Protokół Nr LVII
z obrad LVII sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2018 r.

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych w sesji uczestniczyło 12 radnych – nieobecni
radni to: M. Brandeburg, M. Gryska i A. Marciniak. Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1
do protokołu. Ponadto w sesji uczestniczyli sołtysi obecni zgodnie z listą obecności stanowiącą
zał. nr 2 oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt Gminy H. Gajda, Kierownik ref. Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej S. Izbicki, Skarbnik Gminy M. Nowicka, Sekretarz Gminy
A. Chodasewicz- Izaszek, radca prawny mec. A. Jankowski oraz podinspektor M. Madej.

Ad. pkt 1.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Muszczak, który powitał
przybyłych i stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2.
Do protokołu z LVI sesji Rady Gminy uwag nie wniesiono. Protokół został przyjęty w
głosowaniu 9 głosami za. 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Ad. pkt 3.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który uzupełnił o brakujące punkty
porządku obrad, tj.
pkt 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski;
pkt 14. Wolne wnioski, komunikaty i sprawy różne;
pkt 15. Zamknięcie obrad sesji.
Poinformował, że brak powyższego wynikał z przeoczenia.
Następnie Wójt Gminy wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w
sprawach:
1. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2018r. /dot. zakupu sprzętu służącego ochronie
życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem dla jednostki OSP Piątkowisko – Motopompa TOHATSU VE
1500 15/8/;
2. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2018r. /dot. zmiany przeznaczenia funduszy
sołeckich/;
3. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Pabianice.
Radny A. Skawiński prosił o bliższe wyjaśnienie odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Pabianice na 2018r. /dot. zmiany przeznaczenia funduszy sołeckich/.
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Skarbnik wyjaśniła, że nie są to nowe zadania. Są to zadania, które były planowane w
wydatkach majątkowych, ale w związku z tym, że obecnie wydatki majątkowe to te powyżej
10 tys. zł, a na wskazane zadania planuje się niższe kwoty, to należy zmienić paragrafy. Są to
zmiany porządkowe.
Z kolei Przewodniczący Rady Gminy wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice dotyczącej sprawy padłego
dzika.
Radni otrzymali powyższe projekty uchwał przed sesją.
Do porządku obrad wniosek zgłosił również radny H. Szafrański, który wnioskował o zdjęcie
z porządku obrad projektu uchwały o nr roboczym LVII/B/2018 w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia. Swój wniosek uzasadniał potrzebą
ponownego przepracowania tego projektu na posiedzeniach Komisji i poszukania możliwości
poczynienia oszczędności, np. zmniejszyć częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
zmieszanych, skoro wprowadzone zostały dodatkowe pojemniki.
Radny A. Skawiński zaproponował by sam Kierownik odniósł się do powyższej propozycji,
ponieważ przetarg został rozstrzygnięty.
Kierownik odpowiedział, że w zakresie częstotliwości odbioru w roku 2018 nic się nie da
zrobić. Następnie poinformował, że jeżeli rozmowy odnośnie systemu przeprowadzone zostaną
w sierpniu, to stawki zaczną obowiązywać dopiero w październiku lub listopadzie, a skutki ich
wprowadzenia będą odczuwalne dopiero w roku 2019, bo zbiórka za czwarty kwartał 2018r.
jest do 10 stycznia 2019r. Niemniej im wcześniej taka uchwała zostanie podjęta tym lepiej dla
przyszłych finansów Gminy.
Radny A. Skawiński odniósł się jeszcze do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Pabianice na 2018r. /dot. zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla
jednostki OSP Piątkowisko – Motopompa TOHATSU VE 1500 15/8/. Zauważył, że w
załączniku nr 1 wymieniona jest kwota 18 tys. zł, natomiast w załączniku nr 2 – 19 tys. zł.
Skarbnik odpowiedziała, że warunkiem otrzymania dotacji jest zabezpieczenie wkładu
własnego. Proponuje się przeznaczenie na ten cel środków z rezerwy inwestycyjnej.
Dalszych uwag, ani pytań nie było.
Przewodniczący przeszedł do głosowania.
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Pabianice na 2018r. /dot. zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla
jednostki OSP Piątkowisko – Motopompa TOHATSU VE 1500 15/8/ Rada opowiedziała się
jednogłośnie. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy: LVII/J/2018.
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Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Pabianice na 2018r. /dot. zmiany przeznaczenia funduszy sołeckich/ Rada opowiedziała się
jednogłośnie. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy: LVII/K/2018.
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pabianice Rada
opowiedziała się jednogłośnie. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy: LVII/L/2018.
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
Wójta Gminy Pabianice dotyczącej sprawy padłego dzika Rada opowiedziała się jednogłośnie.
Projekt uchwały otrzymał nr roboczy: LVII/Ł/2018.
Za wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały o nr roboczym LVII/B/2018 w
sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia, Rada opowiedziała
się jednogłośnie.
W związku z wykreśleniem z porządku obrad powyższego projektu uchwały ustalono, że
numeracja poszczególnych projektów uchwał pozostanie bez zmian. Pominięty zostanie ppkt
b.
Uwag nie zgłaszano.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad LVII sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LVI 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. Przyjęcie informacji o wypoczynku letnim dzieci i młodzieży.
8. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. i sprawozdań finansowych za
rok 2017.
9. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy
Pabianice z wykonania budżetu za 2017 r.
10. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.
11. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2017 r.- Uchwała Nr LVII/A/2018;
b/ c/ określenia na terenie gminy Pabianice odstępstw od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych – Uchwała Nr LVII/C/2018;
d/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice – Uchwała Nr LVII/D/2018;
e/ przyjęcia zmiany Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Pabianice – Uchwała Nr LVII/E/2018;
f/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LVII/F/2018;
g/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LVII/G/2018;
h/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LVII/H/2018;
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i/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LVII/I/2018;
j/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2018r. - LVII/J/2018;
k/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2018r. - LVII/K/2018;
l/ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
Pabianice - LVII/L/2018;
ł/ rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice dotyczącej sprawy padłego dzika LVII/Ł/2018;
m/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice uchwalonej Uchwałą Nr
L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r. – Uchwała Nr LVII/M/2018.
13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
14. Wolne wnioski, komunikaty i sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. pkt 4.
Przewodniczący Komisji przedłożyli informacje o pracy Komisji między sesjami.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka poinformowała, że
Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju oraz Komisja Gospodarczo-Finansowa odbyły jedno,
wspólne posiedzenie, które dotyczyło: przyjęcie i analiza sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Pabianice za 2017 r., omówienie materiałów na sesję Rady Gminy, sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej J. Błoch poinformował,
że Komisja odbyła jedno posiedzenie, które dotyczyło: przyjęcie informacji o planowanym
wypoczynku dzieci i młodzieży, analiza materiałów na sesję, sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie,
które dotyczyło: kontrola obiektów i boisk sportowych na terenie gminy Pabianice (kontrola
dokumentacji dotyczy roku 2017). Nieprawidłowości nie stwierdzono, nie kierowano
wniosków do Rady Gminy.
Uwag do powyższego nie było.
Ad. pkt 5.
Wójt przedstawił informację o pracy między sesjami, która przedstawia się następująco:
„W zakresie utrzymania dróg
1. Zakończono i odebrano inwestycję drogową pn; „Nakładka asfaltowa na drodze Wola
Żytowska – Wymysłów – dz. nr. ew. 252”
.
2. Trwają przygotowania do realizacji inwestycji drogowej pn. „Nakładka asfaltowa na drodze
gminnej 108274E na odcinku Bychlew – Jadwinin” Termin wykonania do 15.07.2018 r.
zgodnie z umową.
3. Dokonano unieważnienia przetargu na zadanie inwestycyjne pn; „Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Piątkowisko od drogi powiatowej nr 4911E do granicy z gminą
Dobroń” Po skorygowaniu istniejącego przedmiaru ogłoszono nowy przetarg na wyłonienie
wykonawcy przedmiotowej inwestycji.
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4. Zamówiono 3 szt. wiat przystankowych do miejscowości Porszewice i Świątniki
5. Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg przy użyciu kruszywa drogowego , masy
asfaltowej na zimno z wykorzystaniem ciągnika i przyczepy oraz robotników drogowych.
6. Porządkowano
komunalnych.

pobocza dróg gminnych polegające na zbieraniu

śmieci i odpadów

7. Podpisano umowę na wycięcie dwóch szt. drzew rosnących przy drogach gminnych w Górce
Pabianickiej i w Pawlikowicach. Termin wykonania usługi do 30 czerwca 2018 r.
8. Wykaszanie pobocza dróg przy użyciu kosiarki ciągnikowej i kos spalinowych.
9. Wysłano zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie projektu na okoliczność
zmontowania progów zwalniających na drodze gminnej w obrębie budynku szkoły
podstawowej w Petrykozach.
10. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w pasie
drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
11. Wydawano decyzje na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w związku z
umieszczeniem urządzenia obcego nie związanego z funkcjonowaniem drogi.
12 Wydawano decyzje na lokalizację i urządzenie zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości.
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.
Planowanie przestrzenne:


Przeprowadzono 4 sprawy z zakresu opiniowania wstępnych projektów podziału
nieruchomości.



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



Przeprowadzono 13 spraw z zakresu inne (wyjaśnienia interpretacje, opinie, wnioski,
akty prawne dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw
budownictwa).



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

Obecne etapy:
1. Zmiana studium – zakończono procedurę. Projekt przekazany na sesję.
2. Górka Pabianicka – projekt uzyskał pozytywną opinię izby rolniczej. Wniosek
o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze wraz z całą
dokumentacją przekazano Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za
pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego.
3. Świątniki –Przekazano wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na
cele nierolnicze wraz z całą dokumentacją izbie rolniczej.
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4. Piątkowisko – przekazano projekt do zaopiniowania i uzgadniania właściwym
organom.
5. Porszewice - przeprowadzono konsultację publiczne projektu.
6. Rydzyny – etap opracowywania wstępnego projektu planu w oparciu o złożone
wnioski.
7. Porszewice - etap opracowywania wstępnego projektu planu w oparciu o
złożone wnioski.
8. Bychlew – etap opracowywania wstępnego projektu planu w oparciu o złożone
wnioski.
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1.
Wydano 19 szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej (
ogółem 85 w roku 2018) oraz 9 szt. warunków przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej
( ogółem 31 w roku 2018)
2.

Trwają prace budowlane – wodociągowe na dz. nr 662/1 w Piątkowisku.

3.
W miesiącu czerwcu 2018 r. przyjęto 3 wniosków o dofinansowanie budowy przyłączy
kanalizacyjnych, 9 wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków. Łącznie w 2018 r. 12 wniosków o dof. budowy przyłączy (łącznie na
sumę 28.764,85 zł) oraz 30 wniosków o dof. budowy przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków (łącznie na sumę 192.372,78 zł).

W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1.

Wydano 2 decyzje podziałowe,

2.

Wykonano 100 szt. wypisów z rej. gruntów do celów służbowych,

3.

Wykonano 10 szt. wypisów z KW do celów służbowych,

4.

Wprowadzono do rejestru 20 szt. aktów notarialnych,

5.
35 Spraw różnych dot. rozgraniczeń nieruchomości, podziałów nieruchomości,
numeracji posesji, zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstw rolnych, zeznań
świadków dot. pracy w gospodarstwie rolnym u rodziców, zamiany gruntów, scaleń,
klasyfikacji gruntów, zwrotu prawa własności bądź użytkowania wieczystego za mienie
pozostawione poza granicami kraju.
W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1.

Przyjęto i wprowadzono 18 szt wniosków o wpis do CEIDG,

2.

Wydano 7 szt. zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

W zakresie gospodarki gruntami:
1.
Wydano 44 decyzje ustalających opłatę adiacencką dla wsi Piątkowisko i Kudrowice z
tytułu wybudowania sieci kanalizacyjnej.
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2.
Został zawarty akt notarialny 2839/2018 pomiędzy Wójtem a osobami fizycznymi –
umowa kupna działek 319/2, 320/2 i 313/1 w Rydzynach na poszerzenie drogi gminnej nr
ewid. 318

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1.

Przyjęto i wprowadzono do programu 21 deklaracji;

2.
Zaksięgowano 31 864,57 zł.
komunalnymi;

z tytułu wpłat za

gospodarowanie odpadami

3.

Sporządzono 3 upomnienia;

4.

wystawiono 6 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego

5.
Sporządzono projekt uchwały Rady Gminy Pabianice w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty, częstotliwości i trybu jej uiszczania;
6.
Sporządzono 2 umowy o udzielenie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć
dachowych zawierających azbest ;
7.
Wystawiono 2 wezwania w celu złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8.
Wystawiono 4 wezwań w celu złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9.
Wydano 1 zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Pabianice;
10.
Wykreślono 1 firmę z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych ;
11.
Przeprowadzono kontrole w terenie w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku na terenie gminy Pabianice (nielegalne składowisko odpadów
niebezpiecznych - zużytych opon).
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. Koszty
z tym związane, ponoszone przez gminę wyniosły w tym miesiącu 8 148 zł.
2. W czerwcu przyznano stypendia uczniom za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
W II semestrze uczniów uprawnionych do stypendium było 128. Koszty poniesione przez
Gminę 12 800 zł.
3. Przyznano także coroczną nagrodę Wójta w ramach „ Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pabianice” dla uczniów wybitnie
zdolnych, których średnia przekracza 5,2 dla klas gimnazjalnych i nowych VII i 5,3 dla
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Szkół Podstawowych. Uczniów uprawnionych do nagrody w tym roku to 59. Kwota
rozdzielona na nagrody wyniosła 17 400 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 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku.
5. Przekazano informacje na temat prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy
przeznaczonej dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników na lata 2019-2022, które wyniosło 180 915,56 zł.
6.

Złożono wniosek na dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych, oraz klas
gimnazjalnych.

7. Na okres wakacyjny oddziały przedszkolne będą pełniły następujące dyżury:
Bychlew – lipiec
Pawlikowice – sierpień
Petrykozy – sierpień
Żytowice – lipiec
8.

Złożono wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela
mianowanego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach. Egzamin odbędzie
się w urzędzie, w ostatnim tygodniu sierpnia.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:
1.

Międzynarodowy Festiwal Folkorystyczny POLKA 2018

- przygotowanie wniosku o zgodę na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
- opracowanie materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek, zaproszeń, identyfikatorów,
banerów do wykorzystania w mediach cyfrowych np. w nagłówku wydarzenia itp.)
- uczestniczenie w spotkaniach roboczych z podmiotami współorganizującymi Festiwal
- dystrybucja zaproszeń
3. Projekt "Gmina Pabianice zapewnia dobrą jakość edukacji w Szkole Podstawowej w
Bychlewie"
- bieżąca koordynacja projektu
- złożenie kwartalnego wniosku o płatność
- przygotowanie się do rozliczenia końcowego w kolejnym kwartale w tym wystąpienie o zgodę
na zmiany w projekcie o charakterze proceduralnym (związane ze zmianami w wytycznych
oraz korygujące błędy w systemie informatycznym SL2014 w treści przeniesionej z wniosku
do budżetu projektu w systemie).
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4. Projekt "Budowa nowych miejsc rekreacji z elementami placu zabaw i siłowni plenerowej w
m. Bychlew, Hermanów, Jadwinin, Janowice, Porszewice i Świątniki w gm. Pabianice"
- wystąpienie do LGD "BUD-UJ RAZEM" o opinię niezbędną do aneksowania umowy o
przyznanie pomocy - ze względu na sytuację w Porszewicach w miejscu budowy świetlicy i
planowanego usytuowania placu zabaw konieczne jest przesunięcie zakończenia realizacji
projektu na 2019 rok.
5. Projekty dotyczące termomodernizacji budynków Szkoły w Pawlikowicach i Przedszkola w
Żytowicach w ramach ZIT
- ukończenie analizy dokumentacji i opracowanie protokołu odbioru - w przypadku Przedszkola
w Żytowicach podjęto decyzję o niewypłacaniu wynagrodzenia firmie konsultingowej z
powodu wad dokumentacji złożonej w trakcie oceny formalnej. Firma konsultingowa nie
zgodziła się z treścią protokołu, zgłosiła zamiar wystąpienia na drogę sądową.
Wykorzystanie świetlic wiejskich z terenu Gminy Pabianice w czerwcu 2018 r.
1. Świetlica wiejska w Koninie


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



08.06.2018 zebranie sołeckie sołectwa Konin-Majówka



Spotkanie szkoleniowo- organizacyjne Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu
gminy Pabianice w związku z przygotowaniami do zawodów gminnych MDP, które
odbyły się 10.06.2018 r. w Koninie;



Wynajem sali na potrzeby organizacji imprez prywatnych 1-04.06, 8-11.06, 1518.06.2018 r.



wykonano opaskę z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w ramach funduszu
sołeckiego wsi Konin-Majówka na rok 2018.

2. Świetlica wiejska w Jadwininie


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



13.06.2018 r. zebranie sołeckie sołectwa Jadwinin-Władysławów.



wynajem sali na potrzeby organizacji imprez prywatnych 1-04.06, 15-18.06.2018 r.

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



01.06.2018 r. organizacja pikniku z okazji dnia dziecka dla mieszkańców sołectwa
Hermanów;



Wykonano naprawy gwarancyjne świetlicy wiejskiej zgodnie z zaleceniami protokołu
stanu technicznego obiektu.

4. Dom Ludowy w Bychlewie


śr w godz. 17-18 odbywają się zajęcia fitness dla mieszkańców;



wt-czw 15.30-20.30 zajęcia z kapelą oraz ZPIT „ Bychlewianka” ( 4 grupy zespołu);



08.06.2018 r. zebranie sołeckie sołectwa Bychlew;



25-11.07.2018 r. Obiekt Domu Ludowego udostępniony organizatorowi III na potrzeby
przygotowań do Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego POLKA 2018.

5. Obiekt sportowy w Piątkowisku


wynajem obiektu na potrzeby organizacji imprez prywatnych : 1-04.06, 22-25.06,
29.06-02.07.2018,



w dniu 2.06, 16.06,17.06.2018 r. odbyły się turnieje Ogólnopolskie w Piłce Nożnej, w
których udział wzięły drużyny z gminy Pabianice LKS „ Orzeł” Piątkowisko i „
Jutrzenka” Bychlew.



Pn-pt 15.30-20.00 – spotkania treningowe grup młodzieżowych, seniorów wg
harmonogramu



Sb-nd – spotkania ligowe wg terminarza rozgrywek ŁZPN



15.06.2018 r. odbyło się spotkanie integracyjne dla drużyn podsumowujące sezon
rozgrywkowy 2017/2018



wykonano prace związane z renowacją płyty boiska sportowego po sezonie
rozgrywkowym.

6. Świetlica wiejska w Woli Żytowskiej


w pon/śr/pt w godz. 18.15-20.15 Aerobik / Gimnastyka ogólnorozwojowa



pn/śr/pt w godz. 15.30-20.30 Świetlica ogólnodostępna dla mieszkańców gminy.



spotkanie organizacji społecznych działających na terenie sołectwa



09.06.2018 r. organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola
Żytowska

7. Obiekt sportowy w Bychlewie
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pn-pt godz. 15.00-20.00 spotkania organizacyjne, oraz treningowe drużyn piłkarskich
młodzieżowych oraz drużyny seniorów wg harmonogramu.



Sb-nd – spotkania ligowe wg terminarza rozgrywek ŁZPN



22.06.2018 r. odbyło się spotkanie integracyjne dla drużyn podsumowujące sezon
rozgrywkowy 2017/2018



Wykonano pozostałą część piłkochwytów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa
Bychlew;



wykonano prace związane z renowacją płyty boiska.

Informacja Wójta Gminy Pabianice o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na
wsparcie zadania publicznego „ Promocja kultury regionalnej poprzez organizację
imprez folklorystycznych”
Na podstawie :


Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Gminy Pabianice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie określonego w uchwale nr XLVII/449/2017 z dnia
27 listopada 2017 r. Rady Gminy Pabianice,



Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450),



Ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2077),



Uchwały Nr LIV/496/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy Pabianice

na 2018 r. ( dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego na zadanie: Promocja kultury
regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych).
przyznano dotację następującym organizacjom na wsparcie zadania publicznego „ Promocja
kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych”
1. Stowarzyszenie „ Folklor ma sens” Bychlew 107B, 95-200 Pabianice – 30 000 zł –
zadanie: III Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny POLKA 2018.
Łącznie rozdysponowano środki w kwocie 30 000 zł.”
Radny A. Skawiński odnosząc się do informacji przekazanej przez Wójta prosił o odniesienie
się do następujących spraw:
1. jak wygląda termomodernizacja szkoły w Pawlikowicach;
2. poinformowanie zebranych o zagrożeniu niewykonania budynku świetlicy wiejskiej w
Porszewicach, o czym Wójt informował na Komisji;
3. na jakim etapie jest realizacja Programu dot. wymiany kotłów węglowych, kiedy start
Programu, jeżeli nie ma już uwag do uchwały.
Wójt w odpowiedzi na powyższe zauważył, że odnośnie termomodernizacji budynku szkoły w
Pawlikowicach udzieli odpowiedzi pisemnej. Odnosząc się do budynku świetlicy wiejskiej w
Porszewicach poinformował, że na Komisji Gospodarczo-Finansowej i Ochrony Środowiska i
Rozwoju poruszona została ta sprawa. Był ogłoszony przetarg, w budżecie było 260 tys. zł, a
w związku z tym, że ofertę złożyła tylko 1 firma na kwotę 300 tys. zł, to Rada na wniosek Wójta
dołożyła brakującą kwotę. Obecnie, żeby dalsze prace ruszyły firma żąda dodatkowych 260
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tys. zł, argumentując, że są dodatkowe problemy, w tym mokry teren. Kwota ta miałaby pokryć
jedynie koszty budowy ław fundamentowych. W związku z tym Wójt zamierza zerwać umowę
z tą firmą i ogłosić kolejny przetarg. Niemniej firma ta wystąpi z roszczeniem do sądu. Po
udzieleniu powyższych wyjaśnień Wójt poprosił o udzielenie informacji odnośnie Programu
przez Kierownika S. Izbickiego.
Kierownik S. Izbicki poinformował, że uchwała w sprawie Programu dofinansowania do
wymiany kotłów węglowych została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od jej publikacji, więc będzie to 3 lipca. W
dniu jutrzejszym informacja o tym, że wnioski będą przyjmowane od 3 do 31 lipca będzie
zamieszczona w Internecie oraz w prasie gminnej – w przyszłym tygodniu. Dodał, że były
wątpliwości RIO, które zostały wyjaśnione.
Odnosząc się do wypowiedzi Wójta radny A. Skawiński zrobił uwagę, że dziwne jest dla niego
to, że umowa z wykonawcą domku w Porszewicach nie została wcześniej zerwana.
Nie kontynuowano tego tematu.

Ad. pkt 6.
Głos w tym punkcie zabrał radny Ł. Drewniak. Radny poruszył 3 sprawy:
1. wnioskował o wykaszanie traw przy torach kolejowych i na skrzyżowaniach,
szczególnie w Górce Pabianickiej w okolicy posesji 44. Poinformował, że w tym
miejscu rosną duże krzewy, trudno jest wyjechać na drogę krajową 71;
2. opieka nad dziećmi do lat 3. Na jednej z sesji była mama, która wnioskowała o
zapewnienie takiej opieki. Chciał również uzyskać informację odnośnie programu
Maluch +;
3. opłaty za wodę. Od lipca będą obowiązywać nowe stawki. Jak inkasent będzie naliczał
opłaty, jeżeli w Górce Pabianickiej jeszcze tych opłat nie zbierał, jaką stawkę naliczy.
Kierownik S. Izbicki odpowiedział, że będzie tak jak do tej pory, czyli zarówno na nowych
zasadach, jak i na starych. Będzie to liczyć w dwóch pozycjach.
Dalszych wniosków nie było.
Przewodniczący odczytał do kogo wpłynęły odpowiedzi na wnioski i interpelacje z
poprzedniej sesji. Odpowiedzi otrzymali radni: Ł. Drewniak, K. Kowalski, A. Skawiński,
Z. Kasperska i M. Gryska.
Uwag do powyższego nie było.
Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 7.
Informację o wypoczynku letnim dzieci i młodzieży w roku 2018 przedstawił podinspektor
M. Madej. Informacja w tym zakresie stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Uwag do powyższej informacji nie było.
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Ad. pkt 8.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice zaproponował by Skarbnik krótko przedstawiła i
omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017r. 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 2017 r., co stanowi zał. nr 4 do
niniejszego protokołu.
Uwag ani zapytań do sprawozdania nie zgłoszono.
Następnie Skarbnik przedstawiła:
- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – zał. nr 5 do protokołu;
- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego – zał. nr 6 do
niniejszego protokołu;
- rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) – zał. nr 7 do protokołu;
- zestawienie zmian w funduszu jednostki – zał. nr 8 do protokołu.
Skarbnik dodała, że nie było zastrzeżeń RIO do powyższych sprawozdań.
Uwag, ani pytań nie było.

Ad. pkt 9.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasperska odczytała opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy Pabianice z wykonania budżetu za 2017 rok.
Uchwała Nr I/75/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z
dnia 15 maja 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Pabianice z wykonania
budżetu za 2017 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Rada nie zgłosiła uwag w tym miejscu

Ad. pkt 10.
W- ce Przewodnicząca Rady Z. Kasperska przedłożyła wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Pabianice z dnia 23 maja 2018r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Pabianice.
Wniosek stanowi pisemny zał. nr 10 do protokołu.
Do powyższego Rada nie zgłosiła uwag.
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Ad. pkt 11.
W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasperska odczytała opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr I/93/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z
dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2017 r. stanowi zał. nr 11 do
niniejszego protokołu.
Do przedłożonej uchwały Rada nie zgłosiła uwag.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 min. przerwy.

Ad. pkt 12.
W-ce Przewodnicząca Rady Gminy Pabianice przedstawiła projekty uchwał od nr
roboczego LVII/A/2018 do LVII/M/2018 (z wyłączeniem projektu uchwały o nr roboczym
LVII/B/2018, który został zdjęty z porządku obrad sesji), co stanowi zał. od nr 12 do nr 24.
Do pierwszego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Pabianice za 2017 r. odniósł się radny A. Skawiński.
Radny zapytał Przewodniczącego, czy ma informację, że została rozpoczęta procedura
przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych.
Przewodniczący odpowiedział przecząco.
W związku z powyższym radny zadał to samo pytanie Wójtowi.
Wójt odpowiedział, że ma taką wiedzę. Nie odebrał jeszcze pisma z poczty. Postępowanie
zostało umorzone.
Radny stwierdził, że nie jest to prawdą. Prosił o udzielenie wyjaśnień, ponieważ z jego
wiedzy wynikało, że 16 kwietnia odbyło się posiedzenie przed Rzecznikiem w sprawie
nieprawidłowości w wydatkach gminy Pabianice.
W związku z powyższym informacji udzielił radca prawny mec. A. Jankowski.
Poinformował, że odbyło się posiedzenie Komisji ds. Odpowiedzialności. Wójt został
uznany za winnego, jednak ze względu na niską społeczną szkodliwość czynu odstąpiono
od kary.
Mimo powyższej odpowiedzi radny dopytał, czy wydatki były ponoszone nieprawidłowo
w gminie Pabianice.
Mecenas stwierdził, że wzięto pod uwagę przedstawione wyjaśnienia, odpowiedź na
wniosek Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i rozstrzygnięto o nienakładaniu
kary.
W związku z tym radny A. Skawiński negatywnie ocenił, że mimo iż Wójt co miesiąc
składa sprawozdania o pracy między sesjami, to taka informacja nie była podana. Był
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zdania, że to, co Urzędowi „nie pasuje” nie jest przedstawiane radnym, sołtysom. Podał
przykłady. Odnosząc się natomiast do sprawy absolutorium zauważył, że ocena
sprawozdania, to nie tylko ocena „cyferek”, ale także pracy Wójta i Urzędu. Podał
przykłady świadczące jego zdaniem o braku możliwości wydania pozytywnej oceny
Wójtowi i pracy Urzędu. Jako przykład radny podał brak pozyskiwania środków
zewnętrznych mimo takich możliwości, brak uczestnictwa Wójta w Zarządzie LGD.
Wójt odpowiedział, że kończy się kadencja, dlatego zrezygnował z uczestnictwa w LGD.
Radny zauważył, że można było wyznaczyć pracownika Urzędu. Podsumowując swoją
wypowiedź stwierdził, że biorąc pod uwagę przedstawione argumenty jego zdaniem
udzielenie absolutorium jest niemożliwe.
Innych uwag nie było.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za uchwałą Nr LVII/515/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Pabianice za 2017 r. opowiedziało się 8 radnych. 4 radnych było przeciw.
Do projektu uchwały o nr roboczym LVII/C/2018 Wójt złożył autopoprawkę, której treść
została przekazana w wersji pisemnej radnym i sołtysom przed sesją. Wersja ta stanowi zał.
nr 25 do protokołu. W związku z tym stwierdzono, że nie ma potrzeby odczytywania jej
treści.
Niemniej radny Ł. Drewniak zauważył, że zgłaszał, iż impreza sołecka w Górce
Pabianickiej odbywa się na nieruchomości prywatnej. Ta nieruchomość nie została ujęta w
przedstawionej autopoprawce. Pytał jak to wygląda od strony prawnej.
Radca prawny wyjaśnił, że sprawa z przepisem ustawy jest dość skomplikowana. Zadał
pytanie prawnikowi Urzędu Wojewódzkiego odnośnie imprezy sołeckiej zorganizowanej
na działce prywatnej w Tereninie. Otrzymał odpowiedź, że w takim razie impreza nie
podlega rygorom ustawy. Jednocześnie jednak nie wyrażono zgody na wystawienie takiego
zaświadczenia. Odpowiedzią na oczekiwania sołtysów jest przedstawiony projekt uchwały.
Niemniej Urząd Wojewódzki zgłosił wątpliwości dot. uchwały podjętej w maju, dot.
odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych. Urząd Gminy miał również
wątpliwości, co do jednorazowych odstępstw od zakazu spożywania napojów
alkoholowych. Otrzymał odpowiedź od agencji zajmującej się przeciwdziałaniem
alkoholizmowi, że są to dwie odrębne kwestie. Jest jednorazowa zgoda na sprzedaż
alkoholu z warunkiem wydzielenia miejsca do tego i tyle. Poinformował jeszcze, że
uchwała podjęta w zeszłym miesiącu była wzorowana na uchwale z Kościerzyny, która
przed publikacją została sprawdzona pod względem prawnym. Tam nie było problemu.
Dopóki nie ukaże się jakieś rozstrzygnięcie sądu w tej sprawie to rozstrzygnięcie w każdym
województwie będzie inne.
W związku z powyższą odpowiedzią radny Ł. Drewniak zapytał, czy działka w Tereninie
wpisana do uchwały to działka gminna.
Wójt odpowiedział przecząco.
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W związku z powyższym radny zapytał, dlaczego w takim razie działka prywatna w
Tereninie została wpisana do projektu uchwały, a w Górce Pabianickiej nie.
Mecenas odpowiedział, że nie ma wpływu na to jakie działki wpisane zostały do projektu
uchwały.
W związku z tym radny zgłosił wniosek formalny o dopisanie działki nr 88/3 i 89/3 w Górce
Pabianickiej 13.
Mecenas zauważył jeszcze, że jest wpisana OSP w Górce Pabianickiej.
Radny stwierdził, że piknik sołecki nie odbywa się w OSP, bo nie ma tam miejsca.
Dalszych uwag nie było.
Rada przegłosowała powyższy wniosek jednomyślnie.
Za przyjęciem uchwały Nr LVII/516/2018 opowiedziano się jednogłośnie.
Kolejnym omawianym projektem był projekt o nr roboczym LVII/D/2018.
Sekretarz Gminy poinformowała, że w związku z tym, iż zmieniło się rozporządzenie w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w tym w zakresie wynagrodzenia
Wójta Gminy Pabianice, należało dostosować uchwałę Rady Gminy w tej sprawie do
rozporządzenia. Zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarczo-Finansowej i Ochrony
Środowiska i Rozwoju wynagrodzenie zostało tak skalkulowane, że pozostało na
dotychczasowym poziomie. Propozycje są następujące:





wynagrodzenie zasadnicze – 4700 zł;
dodatek funkcyjny – 1700 zł (max. to 1900 zł);
dodatek specjalny – 25% (dopuszczalny przedział to 20-40%).
Dodatek za wieloletnią pracę – 20% - nie zmienia się.

Po zmianie wysokość wynagrodzenia wyniosłaby 9 002,50 zł. Obecnie jest to 8 970,00 zł.
W tym miejscu mecenas A. Jankowski zauważył, że na zlecenie Związku Miast Polskich,
Metropolii Polskich i Województw Polskich zostały opracowane 3 opinie prawne, które
zarzucają niekonstytucyjność temu rozporządzeniu z kilku względów, które dla przykładu
wymienił. W związku z tym wystąpiono do Prezydenta z wnioskiem o wystąpienie do
Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności tego rozporządzenia. Wniosek ten
został podpisany przez Komisję Samorządu Terytorialnego, czyli podmiot powołany do
współpracy z Rządem w sprawie tworzenia aktów prawnych dotyczących samorządu
terytorialnego.
Radny A. Skawiński wyraził opinię, że widać tu działanie rządu „pod publiczkę”. Pytał, czy
w związku z wypowiedzią mecenasa A. Jankowskiego można nie przyjmować tej uchwały.
Radca prawny zauważył, że również ta kwestia jest podnoszona w opiniach. Zwracano
uwagę na jawne niedbalstwo przy opracowywaniu tego rozporządzenia, ponieważ brak jest
możliwości podjęcia rozstrzygnięcia nadzorczego przez Wojewodę w razie nieprzyjęcia
uchwały oraz brak sankcji za jej niepodjęcie, z wyjątkiem zarzutu w razie kontroli o
niecelowe wydatkowanie środków. Co więcej tabele rozporządzenia wchodzą w życie z
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dniem 1 lipca, ale nie wskazuje się w jakim czasie powinny zostać przyjęte uchwały.
Ponownie przytoczył argumenty prawne przeciwko temu rozporządzeniu.
Radny zastanawiał się, czy rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do pozostałych
pracowników samorządowych.
Radca odpowiedział, że rozporządzenie wskazuje na kategorie pracowników, tj. starosta,
członkowie Zarządu, Prezydent, Zastępca Prezydenta, Wójt, W-ce Wójt. Rozporządzenie
nie ma natomiast odniesienia do „szeregowych pracowników”.
Radny był zdania, że należy jasno określić, czy uchwałę przyjąć, czy też nie.
Radca prawny odpowiedział, że do tej pory uznawało się, że dopóki nie ma rozstrzygnięcia
Trybunału Konstytucyjnego to domniemywa się zgodność przepisów z prawem. Jeżeli
Trybunał faktycznie stwierdzi, że przepisy są niezgodne z prawem, to będzie można mieć
roszczenie o zwrot niedopłaty.
Dalszych uwag nie było.
Rada przyjęła uchwałę nr LVII/517/2018 jednogłośnie.
Mecenas A. Jankowski dodał, że ma wskazywaną opinię również w wersji elektronicznej.
W tym miejscu salę obrad opuścił radny K. Kowalski. Na Sali obrad pozostało 11 radnych.
Uwag, ani pytań nie zgłaszano do kolejnych projektów uchwał, tj. od nr roboczego
LVII/E/2018 do nr LVII/L/2018. Uchwały odpowiednio o nr LVII/518/2018,
LVII/519/2018, LVII/520/2018, LVII/521/2018, LVII/522/2018, LVII/523/2018,
LVII/524/2018 i LVII/525/2018 zostały przyjęte w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie
nad każdą z nich, jednomyślnie.
Radny A. Skawiński prosił o odczytanie rozstrzygnięcia projektu uchwały o nr roboczym
LVII/Ł/2018.
W-ce Przewodnicząca Rady odczytała, że „uznaje się skargę na Wójta Gminy Pabianice w
sprawie padłego dzika w Porszewicach za bezzasadną”.
Innych uwag nie było.
Uchwała nr LVII/526/2018 została przyjęta jednogłośnie.
Ostatnim projektem był projekt o nr roboczym LVII/M/2018. Uwag, ani wniosków nie
składano. Uchwała nr LVII/527/2018 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 13.
Wójt zauważył, że odpowiedzi na wnioski z dzisiejszej sesji zostaną udzielone.
Następnie będąc przy głosie odniósł się do udzielonego mu absolutorium. Podziękował
Komisjom i radnym za wnikliwe przeanalizowanie sprawozdania z wykonania budżetu, a
także pracownikom i kierownictwu Urzędu. Następnie prosił o wspomaganie, o
informowanie o znanych sprawach z odpowiednim wyprzedzeniem. Swoje słowa skierował
również do radnego A. Skawińskiego stwierdzając, że radny jeszcze bardziej mógłby
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wspierać gminę. Zapewnił, że gdyby radny chciał wspomóc Wójta to on by z tej pomocy
skorzystał.
Radny odnosząc się do powyższej wypowiedzi stwierdził, że zależy mu bardzo na tym by
gmina się rozwijała. Był zdania, że o wielu programach Wójt był informowany dużo
wcześniej, na co podał przykład. Współpraca tak, ale po partnersku. Zauważył, że oczekuje
szczerości i otwartości ze strony Wójta.

Ad. pkt 14.
W ramach wolnych wniosków, komunikatów i spraw różnych Przewodniczący udzielił
głosu mieszkance Petrykóz Pani Joannie Michalskiej-Szmytke, która zgłosiła następujące
sprawy:
1. niebezpieczne skrzyżowanie w Petrykozach przy ośrodku zdrowia. Są tam częste
kolizje drogowe. Z rozmowy z Komendą Powiatową Policji i ze Starostwem wynika,
że cała procedura musi się rozpocząć od Wójta, który powinien wystąpić do Komendy
o analizę tego skrzyżowania. Komenda ma taki wniosek przesłać. Na podstawie takiej
analizy należy wystosować prośbę o zmianę pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu.
2. Kto ma klucze do pomieszczenia w starym budynku ośrodka zdrowia w Petrykozach,
żeby można było tam zorganizować „babskie” spotkanie. Jak wygląda to od strony
prawnej.
Wójt odpowiedział, że klucze ma rada sołecka.
Pani zauważyła, że nie zna członków rady sołeckiej, a z sołtysem ma utrudniony kontakt,
nie ma też informacji o zebraniach wiejskich i rozdysponowaniu środków funduszu
sołeckiego.
Mecenas stwierdził, że nie ma tutaj prawnego postępowania, jest to kwestia „dogadania
się”.
3. Brak zabezpieczenia rynienek odwadniających przy przystanku autobusowym mimo
wcześniejszych zgłoszeń.
Przewodniczący poinformował, że powyższe wnioski zostaną również przekazane do
radnego M. Gryski.
W dalszej kolejności głos zabrali sołtysi.
Sołtys wsi Górka Pabianicka Piotr Kraska zaprosił wszystkich na piknik 14 lipca br. na
godz. 16.00 do Górki Pabianickiej 13.
Sołtys wsi Świątniki G. Antoniewski poruszył 3 kwestie:
1. Skrzyżowanie w Petrykozach – powinno być równorzędne, wtedy każdy będzie musiał
się zatrzymać.
2. Komisja suszowa – czy coś wiadomo w tej sprawie.
Wójt odpowiedział, że wczoraj otrzymał pismo w tej sprawie od Wojewody.
Sołtys prosił o informowanie sołtysów w tej sprawie.
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3. Zaprosił zebranych na piknik 7 lipca br. na godz. 17.00.
Również radny H. Szafrański zaprosił zebranych na piknik w dniu 21 lipca br. na godz.
16.00 do świetlicy w Jadwininie.
Na zakończenie Przewodniczący poinformował Radę o chęci wystąpienia do właściwego
Ministra o nadanie Wójtowi Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.
Uzasadnił swój zamiar 28-letnią pracą Wójta na rzecz Gminy Pabianice, której efekty widać
na każdym kroku, w każdej sferze. W przypadku braku sprzeciwu ze strony radnych, uzna,
że Rada wyraża zgodę.
W tym miejscu Wójt przedstawił swoją ścieżkę zawodową, która łącznie wynosi 39 lat
pracy w samorządzie terytorialnym.
Radni nie wnosili uwag do powyższego.

Ad. pkt 15.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice zamknął LVII sesję Rady Gminy Pabianice.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice

Marek Muszczak

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz
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