcia wspomagające ich rozwój.
5. Przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach.
Została nim Pani Monika Kaczmarek – nauczyciel SP w Pawlikowicach. Powierzenie
stanowiska obejmuje okres 5 lat.
6. Zawarto umowy zlecenie z opiekunami na przystankach przy szkole w Żytowicach,
Piątkowisku i Petrykozach.
7. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi zestawienie zbiorcze w Systemie Informacji
Oświatowej - stan na 10 września.
8. Wybrano wykonawcę projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę
gimnastyczną i sale dydaktyczne – „Pracownia Projektowa Joanna Okraska”, ul. Łukowa
16/4 Łódź za cenę 52 545,60 zł. Termin wykonania – grudzień 2017 r.

Wykorzystanie świetlic wiejskich z terenu Gminy Pabianice w miesiącu wrześniu 2017 r.
1. Świetlica wiejska w Koninie


Spotkania organizacji społecznych działających na terenie sołectwa : Stowarzyszenia
Carpe Diem, Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie, Rady Sołeckiej;



od 1.09 do 15.09., pn-czw. w godz. 17-19.30. odbywał się zbiórki szkoleniowe MDP
Konin oraz Żeńskiej Drużyny Pożarniczej.



16.09.2017 r. Warsztaty ogrodnicze-urządzamy ogród w ramach projektu Grant na
lepszy Start.



20.09.2017 r. warsztaty ceramiczne dzieci do lat 3 – w ramach działania aktywna
świetlica,



Wynajem sali na potrzeby organizacji imprez prywatnych: 8-11.09.2017 r.



sala udostępniona na potrzeby przeprowadzenia zebrania sołeckiego wsi KoninMajówka.
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2. Świetlica wiejska w Jadwininie


22 .09. 2017 r. odbyło się zebranie sołeckie wsi Jadwinin;



26.09.2017 r. odbyło się zebranie sołeckie wsi Rydzyny;



27.09.2017 r. Stowarzyszenie Carpe Diem realizacja Grant na lepszy start- warsztaty
rękodzieła dla mieszkańców gminy.



wynajem sali na potrzeby organizacji imprez prywatnych : 8-11.09.2017 r.

3. Świetlica wiejska w Hermanowie


udostępnienie mieszkańcom popołudniami świetlicy ( wspólne gry

bilard, tenis

stołowy);


9 września odbyło się ognisko integracyjne na koniec lata dla mieszkańców sołectwa
Hermanów;



wynajem na potrzeby organizacji imprez prywatnych: 22.09-25.09, 29.09-02.10.2017 r.

4. Dom Ludowy w Bychlewie


wt, czw. 16.00-21.00 – zajęcia z kapelą oraz ZPIT „ Bychlewianka”



spotkania organizacji społecznych działających na terenie sołectwa KGW w Bychlewie,
Stowarzyszenia „Folklor ma sens”



15.09.2017 r. odbyło się zebranie sołeckie wsi Bychlew,



w śr w godz. 17-18 - zajęcia fitness rodziców dzieci LKS „ Jutrzenka” Bychlew;



24.09.2017 r. spotkanie w ramach projektu Grant na lepszy start – „ Młodzi i starzy
razem dla zwierząt”.



wynajem sali na potrzeby organizacji imprez prywatnych 8-11.09;

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 8-11.09.2017 r,



w sb-nd rozgrywki ligowe wg terminarza Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Grup
młodzieżowych i seniorów.

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)
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spotkania organizacji społecznych działających na terenie sołectwa (KGW)



organizacja zebrania sołeckiego sołectwa Wola Żytowska

7. Obiekt sportowy w Piątkowisku


Spotkanie organizacyjne LKS „ Orzeł” Piątkowisko,



Pn-pt 16.00-20.00 treningi drużyn młodzieżowych oraz drużyny seniorów,



wynajem na potrzeby organizacji imprez prywatnych 29.09-02.10.2017 r.,



w sb-nd rozgrywki ligowe wg terminarza Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Grup
młodzieżowych i seniorów.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:
1. Projekt "Gmina Pabianice zapewnia dobrą jakość edukacji w SP w Bychlewie"
- przygotowanie i złożenie wniosku o płatność
- podsumowanie wydatków dotychczas wykonanych - analiza oszczędności w podziale na
pozycje budżetowe i klasyfikacje budżetowe
- przygotowywanie danych do aktualizacji budżetu dla p. Skarbnik
- wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o zgodę na zmiany w zakresie
zatrudnienia psychologa i jego dokształcenia się
- prowadzenie sprawy niedostarczonych pomocy dydaktycznych przez firmę Educarium
- przygotowanie się do nowego roku szkolnego - ustalenie procedury zatrudniania
pracowników, wyboru usługi transportowej, podziału godzinowego zajęć i wykorzystania
ewentualnych oszczędności
2. Wniosek do PROW o dofinansowanie placów zabaw
- przygotowanie dokumentacji do uzupełnienia w Starostwie Powiatowym zawiadomienia o
zamiarze wykonania robót - przygotowanie kart technicznych i certyfikatów urządzeń,
nawiązanie współpracy z projektantem w sprawie planu zagospodarowania terenu;
3. Współpraca z Łódzkim Obszarem Metropolitarnym
- przygotowanie dokumentacji do zamówienia studiów wykonalności w ramach procedury pon.
30 tys. EUR netto - oszacowanie wartości, opracowanie dokumentacji do zapytania (ogłoszenie,
specyfikacja, wzór umowy, formularz oferty)
4. Rajd szlakiem historii Operacji Łódzkiej 1914 r. - 7.X.2017 r.
planowana jest trasa od Konina do Piątkowiska z piknikiem rodzinnym na mecie w
Piątkowisku, 26 km trasy rowerowej grogami gminnymi i częściowo powiatowymi.
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5. Grant na Lepszy start - przyznano 5 dotacji projekty są w trakcie realizacji, szczegóły są
dostępne na gminnym profilu społecznościowym Planowane jest jeszcze szkolenie w zakresie
księgowości w organizacjach pozarządowych oraz prowadzenia działalności odpłatnej i
gospodarczej przez NGO.
6. Udział w spotkaniu w sprawie pozyskania dofinansowania na Odnawialne Źródła Energii
dla mieszańców w ramach naboru ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.
- oszacowanie wartości zamówienia studium i załączników w tym przeprowadzenie wizji w
każdym domu i złożenie pisma do p.Skarbnik o zabezpieczenie środków (średnio 20 tys. za
opracowanie studium, 15 tys. za wizje lokalne - 50 do 70 zł za sztukę).
Po przedłożonej informacji Wójta Gminy z pytaniami wystąpili:
Radny A. Skawiński pytał, czy Urząd Gminy występował z jakimkolwiek wnioskiem do
Urzędu Marszałkowskiego w tegorocznym naborze o wsparcie finansowe na przebudowę dróg
lokalnych. W informacji Wójta nie było na ten temat żadnej wzmianki.
Wójt poinformował, że musi najpierw sprawdzić w dokumentach i odpowie na to pytanie
później, ponieważ W-ce Wójt przebywa obecnie na urlopie.
Radny A. Skawiński domagał się również odpowiedzi na pytania z poprzedniej sesji, których
nie otrzymał w kwestii dotyczącej świetlicy (uwaga radnego Skawińskiego zgłoszona na XLIV
dot. świetlicy w Hermanowie) jak również programu możliwości wymiany kotłów co.

Ad. pkt 6.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych:
Z pytaniami wystąpił radny Ł. Drewniak:
1. Czy gmina podjęła decyzję w sprawie dot. systemu ogrzewania i odprowadzania ścieków w
związku nowym projektem rozbudowy SP w Petrykozach, czy przekazano już ją projektantowi,
czy też Rada będzie miała możliwość dyskusji nad tym tematem.
2. Kiedy nastąpi zakończenie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Górki Pabianickiej.
3. Na jakim etapie są prace związane z budową chodnika w Górce Pabianickiej od
skrzyżowania za kościołem w kierunku Gorzewa. Na to pytanie Wójt odpowiedział, że w
dalszym ciągu geodeta wykonuje prace w terenie.
Radna D. Szczesik zgłosiła wnioski pisemne w imieniu mieszkańców wsi Żytowice dot.
następujących spraw:
- zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Starostwa Powiatowego na wykonanie
nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Janowice,
- wykonania przepustu i wjazdu do posesji nr 8 w Żytowicach przy drodze powiatowej nr 4911
o takiej szerokości jak obecnie,
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- udrożnienia i zabezpieczenia głównego zbieracza melioracji znajdującego się przy posesji nr
30 w Żytowicach przy drodze powiatowej,
- dobudowania odcinka chodnika od posesji nr 42 w Żytowicach, który łączy się z drogą gminna
na Wysieradz.

Radny A. Skawiński nawiązując do wcześniej składanych wniosków zgłaszanych w sprawie
eliminowania emitowanego hałasu z drogi S-8 w okolicach Pawlikowic, Rydzyn i
otrzymywanych za pośrednictwem Urzędu Gminy odpowiedzi w związku z nimi od Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadał pytanie, czy gmina ze swej strony zamierza w
jakikolwiek sposób pomóc mieszkańcom w zwalczaniu tego hałasu.
Radny złożył wniosek w sprawie podjęcia działań związanych z nadawaniem nazw ulic w
niektórych miejscowościach na terenie gminy, ponieważ miejscowości rozbudowują się
powstają nowe osiedla i nadawanie numerów łamanych, czy dodawanie do numerów kolejnych
liter alfabetu jest niewystarczające.
Radny zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego, informując, że zapoznał się z listem
zamieszczonym w jednej z gazet pabianickich, w którym opisywana była sytuacja mająca
miejsce w szkole w Piątkowisku. Była też prośba o odczytanie tego listu na sesji Rady Gminy
Pabianice. Radny pytał czy znany jest Przewodniczącemu ten list, jeżeli tak dlaczego nie został
odczytany na sesji , sam osobiście chciałby się z nim zapoznać i poznać temat.
Przewodniczący Rady odpowiadając na powyższe poinformował, że zapoznał się z tym
pismem, był to list nie zawierający żadnych podpisów, nie odczytywał go na sesji ponieważ
zawierał on informacje na temat różnych osób i poruszał takie kwestie, iż uważał, że mógłby
poprzez to naruszyć czyjeś dobra osobiste.
Wiadomym jest mu, że Wójt Gminy rozmawiał z dyrektorem szkoły w tym temacie.
Radny stwierdził, że chciałby być bliżej o tej sprawie poinformowany.
Radna A. Marciniak zgłosiła wniosek z zebrania wiejskiego wsi Piątkowisko o podjęcie działań
związanych z eliminowaniem hałasu z drogi S- 14 w Piątkowisku poprzez dostawienie
ekranów dźwiękoszczelnych na odcinku Piątkowisko w kierunku do Łodzi jak również w
kierunku Dobronia.

Radny K. Kowalski nawiązał do tematu działań w kulturze na terenie gminy, przypomniał o
zgłaszanej wcześniej potrzebie ustalenia strategii gminy w tym kierunku jak również oceny
wykorzystania świetlic wiejskich i ustosunkowania się gminy co do animacji kultury ze strony
Urzędu Gminy. Przypomniał, że były to sugestie adresowane w kierunku osoby Kierownika
M. Wieczorka.
Radny zadał pytanie, czy ze strony Urzędu Gminy w tym temacie podjęte zostały jakieś
działania, poza przekazywaniem informacji na temat wykorzystania świetlic na terenie gminy.
Radny P. Rychłowski zgłosił wniosek w imieniu mieszkańców Szynkielewa o przegląd
oświetlenia ulicznego od strony kapliczki w kierunku Petrykóz jak również w stronę ok. 50 m.
od drogi krajowej.
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Przewodniczący Rady poinformował, że do biura rady między sesjami wpłynął wniosek
radnego Ł. Drewniaka w temacie udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące rozbudowy
szkoły Podstawowej w Petrykozach, na który została udzielona odpowiedź zainteresowanemu.
Poinformował także, że wpłynęły odpowiedzi na pytania i wnioski zadane podczas obrad XLIV
sesji, które również zostały przekazane radnym.

Ad. pkt 7.

Przed realizacją pkt 7 porządku obrad w temacie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Pabianice za I półrocze radny A. Skawiński postawił wniosek, aby sprawozdanie zostało
przedstawione przez Skarbnik w sposób możliwie skrótowy z uwagi na to, że radni otrzymali
dokument ten już dość dawno, mieli możliwość dokładnego zapoznania się z nim jak również
sprawozdanie przedkładane było na Komisjach Rady Gminy.
Wniosek radnego został przyjęty przez aklamację.
Skarbnik Gminy we wskazany sposób przedłożyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2017 r. po stronie dochodów i wydatków.
Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
Po przedłożonym sprawozdaniu w dyskusji o głos poprosiła osoba z publiczności p. M.
Rogalska. Pytała w kwestii dot. wydatków na finasowanie zadań wykonywanych przez dzieci
w przedszkolach. Informowała, że w mediach podawane są informacje, iż rodzice dzieci
uczęszczających do przedszkoli gminnych nie ponoszą żadnych wydatków na pomoce
naukowe, art. Piśmienne, higieniczne, ponosi je gmina. Pani M. Rogalska zadała pytania, czy
gmina występuje do budżetu Państwa o zwrot poniesionych kosztów w związku z powyższym.
Kierownik ref. Oświaty Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy M. Wieczorek odpowiedział, że
na terenie gminy funkcjonują jedynie oddziały przedszkolne, nie ma przedszkoli gminnych.
Wydatki, o których mowa powyżej zawsze ponosiła gmina, nie ponoszą ich rodzice.
Informował, że wg jego wiedzy dyrektorzy szkół zabezpieczają te potrzeby w ramach środków
z budżetu gminy.
Pani M. Rogalska chciała wiedzieć, czy gmina będzie czynić starania o zwrot tych kosztów ze
środków budżetu Państwa.
Kierownik M. Wieczorek odpowiedział, że na razie nie jest mu nic wiadomo o takim programie
dla oddziałów przedszkolnych, wystąpi z zapytaniem do Ministerstwa.
Dalej P. M. Rogalska pytała w sprawie dot. świetlic, powiedziała, że z wypowiedzi jednego z
radnych wynika, że jest niezadowolony z odpowiedniego wykorzystania świetlic a Rada
planuje budowę kolejnej świetlicy, w jaki sposób zamierza ja wykorzystywać.
Przewodniczący Rady poprosił, aby dyskusje nad tym przenieść do pkt sprawy różne.
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Ad. pkt 8.

Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swoje
zadania na terenie Gminy Pabianice przedstawił Kierownik ref. Oświaty, Kultury i Sportu M.
Wieczorek.
Poinformował, że materiał obejmuje zagadnienia stowarzyszeń, które wspiera gmina.
Informacja na powyższy temat przedstawia się następująco:
„Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących
swoje zadnia na terenie Gminy Pabianice w roku 2017.
Luty 2017
Na podstawie uchwały nr VI/41/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 31 marca 2011 roku
Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy rozpatrzyła wnioski pod względem formalnym
i rachunkowym na działalność sportową w 2017 r. Ogółem na przydzielenie dotacji komisja
zaopiniowała 120 000 zł. Z oferentami zostały podpisane umowy w dniu 1 i 23 marca 2017 r.
Dotacje na realizację działalności sportowej zostały wypłacone w dwóch transzach: I w
terminie do 31 marca br., druga w terminie do 31 lipca, pod warunkiem zaakceptowania
sprawozdania częściowego za I półrocze. Sprawozdania zostały złożone w terminie i
zaakceptowane pod kątem formalnym i rachunkowym.

Wykaz organizacji objętych dotacją na działalność sportową w 2017:
Lp. Nazwa organizacji

Kwota dotacji

Podział na sekcje

1.

Gminny Ludowy Klub Sportowy „ 31 000 zł
Burza” Pawlikowice

Sekcja piłki nożnej – 15 000zł,
sekcja tenisa stołowego – 9
000 zł, sekcja młodzieżowa
szachowa i tenisowa – 7 000 zł

2.

Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” 46 000 zł
Bychlew

Sekcja piłki nożnej- 33 000 zł,
sekcja tenisa stołowego – 10
000 zł, sekcja piłki siatkowej 3 000 zł

3.

Ludowy Klub
Piątkowisko

Sekcja piłki nożnej 39 000 zł

Sportowy

„

Orzeł” 39 000 zł
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4.

Fabrykanci Rugby Club Pabianice

4 000 zł

Razem

120 000 zł

Sekcja rugby – 4 000 zł

Kwiecień 2017
20.04.2017 r. Wójt Gminy Pabianice ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania
publicznego „ Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r”. Z oferentami którzy
spełnili

określone

warunki

formalne

i

merytoryczne,

przedłożyli

zaktualizowane

harmonogramy działań oraz kosztorysy zostały w dniu 1 czerwca 2017 r podpisane umowy.

Wykaz podmiotów realizujących wypoczynek letni 2017, z terenu Gminy Pabianice:
Nazwa Organizacji
Ludowy Klub
Piątkowisko

Kwota dotacji
Sportowy

„

Stowarzyszenie „ Folklor ma sens”

Orzeł” 17 420 zł

16 640 zł

Rodzaj zadania:
Obóz
wypoczynkowy
Pensjonacie Kolonijnym
Chłapowie
Kolonie
w
Wypoczynkowym
Wójtowicach

w
w

Ośrodku
w

Uczniowski Klub Sportowy „ Junior” w 24 350 zł
Piątkowisku

Półkolonie na terenie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w
Piątkowisku
z
Filią
w
Żytowicach

Uczniowski Klub Sportowy „ Junior” w 9 650 zł
Piątkowisku

Kolonie w Kołobrzegu

Uczniowski Klub Sportowy „ Junior” w 15 350 zł
Piątkowisku

Kolonie w
Murzasichle

Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” 830 zł
Bychlew

Półkolonie na terenie Obiektu
Sportowego w Bychlewie

Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” 2 310 zł
Bychlew

Obóz sportowy w Burzeninie

Pensjonacie
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w

Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” 3 450 zł
Bychlew
RAZEM

Obóz sportowy w Kleszczowie

90 000 ZŁ

W terminie do 30 września br. podmioty z którymi zawarto umowy, zobowiązane są przedłożyć
stosowne sprawozdania z realizacji przedmiotowych zadań.

Maj 2017
15.05.2017 r. Wójt Gminy Pabianice ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania
publicznego „ Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych”.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania stanowiła kwota
25.000 zł.
W terminie do dnia 6 czerwca w Urzędzie Gminny została przedłożona oferta przez podmiot:
Stowarzyszenie „ Folklor ma sens” na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji II
Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego POLKA 2017.
Wójt Gminy Pabianice po zapoznaniu się z protokołem wypracowanym przez komisję
konkursową ds. oceny wniosków, w dniu 23 czerwca 2017 r. podpisał umowę na realizację
zadania publicznego z w/w organizacją.
Projekt obejmował organizację II Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Polka 2017
w szczególności:
- organizację pokazów festiwalowych:


Korowód ulicami Pabianic



Koncert w Pabianicach



Korowód w Bychlewie



pokazy festiwalowe w Bychlewie



Koncert Muzyka Świata w Bychlewie
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Warsztaty Tańca w Bychlewie



Koncert Galowy w Bychlewie.

Sprawozdanie z realizacji przedmiotowego zadania zostało przedłożone w terminie określonym
w umowie, zostało ocenione i zaakceptowane pod względem formalnym i rachunkowym.
17.05.2017 r.
Zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert dotyczących realizacji usługi
szkoleniowej, doradczej oraz nauki praktycznej w zakresie pozyskiwania środków na
realizację, wdrażania i rozliczania przez organizację pozarządowe, grupy nieformalne lub
samopomocowe. W wyniku dokonanego rozpoznania rynku zdecydowano, że przedmiotowe
zamówienie zostało udzielone firmie: OPUS. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich, ul. Pl. Wolności 2, Łódź. Z wybranym oferentem w dniu 12 czerwca 2017
została podpisana umowa. W wyniku przeprowadzonego naboru zostały wybrane następujące
projekty inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Pabianice:
Nr wniosku

01/Pabianice/201
7

02/Pabianice/201
7
03/Pabianice/201
7
04/Pabianice/201
7

05/Pabianice/201
7

Nazwa wnioskodawcy / nazwa
realizatora
Stowarzyszenie Nowoczesność
dla Rozwoju / Frodo kroczy do
domu
Stowarzyszenie Rozwoju „Na
Zielono”

/

Mieszkańcy

sołectwa Konin-Majówka.
Stowarzyszenie Carpe Diem
Ochotniczy Sztab Ratownictwa
I

Łączności

Częstochowa

Oddział Terenowy Pabianice

Wnioskowan

Tytuł projektu

a kwota

Młodzi i starzy razem dla

3.910,00

zwierząt

Warsztaty

ogrodnicze

pt.

5.000,00

"Urządzamy ogród".
5.000,00

Aktywna świetlica
,,Zostań

superbohaterem

–

3.054,00

naucz się ratować życie”

Ochotnicza Straż Pożarna / Współczesna kobieta na wsi; 5.000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w zdrowie,
Kudrowicach

bezpieczeństwo,

tradycja
Razem

21. 964 zł

18

W ramach pozostałej kwoty tj. 3.036 zł planowane jest przeprowadzenie szkolenia dotyczącego
teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat prawidłowego prowadzenia księgowości oraz
rozwijania potencjału stowarzyszeń, które mają możliwość zdobywania środków na działalność
stowarzyszeń dzięki sprzedaży usług i towarów.
Sierpień 2017
Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.), Gmina Pabianice opublikowała na okres
7 dni ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju na wsparcie realizacji
zadania publicznego pod nazwą "Z kulturą na Ty w 2017 r. W związku z brakiem uwag do
przedmiotowej oferty, w dniu 18.08.2017 r. została podpisana umowa na realizację w/w zadania
publicznego. Wysokość dotacji z Urzędu Gminy na realizację przedmiotowego wniosku
wyniosła 10 000 zł. Założenia zadania publicznego proponowanego do realizacji zostały
szczegółowe opisane i określone w ofercie przedłożonej w dniu 29.06.2017 r, a obejmują trzy
etapy:
Etap I – cztery wycieczki szlakiem łódzkich fabrykantów w sierpniu i wrześniu 2017
Etap II – zorganizowanie ogniska na półmetku projektu,
Etap III – udział w przedstawieniach wystawianych przez Teatr Wielki w Łodzi”.

W dyskusji po przedłożonej informacji głos zabrał radny K. Kowalski. Przypomniał, że na
jednej z odbytych wcześniej sesji, swoją działalność prezentowało stowarzyszenie
reprezentowane przez 2 młodych prawników, którzy deklarowali pomoc prawną nieodpłatnie
dla mieszkańców gminy. Pytał, czy jest to realizowane. Kierownik odpowiedział, że owszem
są symptomy współpracy, przedstawiciele pełnią dyżury 1 raz w tygodniu w określonym czasie
w Urzędzie Gminy świadczą pomoc nieodpłatną prawną. Jest też sygnał od tego
stowarzyszenia, że w przyszłym roku wystąpią

z wnioskiem, aby współpracę narazie

pozafinansową przekształcić w szerszą dla mieszkańców i ażeby na to również przeznaczyć
środki z budżetu gminy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Radny K. Kowalski pytał, czy znajduje się informacja w bip o tym, iż taka pomoc prawna
dostępna jest w Urzędzie Gminy.
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Osoba z publiczności p. M. Rogalska pytała czy wiadomym jest ile osób skorzystało już z
takiej formy pomocy prawnej.
Kierownik odpowiedział, że na tę chwilę nie posiada takich danych, ale pozyska te informacje
i odpowie w terminie późniejszym.
Więcej głosów tym punkcie nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę w obradach.
Ad. pkt 9.
Po przerwie W-ce Przewodnicząca Rady Gminy Pabianice Z. Kasperska przedstawiła projekty
uchwał od nr roboczego XLV/A/2017 do XLIV/U/2017, co stanowi zał. od nr 4 do nr 24.
Radni nie zgłaszali uwag, ani pytań do projektów uchwał od nr roboczego XLV/A/2017 do
XLV/G/2017.
Uchwała odpowiednio Nr XLV/385/2017 została przyjęta jednogłośnie w obecności 14
radnych.
Pozostałe uchwały odpowiednio: Nr XLV/386/2017, Nr XLV/387/2017, Nr XLV/388/2017, Nr
XLV/389/2017, Nr XLV/390/2017 i Nr XLV/391/2017 zostały przyjęte w głosowaniu
przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich, jednomyślnie, w obecności 15 radnych.
Pierwszym projektem uchwały, do którego radny A. Skawiński zgłosił uwagi był projekt o nr
roboczym XLV/H/2017. Radny przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska
i rozwoju pytał, na czym ma polegać remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej
w Bychlewie, a także co obejmuje dokumentacja jaka ma zostać wykonana na
termomodernizację budynków szkół oraz na czym ma polegać program dofinansowujący do
budowy OZE, jakie miałyby być obowiązki mieszkańców.
Wójt odpowiedział, że na budynku gospodarczym ma zostać naprawione pokrycie dachu,
wykonane tynki, ewentualnie malowanie. W odpowiedzi na drugie pytanie Wójt poinformował,
że szacowana wartość dokumentacji aplikacyjnej wynosi 20 tys. zł na wniosek wraz ze studium
oraz pozostałymi załącznikami, ok. 15 tys. zł na wizje lokalne.
Radny uznał, że informacja Wójta jest niepełna. Zauważył, że robiąc studium wykonalności
należy posiadać określone dokumenty, wyliczenia. Pytał, czy gmina ma takie dokumenty,
ponieważ czasu jest niewiele, na czym ma to polegać i w jakim kierunku będzie to szło.
Wójt stwierdził, że w obecnej chwili nie jest w stanie podać dokładniejszych danych, ponieważ
pracownik odpowiedzialny za te sprawy jest na spotkaniu stowarzyszenia Łódzki Obszar
Metropolitalny.
Radny informował dalej, że aby składać wniosek do RPO to musi być dokumentacja. Zgodnie
z informacją przekazaną przez Skarbnik na Komisji, część kosztów mają ponosić mieszkańcy.
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Skarbnik przyznała, że zgodnie z informacją jaką otrzymała od inspektor M. Kardas, która
zajmuje się tym tematem, kosztem po stronie mieszkańców ma być opracowanie dokumentacji,
a środki na zainstalowanie urządzeń mają pochodzić z dotacji.
Radny dopytywał jakie to mają być urządzenia.
Skarbnik odpowiedziała, że fotowoltaika.
Radny mimo to dalej pytał, czy ma być to tylko fotowoltaika, czy będzie to z czymś łączone.
Zauważył, że powinna być dokumentacja, w której będą wykazane koszty. Sama wizja lokalna
nie jest potrzebna. Powinien być program funkcjonalno-użytkowy, który będzie pokazywał
jakie instalacje, o jakich mocach, u kogo. Muszą być także zawierane umowy z mieszkańcami.

W związku z tym, że Wójt nie był w stanie udzielić radnemu satysfakcjonującej go odpowiedzi,
radny wyraził chęć otrzymania odpowiedzi do wtorku – na czym program ma polegać, jak jest
układany.
Innych uwag nie było.
Uchwała Nr XLV/392/2017 została przyjęta jednogłośnie.
Kolejnym omawianym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XLV/I/2017.
Radny M. Gryska zgłosił wniosek o wykreślenie z załącznika nr 1 do projektu zadania
polegającego na zakupie samochodu osobowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia, a
zatem wykreślenie działu 851 i 758 oraz tym samym zmianę załącznika inwestycyjnego w tym
zakresie.
Radny A. Skawiński zauważył, że na Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju była mowa o
tym by Kierownik przedstawił kalkulację obecnych kosztów ryczałtów na dojazdy do
pacjentów w zestawieniu do kosztów ponoszonych w związku z zakupem. Prosił o uzasadnienie
wniosku przez radnego M. Gryskę.
Wójt w tym miejscu poinformował, że rozmawiał z Kierownikiem ośrodka zdrowia. Na obecną
chwilę wiadomo jest, że roczny koszt ryczałtów wynosi 21 tys. zł. Nie ma jednak wyliczeń,
jakie koszty będą ponoszone po zakupie samochodu.
Radny M. Gryska uzasadnił swój wniosek właśnie brakiem tych wyliczeń.
Dalszych uwag nie było.
Wniosek radnego M. Gryski o wykreślenie z załącznika nr 1 do projektu uchwały nr
XLV/I/2017 zadania polegającego na zakupie samochodu osobowego na potrzeby Gminnego
Ośrodka Zdrowia, a zatem wykreślenie działu 851 i 758 oraz tym samym zmianę załącznika
inwestycyjnego w tym zakresie został przyjęty jednogłośnie.
Uchwała Nr XLV/393/2017 został przyjęta jednogłośnie.
21

Do kolejnych projektów uchwał od nr roboczego XLV/J/2017 do XLV/Ł/2017 uwag nie
zgłaszano. Uchwały odpowiednio Nr XLV/394/2017, XLV/395/2017, XLV/396/2017 i
XLV/397/2017 zostały przyjęte jednomyślnie w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad
każdą z nich.
Do projektu uchwały o nr roboczym XLV/M/2017 uwagę zgłosiła Skarbnik, która
poinformowała, że do tego projektu dołączony jest załącznik inwestycyjny. W związku z
przyjętym wnioskiem o wykreśleniu części postanowień z uchwały Nr XLV/393/2017, we
wszystkich projektach uchwał, do których dołączony jest załącznik inwestycyjny jego treść
zmieni się.
Radni przyjęli tą informację do wiadomości.
Innych uwag nie było.
Uchwała Nr XLV/398/2017 została przyjęta jednogłośnie.
Uwag, ani pytań nie zgłaszano do kolejnych projektów, tj. nr XLV/N/2017, XLV/O/2017 i
XLV/P/2017. Uchwały odpowiednio Nr XLV/399/2017, XLV/400/2017 i XLV/401/2017
zostały przyjęte jednomyślnie w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich.
Uwagę do projektu uchwały o nr roboczym XLV/R/2017 zgłosił radny A. Skawiński. Radny
prosił, aby Urząd Gminy informował organizacje pozarządowe o możliwości pozyskiwania
środków zewnętrznych, np. z LGD, ponieważ wtedy więcej środków pozostaje w budżecie.
Innych głosów nie było.
Uchwała Nr XLV/402/2017 została przyjęta jednogłośnie.
Ostatnimi projektami uchwał były projekty o nr XLV/S/2017, XLV/T/2017 i XLV/U/2017, do
których nie było uwag. Uchwały odpowiednio Nr XLV/403/2017, XLV/404/2017 i
XLV/405/2017 zostały przyjęte jednomyślnie w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad
każdą z nich.
Ad. pkt 10.
W ramach odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Wójt stwierdził, że odpowiedzi z
poprzedniej sesji zostały udzielone, natomiast odpowiedzi z dzisiejszej sesji zostaną udzielone
osobom zainteresowanym.
Radny Ł. Drewniak zapytał, czy istnieje możliwość przedyskutowania kwestii dotyczącej
rozbudowy szkoły podstawowej w Petrykozach, przedstawienia dokumentacji, np. na
posiedzeniu połączonych Komisji.
Wójt odpowiedział, że jest taka możliwość.
Innych uwag w tym punkcie nie było.
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Ad. pkt 11.
W wolnych wnioskach, komunikatach i sprawach różnych jako pierwsza głos zabrała radna A.
Marciniak, która w imieniu mieszkańców Piątkowiska podziękowała za budowę ulicy Złotej i
Stadionowej. Niemniej zauważyła, że na jednej z działek obok stadionu ciągle stoi woda.
Wójt odpowiedział, że zna sprawę. Właściciel działki ma złożyć wniosek.
Radna zastanawiała się również nad tym jak rozwiązać problem odwodnienia traktu pieszojezdnego przy ul. Cynkowej.
W drugiej kolejności radny J. Błoch przedstawił problem niekontrolowanego rozmnażania się
bezdomnych kotów na terenie Bychlewa. Zwrócił uwagę na kwestie sanitarne oraz strach
mieszkańców przed tymi kotami. Apelował o podjęcie działań w tym zakresie.
W temacie głos zabrał radny A. Skawiński, który zwrócił uwagę, że jest program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi. Uważał, że można ten problem rozwiązać za pomocą kastracji i
sterylizacji. Kota można złapać w klatkę żywołapkę, o zakup której wnioskował. Mimo to
pracownik Urzędu Gminy, który zajmuje się tymi sprawami nie jest skłonny do współpracy.
Uważał, że powinien być odpowiedni pracownik Urzędu Gminy, który byłby przeszkolony i
wyposażony w taką klatę, który zajmowałby się tymi sprawami.
Sołtys wsi Porszewice M. Urbańska wnioskowała w imieniu mieszkańców wsi o zakup 2 wiat
przystankowych do Porszewic wraz z utwardzeniem oraz zakup nowej tablicy informacyjnej i
ustawienie jej w okolicy posesji nr 7 w Porszewicach.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Krzysztofowi Pawelskiemu,
mieszkańcowi gminy obecnemu na posiedzeniu Rady. Pan K. Pawelski wnioskował o zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie ze studium uwarunkowań i
kierunków rozwoju gminy, przede wszystkim dla terenów inwestycyjnych. Zauważył, że
chciałby pozyskiwać energię elektryczną z farmy fotowoltaicznej, ale bez zmiany planu nie ma
takiej możliwości.
Radny K. Kowalski zasygnalizował z koli temat dofinansowywania mieszkańcom zakupu
wymienianych kotłów. Zauważył, że mieszkańcy o to dopytują. Ponadto pytał, czy w związku
z tym, że od kilku posiedzeń pojawia się na sesjach radny powiatu pabianickiego, to gmina ma
z tego tytułu jakieś korzyści.
Przewodniczący nie był w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie.
W-ce Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że z radnym Rady Powiatu Pabianickiego
Panem Waldemarem Flajszerem można porozmawiać na dyżurze, który pełni w każdy
poniedziałek w urzędzie gminy.
Podejmując natomiast temat poruszony przez mieszkańca gminy, radny A. Skawiński
wnioskował o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej
gminy, aby zakończyć ten temat.
Radny Ł. Drewniak kontynuował. Uważał, że w budżecie na 2018r. należałoby zarezerwować
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środki na ten cel.
Przewodniczący udzielił również głosu osobie z publiczności Pani Małgorzacie Rogalskiej,
która zwróciła uwagę na funkcjonowanie świetlic wiejskich w Polsce. Pytała, po co kolejna
inwestycja w gminie Pabianice polegająca na budowie świetlicy, co tam miałoby powstać.
Wójt poprosił o umotywowanie wniosku w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w
Porszewicach sołtys wsi.
Sołtys M. Urbańska odpowiedziała, że brakuje miejsca na organizowanie zebrań wiejskich,
ponadto mieszkańcy chcą się integrować, spotykać, nie ma gdzie przechowywać sprzętu.
Pani M. Rogalska zwróciła uwagę na to, że jest definicja świetlicy wiejskiej stworzona na
potrzeby RPO. Zgodnie z nią świetlica powinna być wykorzystywana przez mieszkańców, a
nie na cele komercyjne, ponadto każda świetlica powinna mieć regulamin funkcjonowania i
opiekuna. Czy tak jest w przypadku świetlic znajdujących się na terenie gminy.
Pewne stanowisko w sprawie zajął radny K. Kowalski. Zauważył, że w Rydzynach nie ma
świetlicy wiejskiej. Mimo to są pewne oczekiwania mieszkańców, są osoby, które chciałyby się
realizować, mają pomysły na działania podejmowane na rzecz mieszkańców. Uważał, że takie
miejsca są potrzebne i powinny być odpowiednie do potrzeb. Jednocześnie był zdania, że
„animatorami” wykorzystania świetlic powinny być odpowiednie komórki Urzędu Gminy.
Radny A. Skawiński dodał, że można pozyskać fundusze na realizację projektów miękkich dla
prowadzenia różnego typu zajęć. Życzył sołtysom by świetlice były wykorzystywane.
Dalszych uwag nie było.
Ad. pkt 12.
Przewodniczący zakończył obrady XLV sesji Rady Gminy Pabianice.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice
Marek Muszczak
Protokołowały:
Urszula Czerwonka
Andżelika Struzikiewicz
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