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    Protokół Nr XXV  

     

z  obrad XXV   sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 24 lutego   2020 r.  

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00    w  Urzędzie Gminy Pabianice.   

 

Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych, w sesji udział wzięło  14   radnych.  

Nieobecna radna M. Werstak.  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 M. Wieczorek,  Skarbnik Gminy J. Kukieła, radca prawny A. 

Jankowski, Sekretarz Gminy A. Chodasewicz-Izaszek, Kierownik  ref. Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki.  

 

 

Ad. pkt 1. 

 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych i 

stwierdził prawomocność obrad.  

 

 

Ad. pkt 2. 

 

Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 3. 

 

Przewodniczący Rady przedłożył proponowany porządek XXV  sesji Rady Gminy Pabianice. 

Do przedłożonego porządku obrad Przewodniczący wnioskował o wprowadzenie w 3 a pkt 

„Informacja Przewodniczących Komisji o pracy Komisji między sesjami”, za którego 

wprowadzeniem radni opowiedzieli się w głosowaniu jednomyślnie.  

Wójt Gminy natomiast złożył wniosek o wprowadzenie w pkt. dot. podjęcia uchwał,  

dodatkowej uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Pabianice udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z 

tych zasad, za którego wprowadzeniem radni opowiedzieli się jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady wnioskował o wprowadzenie kolejnych projektów uchwał na wniosek 

Komisji Skarg i Wniosków, która rozpatrywała petycje w sprawach poparcia w formie uchwały 

skierowanej do Konferencji Episkopatu Polskiego o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa 

Chrystusa na Króla Polski  oraz  o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie 

w Gminie Pabianice miejsca do bezpłatnego parkowania. Radni otrzymali przed sesją projekty 

uchwał wraz z uzasadnieniami.  

Za wprowadzeniem projektów uchwał do porządku obrad radni opowiedzieli się w głosowaniu 

jednomyślnie.  

Porządek obrad XXV sesji przedkłada się następująco:  

 

 

1.  Otwarcie obrad XXV  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. 
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3.  Ustalenie porządku obrad. 

3 a Informacja Przewodniczących o pracy Komisji miedzy sesjami .  

4.  Informacja Wójta o pracy między sesjami.  

5. Podjęcie uchwał w sprawach:  

a/ powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Petrykozach – Uchwała Nr XXV/A /2020 

b/  przyjęcia przez Gminę Pabianice do zasobów dróg gminnych drogi dojazdowej znajdującej 

się w pasie drogowym drogi ekspresowej  S-8 w miejscowości Rydzyny -  Uchwała Nr XXV/B 

/2020  

c/ przystąpienia do projektu pod nazwą „Pracuś”, zgłaszanego przez Gminę Dłutów w ramach 

konkursu Nr RPLD.09.02.01 – IP.01-10-0001/19 – Działanie IX.2 (Usługi na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), Poddziałanie IX.2.1 ( centra Usług 

Środowiskowych), wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej oraz udzielania  

pełnomocnictw w tym zakresie – Uchwała Nr XXV/C /2020  

d/ określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – Uchwała Nr XXV/D/2020  

e/ przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w północnej części gminy Pabianice – Uchwała Nr XXV/E/2020  

f/  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w północnej części wsi Bychlew  – Uchwała Nr XXV/F/2020  

g/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej 

części wsi Porszewice – Uchwała Nr XXV/G/2020  

h/ wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z 

przeznaczeniem pod drogę – Uchwała Nr XXV/H/2020  

i/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXV/I/2020  

j/ zmieniająca uchwałę Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa 

drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – Uchwała Nr XXV/J/20120 

k/ wyrażenia woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitarnego – Uchwała Nr 

XXV/K/2020   
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l/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2020 r. – Uchwała Nr XXV/L/2020  

m/ zmiany Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice – Uchwała Nr XXV/M/2020  

n/ określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pabianice udostępnionych 

przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków. 

o/ rozpatrzenia petycji Pani R.S o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji 

Episkopatu Polski 

p/  rozpatrzenia petycji Pani R. S. o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie 

w Gminie Pabianice miejsca do bezpłatnego parkowania.   

6. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.  

7. Komunikaty i sprawy różne.  

8. Zamknięcie obrad sesji.  

 

Ad. pkt 3a  

 

Przewodniczący Komisji przedłożyli informacje  o pracy Komisji między sesjami.  

 

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej D. Szczesik 

poinformowała, że Komisja odbyła 1 posiedzenie, na którym podjęła temat dot.  

funkcjonowania opieki zdrowotnej w Gminie Pabianice, zapoznała się z informacją  na temat 

działalności  poradni uzależnień, sprostaniom  wymaganiom NFZ w związku z koniecznością 

wydawania    e –recepty. Informacji udzielał zaproszony na posiedzenie Komisji Kierownik 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach.  

Komisja wypracowała wniosek do Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach o dokonanie rozeznania co do ilości osób w wieku 

60 , 65 +, które są mieszkańcami gminy Pabianice, zdeklarowanymi pacjentami  w Publicznym 

Zakładzie Opieki  Zdrowotnej i możliwości sfinansowania dla nich szczepień przeciw  grypie 

w sezonie wrzesień 2020r.  

 Ponadto Komisja omówiła  materiały  na najbliższą sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że Komisja, 

której przewodniczy odbyła 1 posiedzenie, na którym zapoznała się z przychodami  Gminy 

Pabianice, analizowała  dochody  i wydatki    z tytułu gospodarowania odpadami. Zapoznała 

się także z materiałami na najbliższą sesję Rady Gminy. 
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Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska M. Lubowicka informowała, że Komisja  

zapoznała się z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 

bezdomności zwierząt oraz  omówiła  realizację  postanowień wynikających z dotychczas 

zawartej umowy ze schroniskiem dla zwierząt. Komisja postanowiła o wyjeździe w 

najbliższym czasie do schroniska dla zwierząt w celu przyjrzenia się funkcjonowaniu 

schroniska.  

Ponadto Komisja omówiła  materiały  na sesję Rady Gminy Pabianice. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyła 1 posiedzenie, na którym  

rozpatrzyła  petycję o zmianę przepisów prawa miejscowego w sprawie bezpłatnych parkingów 

na terenie gminy oraz poparcie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o 

dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa. W tych sprawach Komisja wypracowała 

projekty uchwał, o których wprowadzenie pod obrady dzisiejszej sesji zwróciła się do 

Przewodniczącego Rady Gminy.  

 

Komisja rozpatrywała również skargę  skierowaną  do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  w 

temacie nieprawidłowości sporządzenia protokołu przez pracownika Urzędu Gminy 

sporządzonego na okoliczność zanieczyszczenia środowiska spowodowanego produkcją rolną 

na posesji Bychlew 12.   

Przewodnicząca po krótce poinformowała o poczynaniach kontroli w powyższym temacie, oraz 

o tym, że kontrola nie została jeszcze zakończona z uwagi na to, iż oczekuje się na opinię z 

Akademickiego Ośrodka Naukowo Technicznego, do  którego  o pomoc wystąpił Urząd 

Gminy. 

 

Ad. pkt. 4.  

 

Wójt Gminy Pabianice przedłożył informację o pracy Urzędu Gminy o pracy Urzędu Gminy 

od ostatniej sesji.  

Informacja przedkłada się następująco: 

„INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI  

styczeń - luty 2020 r. 

W zakresie utrzymania dróg  

1) W styczniu trwała procedura wyboru projektanta na wykonanie dokumentacji 

projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej Biesaga, dz. nr 318”.  
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W dniu 06.02.2020 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą firmą An-Bud z Łodzi 

za kwotę brutto  22 140,00 zł, termin wykonania – 30.06.2020 r.  

2) Aktualnie trwa procedura wyboru wykonawcy – projektanta dla zadania pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 108278E w Hermanowie – dokumentacji projektowa”. 

Termin składania ofert do 28.02.2020 r.” 

3) Przygotowane są dwa postępowania na wyłonienie wykonawców robót dla zadań: 

a) przebudowa drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku, ul. Cynkowa od ul. 

Stadionowej do skrzyżowania przy pos. 57/2, dz. 563/21 

b) rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I 

Trwają obecnie uzgodnienia dokumentacji przetargowej z Radcą Prawnym. Po pozytywnym 

uzgodnieniu ogłosimy dwa przetargi nieograniczone. 

Na stanowisku inspektora ds. planowania przestrzennego wykonano następujące 

czynności: 

 

 Wystawiono 84 wypisy, wyrysy, zaświadczenia z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

 przeprowadzono 18 spraw z zakresu informacji, zawiadomień, opinii, w tym opinii 

wstępnych projektów podziałów nieruchomości, zaświadczeń o zgodności sposobu 

użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz 

wniosków o zmianę planu.  

 Wydano 4 decyzje naliczające opłatę planistyczną.  

 Przeprowadzono 10 spraw z zakresu procedowanych zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i studium na terenie gminy Pabianice oraz zmian 

aktów planistycznych procedowanych na terenach gmin sąsiednich.  

Obecne etapy procedowanych aktów planistycznych: 

1. Studium – przesłano projekt do opinii i uzgodnień właściwym w tym zakresie 

organom.  

2. Porszewice – projekt przekazany do zatwierdzenia na sesji Rady Gminy. 

3. Bychlew – projekt nie uzyskał pozytywnej opinii Ministra w zakresie zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych.  

4. Obszar wokół dróg ekspresowych S14, S8 oraz drogi w Żytowicach (Rydzyny, 

Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice, 
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Wysieradz) – projekt przekazany do opinii i uzgodnień właściwym w tym zakresie 

organom.  

5. Tereny inwestycyjne w południowej części gminy Pabianice (Pawlikowice, Jadwinin) 

– projekt wyłożony do publicznego wglądu.  

6. Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów – przesłano zawiadomienie do 

organów z informacją o możliwości składania wniosków.  

 

W zakresie pracy Referatu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Nieruchomościami (w 

okresie styczeń-luty) 

 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

 

1. Wydano 11 szt.  warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej  

            oraz 2 szt. warunków  przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.  

2. Przygotowano dane do sprawozdań i wysłano sprawozdania wodociągowo-

kanalizacyjnych  

             za rok 2020 ( RRW-2, M-06, G-02o 

3. Przygotowano i przeprowadzono postępowania w zakresie: 

           -  projektu sieci wodociągowej Gorzew - Okołowice,  

           -  budowy dcinka sieci wodociągowej w Żytowicach 

           - zmiany systemu oprogramowania i pracy SUW Żytowice, 

           -  badań wody przeznaczonej do spożycia oraz wody surowej w studniach  

              w ramach kontroli wewnętrznej 

 

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa 

 

Przyjęto i wprowadzono 98 wnioski  o  wpis  do CEIDG, 

Przyjęto 14 oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz   pierwszą ratę opłaty 

za korzystanie z zezwoleń alkoholowych na rok 2020..  

 

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

 

1. Wykonano 7 decyzje podziałowych, 

2. Wykonano 12 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji, 

3. Wykonano 5 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych, 

4. Wykonano 7 wypisów z KW d/c służbowych, 

5. Wprowadzono 33 szt. aktów notarialnych do rejestru, 

6. Sprawy różne – 6 spraw dot. numeracji posesji, podziałów, rozgraniczeń, uwłaszczeń,  

             1 dot. oświadczeń i zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gosp. Rolnych  i  

           . 1 zaświadczenie o pracy w gosp. rolnym rodziców. 

7.          Na podstawie odjętych Uchwał podpisano protokoły uzgodnień w związku z zamiarem 

wykupu nieruchomości w Szynkielewie i Jadwininie z przeznaczeniem pod drogę. Termin  

zawarcia aktu notarialnego jest obecnie ustalany w kancelarii notarialnej. 

8. Sporządzono i wysłano sprawozdania do GUS dotyczące mienia komunalnego Gminy  

 Pabianice i zasobów mieszkaniowych Gminy Pabianice. 
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W  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

• Przyjęto i wprowadzono do programu 20 deklaracji; 

• Zaksięgowano 199 500,00 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

• Wystawiono 10 postanowień dotyczące wpłat, z informacją na jakie zaległości została  

            zarachowana wpłata; 

• Działania informacyjne odnośnie zaległości i nie tylko (telefon) - ok. 400 rozmów  

             telefonicznych; 

• Obsługa bieżąca mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat,  

            udzielanie informacji itp.); 

• Przygotowano i rozpowszechniono informacje o zamianie numeru rachunku 

bankowego. 

• Przyjęto wniosek o udzielenie dotacji na likwidacje pokryć dachowych zawierających  

            azbest. 

• Wystawiono 30 kart przekazania odpadów w BAZIE DANYCH O PRODUKTACH I  

            OPAKOWANIACH ORAZ GOSPODARCE ODPADAMI  

• Przygotowano pismo informacyjne dla mieszkańców gminy  o możliwości 

kompostowania  

            bioodpadów we własnym zakresie.  

• Rozpowszechniono informacje o nowym wzorze deklaracji.  

• Przekazano informacje o możliwości skorzystania ze zniżki w zamian za 

kompostowanie  

             bioodpadów. 

• Przygotowano sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego z usuniętych wyrobów  

            azbestowych w 2019r.  

• Przygotowano ankietę do Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

Wysłano 15 pism z nakazem usunięcia odpadów z miejsca do tego nie przeznaczonego 

 

W zakresie ochrony środowiska 

 

1. Przeprowadzono 52 postępowania związane z wydaniem zezwoleń, decyzji lub zaświadczeń  

w sprawie wycięcia drzew. 

2. Wydano decyzje o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  

przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu GREEK TRADE Sp. z.o.o. w  

miejscowości Porszewice 

3. Wydano decyzje o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  

przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu bazy zasobowej złoża kruszywa naturalnego – 

piasku – „Okołowice II” obręb 0015 Okołowice 

4. Wydano jedną opinię o klasyfikacji akustycznej 

             

W zakresie wykonania gminnych programów. 

 

1. Przygotowano program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

            bezdomności w roku 2020, przesłano program do konsultacji zgodnie z przepisami 

prawa.  

2. Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców, przyjęto 

           15 wniosków. 
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3. Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o dofinansowanie do budowy przydomowej  

            oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych, przyjęto dwa wnioski. 

4. W dniu 10 lutego przeprowadzono kontrolę schroniska w Wojtyszkach.  

            Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

 

Referat Oświaty, Kultury i Sportu 

1. Przekazano informacje do Kuratorium Oświaty o liczbie nauczycieli, którzy w roku 2019  

    uzyskali tytuł nauczyciela kontraktowego: 3 i nauczyciela mianowanego: 3. 

 

2. Zawarto 9  umów – zleceń  z opiekunami na przystankach przy szkole w Żytowicach,  

    Piątkowisku i Petrykozach oraz 2 umowy – zlecenia z Paniami ze STOPU. 

 

3. Od  1 stycznia zawarto 8 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na zwrot kosztów     

    dojazdu ich dzieci do szkoły i na zajęcia wspomagające ich rozwój.  

 

4. Z dniem 10 stycznia zawarto 2 umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotu  

    prowadzącego żłobek dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice. 

 

5. Podpisano umowy zlecenia z opiekunami, którzy pilnują dzieci  podczas wyjazdów na  

    basen, oraz umowy zlecenia z instruktorami, którzy przeprowadzą z dziećmi zajęcia w roku  

    szkolnym 2019/2020. 

 

6. Na wniosek dyrektora ZSP w Piątkowisku, przyznano uczennicy klasy 0 – dodatkowe 2  

    godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych do końca roku szkolnego 2019/2020. 

 

7. Przesłano do Kuratorium Oświaty w Łodzi sprawozdania z realizacji dotacji celowych  

    przekazanych z budżetu państwa w roku 2019. W tym dotacja na podręczniki, Narodowy  

    Program Rozwoju Czytelnictwa, zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego  

    oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych     

    pracowników-Środki Funduszy Pracy. 

 

8. Przekazano sprawozdanie elektroniczne CAS z opieki nad dziećmi do lat 3 za cały rok  

    2019. 

 

9. Sporządzono Zarządzenie w  sprawie ustalenia planu dofinasowania form doskonalenia  

    zawodowego nauczycieli w 2020 roku. 

 

10. Sporządzono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na  

    poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę  

    samorządu terytorialnego za rok 2019. 

 

11. W miesiącu styczniu i lutym dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci  

      zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice wypłacono 47 000 zł dla 47 dzieci. 

 

12. Na podstawie § 8 Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 31.03.2011 roku  

      w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na  
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      sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice w 2020 roku, informuję, że  

      przyznano dotację następującym podmiotom: 

*  Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” Bychlew - 55 000 zł ( sekcja piłki nożnej 42 500 zł,  

    sekcja tenisa stołowego 8 500 zł, sekcja szachowa 4 000 zł) 

*  Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł” Piątkowisko -35 000 zł ( sekcja piłki nożnej - 35 000 zł) 

* Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Burza” Pawlikowice - 20 000 zł ( sekcja tenisa  

    stołowego - 12 000 zł, sekcja młodzieżowa tenis i szachy -8 000 zł); 

    Z oferentami zawarto stosowne umowy na realizację zadań publicznych. 

 

13. Dokonano rozliczenia sprawozdań końcowych dotyczących działalności sportowej w roku  

      2019. Sprawozdania zaakceptowano pod względem formalnym, merytorycznym i  

      rachunkowym. 

14. Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego i wyboru Wykonawcy dostawy i  

      montażu kuchni gazowej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bychlew. 

15. Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na wykonanie malowania świetlicy  

      wiejskiej w Hermanowie w ramach funduszu sołeckiego wsi Hermanów. 

16. Opracowano ogłoszenie konkursowe dotyczące realizacji wypoczynku letniego dzieci i  

      młodzieży na rok 2020. Publikacja ogłoszenia nastąpi najpóźniej do końca lutego. 

17. Zawarto 15 umów dotyczących wynajmu obiektów świetlic wiejskich , obiektów  

      sportowych na potrzeby organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectw oraz     

      organizacji imprez prywatnych. 

18. Zawarto umowy zlecenia na prace związane z utrzymaniem porządku, czystości,  

     wykonywaniem bieżących napraw dotyczących obiektów świetlic wiejskich, obiektów  

     sportowych z terenu gminy Pabianice. 

19. Przekazano 10 szt. komputerów pozyskanych w ramach realizacji projektu E-aktywni  

      mieszkańcy gminy Pabianice do szkół z terenu gm. Pabianice – SP w Petrykozach – 6 szt.,  

      SP w Pawlikowicach – 4 szt. 

 

20. Koordynowano prace związane z bieżącym utrzymaniem obiektów świetlic wiejskich i  

      obiektów sportowych z terenu gm. Pabianice.  

W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 

1. W związku z wybraniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego do dofinansowania 

projektu pn. „Budowa oświetlenia drogowego  w Gminie Pabianice” złożono w 

Urzędzie Marszałkowskim dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie. 
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2. Złożono do LGD BUD-UJ RAZEM dwa wnioski o dofinansowanie, w których 

wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Folklor Ma Sens, na organizację trzech projektów: 

Rajdu rowerowego po Gminie Pabianice, Imprezy z okazji Dnia Dziecka oraz 

Warsztatów haftu łowickiego dla mieszkańców Gminy Pabianice.” 

Do Informacji Wójta nie  wniesiono żadnych pytań.  

Ad pkt 5. 

 

W-ce przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od nr 

roboczego XXV/A/2020 do XXV/P/2020, co stanowi zał. od nr 3 do nr 18. 

 

Przy projekcie uchwały o nr roboczym XXV/A/2020 głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy 

Pabianice J. Błoch, informując, iż Rada Społeczna składa się z 7 osób, natomiast radni muszą 

do niej zgłosić 5 osób. Jako pierwszą osobę, Przewodniczący J. Błoch zaproponował radną                       

M. Werstak. 

 

Za nieobecną radną zgodę wyraził Wójt M. Wieczorek, który poinformował, iż radna M. 

Werstak wyraziła chęć i zgodę na uczestnictwo w Radzie Społecznej w rozmowie telefonicznej. 

 

Jako następną do Rady Społecznej, Przewodniczący J. Błoch zgłosił Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Petrykozach – Panią B. Piątkowską. 

 

Wójt poinformował, iż Dyrektor B. Piątkowska również wyraziła zgodę na uczestnictwo w 

Radzie Społecznej. 

 

Kolejną osobę do Rady Społecznej GOZ w Petrykozach zgłosiła radna A. Marciniak. Była to 

Przewodnicząca Komisji Samorządowo – Społecznej i Organizacyjnej, radna D. Szczesik. 

 

Radna D. Szczesik wyraziła zgodę. 

 

Dalej, radna J. Szafran zgłosiła kandydaturę sołtys wsi Porszewice – M. Urbańskiej (sołtys była                

w uprzedniej Radzie i ma doświadczenie). 

 

Sołtys M. Urbańska wyraziła zgodę. 

 

Ostatniego kandydata także wskazała radna J. Szafran – był to sołtys wsi Pawlikowice                           

W. Jarmakowski (sołtys także był już wcześniej członkiem Rady Społecznej). 

 

Sołtys W. Jarmakowski wyraził zgodę. 

 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

 

Radni jednogłośnie przyjęli skład obecnej Rady Społecznej GOZ w Petrykozach. Był on 

następujący: 

1) M. Wieczorek – Wójt Gminy Pabianice, jako Przewodniczący Rady, 

2) M. Grzesiak – Cieślak – Przedstawiciel Wojewody Łódzkiego, 

3) M. Werstak – radna gminy Pabianice, 

4) B. Piątkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Petrykozach, 
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5) D. Szczesik - radna gminy Pabianice, 

6) M. Urbańska – sołtys wsi Porszwice 

7) W. Jarmakowski – sołtys wsi Pawlikowice. 

 

Uchwała nr XXV/186/2020 w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach została przyjęta jednogłośnie 

14 głosami. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

  

Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XXV/B/2020. Przy niniejszym 

projekcie radni głosu nie zabrali. 

 

Za przyjęciem uchwały nr XXV/187/2020 w sprawie przyjęcia przez Gminę Pabianice do 

zasobów dróg gminnych drogi dojazdowej znajdującej się w pasie drogowym drogi 
ekspresowej S-8  w miejscowości Rydzyny przyjęta została jednogłośnie 14 głosami. 

 

Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 20 do protokołu. 

 

Do projektu uchwały o nr roboczym XXV/C/2020 uwag nie zgłoszono. 

 

Uchwała nr XXV/188/2020 w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą „Pracuś”, 

zgłaszanego przez gminę Dłutów w ramach konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-0001/19 – 

Działanie IX.2 (Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), 

Poddziałanie IX.2.1 (centra Usług Środowiskowych), wyrażenia zgody na podpisanie umowy 
partnerskiej oraz udzielania pełnomocnictw w tym zakresie przyjęta została jednogłośnie 14 

głosami. Wyciąg  z głosowania stanowi zał. nr 21 do protokołu. 

 

Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XXV/D/2020. 

 

Uchwała nr XXV/189/2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania                     

i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 
ich pobierania  została przyjęta 14 głosami. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 22 do 

protokołu. 

 

Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XXV/E/2020. Do niniejszego projektu 

uwag nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem uchwały nr XXV/190/2020 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części gminy 
Pabianice radni opowiedzieli się jednogłośnie 14 głosami. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 

23 do protokołu. 

 

Do projektu uchwały o nr roboczym XXV/F/2020 uwag nie zgłoszono. 

 

Uchwała nr XXV/191/2020 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części wsi Bychlew 
została przyjęta jednogłośnie 14 głosami. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 23 do protokołu. 

 

Do projektu uchwały o nr roboczym XXV/G/2020 uwag nie zgłoszono. 
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Uchwała nr XXIII/192/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice została przyjęta jednogłośnie 

14 głosami. 
 

Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XXV/H/2020. Do projektu uwag nie 

zgłoszono. 

 

Uchwała nr XXV/193/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej 

na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg                     

z głosowania stanowi zał. nr 25 do protokołu. 

 

Do projektu uchwały o nr roboczym XXV/I/2020 uwag nie zgłoszono. 

 

Uchwała nr XXV/194/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. została 

przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 26 do protokołu. 

 

Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XXV/J/2020. Do projektu uwag nie 

zgłoszono. 

 

Uchwała nr XXV/195/2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z 

dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 

powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami rychu drogowego została przyjęta 

jednogłośnie. Wyciąg                    z głosowania stanowi zał. nr 27 do protokołu. 

 

Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XXV/K/2020. Do projektu uwag nie 

zgłoszono. 

 

Uchwała nr XXV/196/2020 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do łódzkiego związku 

metropolitarnego została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 28 do 

protokołu. 

 

Do projektu uchwały o nr roboczym XXV/L/2020 uwagę zgłosił radny A. Golewski, 

wskazując, iż w przedmiotowym projekcie uchwały w § 1 występuje rok 2019, a powinien być 

2020. 

 

Do uwagi radnego A. Golewskiego odniósł się Przewodniczący J. Błoch, wyjaśniając, iż jest to 

błąd techniczny. 

 

Przy powyższym projekcie uchwały, głos zabrała także sołtys wsi Rydzyny – K. Helbik pytając, 

czy w rozdziale 7, jeżeli chodzi o zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom 

rannym   i powypadkowym może być uzupełnienie o numery telefonów (wydrukowana 

informacja), żeby można ją było powiesić na tablicach informacyjnych dla mieszkańców, np. 

jak widzą potrącone zwierzęta. 

 

Sołtys K. Helbik odpowiedzi udzielił Przewodniczący J. Błoch, który wyjasnił, iż jej pytanie 

nie jest w ramach uchwały tylko w ramach dodatkowej informacji, która będzie dostępna na 

tablicy informacyjnej. 
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Do powyższego odniósł się także Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Nieruchomościami S. Izbicki, który dodał, iż na stronie internetowej urzędu gminy są telefony 

alarmowe i mieszkańcy nie dzwonią bezpośrednio do kliniki, bo obowiązek zgłoszenia tego 

typu rzeczy jest pod numer alarmowy, który znajduje się na stronie - ewentualnie informujemy 

policję. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Uchwała nr XXV/197/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2020 r. 
została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 29 do protokołu. 

 

Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XXV/M/2020. Do projektu uwag nie 

zgłoszono. 

 

Uchwała nr XXV/198/2020 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie 

Pabianice została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 30 do protokołu. 

 

Do projektu uchwały o nr roboczym XXV/N/2020 uwag nie zgłoszono. 

 

Uchwała nr XXV/199/2020 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Pabianice udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków 
korzystania z tych przystanków została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi 

zał. nr 31 do protokołu. 

 

Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XXV/O/2020. Do projektu uwag nie 

zgłoszono. 

 

Uchwała nr XXV/200/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty S. o poparcie w formie 

uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg                    

z głosowania stanowi zał. nr 32 do protokołu. 

 

Ostatnim projektem uchwały był projekt o nr roboczym XXV/P/2020. Do projektu uwag nie 

zgłoszono. 

 

Uchwała nr XXV/201/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty S. o zmianę przepisów 

prawa miejscowego przez utworzenie miejsca do bezpłatnego parkowania została przyjęta 

jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 33 do protokołu. 

 

Ad. pkt 6. 

 
Głos zabrał Wójt, który poprosił, aby na sesji przytoczyć treść bądź w kilku słowach powiedzieć 

czego interpelacja bądź wniosek mają dot. Było by to dobrym zwyczajem, zwłaszcza dla osób, 

które obserwują sesje. 

 

Przy powyższym punkcie obrad głos zabrał także radny K. Kowalski, który - w kontekście tego, 

co Wójt powiedział – zaznaczył, iż statut gminy chyba nadal przewiduje taką informację, iż                        

w porządku obrad gminy są przedstawiane również zapytania i wnioski, które wpłynęły między 

sesjami. Można to sprawdzić i też to podać do wiadomości w momencie kiedy rejestruje się 

przebieg sesji. 
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W dalszej kolejności radny Ł. Drewniak złożył interpelację dot. uzupełnienia ubytków w 

drodze  w Górce Poduchownej. Droga jest w kiepskim stanie, dziury się powiększają. 

 

Radny M. Kociołek złożył wniosek dot. wymiany wiaty przystankowej na trasie autobusu nr 

265, ewentualnie dołożenie do planu wymiany wiat na przystankach przy Szkole Podstawowej                       

w Bychlewie, gdyż jest to miejsce, z którego korzysta dużo osób. 

 

Dalej, radny K. Kowalski, odnosząc się do składanych przez radnych interpelacji i zapytań 

zaznaczył, iż od dłuższego czasu ma on mieszane uczucia, jeśli chodzi o ich składanie. Co 

prawda ustawa te nowe regulacje wprowadziła i nie jako ogranicza taką instytucję jak wnioski. 

Nie ma nic takiego jak wnioski. Trzeba się jakoś ustosunkować do tego i może jakoś to 

unormować. 

 

Do powyższej wypowiedzi odniósł się radca prawny A. Jankowski, który wskazał, iż jeżeli 

chodzi   o zapytanie, to powinno być to konkretnie sformułowane pytanie, natomiast jeżeli 

chodzi  o interpelację, to tak jak radny K. Kowalski powiedział próbowano w jakiś sposób 

formalnie tą instytucję zdefiniować, natomiast praktyka pokazuje, że pod tym pojęciem 

rozumie się coś innego. Dodał też, iż zastanowi się i spróbuje szkic bądź wzór takiej interpelacji 

napisać w kontekście wniosków i odnieść się do tego jak jedno ma się do drugiego. Natomiast 

sprawę wniosków można byłoby ewentualnie w pewien sposób załatwić jakby odwracając i 

formułując je w formie zapytań. 

 

Ad. pkt 7. 

  

W ramach spraw różnych jako pierwszy głos zabrał radny G. Antoniewski, który zapytał, czy 

można by było ustalić właściciela przewodów telekomunikacyjnych (niby jest to firma 

komórkowa) - bo jest z tym problem - mieszkańcy zgłaszają zwisające przewody. 

 
Odnosząc się do powyższego, Wójt zapytał, czy przewody są przy drodze gminnej. 

 
Radny G. Antoniewski odpowiedział, iż przy gminnej i przy krajowej. 

 
Następnie radny G. Antoniewski zapytał, czy można by było czymś (na jakiś czas) uzupełnić 

drogę za krzywym wiaduktem (dziury), bo w tej chwili przy pracach kolejowych drogi boczne 

na Szynkielewie tworzą taką jakby obwodnicę do przejazdu. Droga jest w strasznym stanie. 

 
Do powyższych spraw odniósł się Wójt, odpowiadając, iż jeżeli chodzi o infrastrukturę na 

słupach elektrycznych na pewno łatwiej będzie określić to co jest przy drogach gminnych, bo 

często wymagało to uzgodnień i jest to w dokumentach. 

 
Jeżeli zaś chodzi o drogę w Szynkielewie urząd, otrzymał w piątek pismo ze Starostwa 

Powiatowego z prośbą o w miarę szybką reakcję na ich wniosek dot. zabezpieczenia środków 

na realizację 3 inwestycji drogowych na drogach powiatowych, które mają być zrealizowane w 

roku 2020, w tym ten odcinek w Szynkielewie. Oczywiście do Starostwa przekazana zostanie 

informacja, by jakoś doraźnie zabezpieczyć drogę w Szynkielewie, natomiast nie można liczyć 

na jakieś wielkie prace. 

 
W dalszej kolejności komunikatów i spraw różnych głos zabrał radny Ł. Drewniak, który 

poruszył kwestię linii wibracyjnych na wiadukcie na drodze między Petrykozami a 
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Piątkowiskiem – linie miały tam powstać. Czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad będzie chciała te linie wymalować, bo światełka migające nie za bardzo tam 

pomagają. 

 

Radnemu Ł. Drewniakowi odpowiedzi udzielił Wójt, który odrzekł, iż tu nie chodzi o 

kompetencje GDDKiA tylko o odcinki gminne. Generalna Dyrekcja to w związku z tym, że te 

światła, które miały być zabezpieczeniem - jeżeli miały by powstać na samym wiadukcie, czy 

tuż na podjeździe do wiaduktu - to faktycznie jest to w kompetencji Dyrekcji, natomiast 

wykonanie linii wibracyjnych najpewniej będzie spoczywało po stronie gminy. 

 

Dalej, sołtys wsi Pawlikowice W. Jarmakowski poinformował, iż w trakcie roznoszenia decyzji 

podatkowych na drodze od Pawlikowic do Terenina zauważył, iż w niektórych słupach 

oświetleniowych (ekologicznych) są poluzowane śruby. 

 

Następnie, radny A. Golewski zapytał, na jakim etapie jest nowa trasa autobusowa Konin- 

Pabianice. 

 

Wójt odpowiedział, iż została już podpisana umowa z wykonawcą i teraz jest procedowane 

uzyskanie pozwolenia na przebieg tej linii przez wykonawcę. Przypuszcza się, że ta linia ruszy 

od kwietnia. Miała ruszyć od marca, ale wykonawca został wybrany z dużym opóźnieniem - 

dopiero  w drugim przetargu. Teraz trwają uzgodnienia z powiatem i miastem odnośnie 

przebiegu trasy. 

 

Na koniec, radny A. Golewski ponowił prośbę o interwencję w PKP - nie da się przejechać po 

drogach, które remontują. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 8.   

 

Przewodniczący zakończył XXV sesję Rady Gminy Pabianice. 

 

  

        Przewodniczący  

       Rady Gminy Pabianice  

      Jerzy Błoch  

                                                                                                                                         

 

 

Protokołowały: 

Urszula Czerwonka 

Paulina Mąkowska 
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