Protokół Nr XXIX
z obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 10 czerwca 2020 r.
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00 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
przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt Gminy M. Wieczorek, Kierownik ref. Ochrony
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki.
Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch otworzył XXIX sesję Rady Gminy, stwierdził
quorum do podejmowania uchwał. Dodał, iż XXIX sesja nadzwyczajna została zwołana na
wniosek Wójta Gminy Pabianice M. Wieczorka.
Przedstawił wniosek, w którym Wójt informuje, że w związku z koniecznością bardzo
oczekiwanej przez mieszkańców uchwały w sprawie zasad i programu udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy
instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie
gminy w latach 2020-2021.
Ad. pkt 2.
Do porządku obrad innych wniosków nie zgłoszono.
Porządek obrad przedkłada się następująco.
1. Otwarcie obrad XXIX sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych
z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021 - Uchwała Nr XXIX/A/2020
b/ zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2020-2021- Uchwała Nr XXIX/B/2020
4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
5. Komunikaty i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. pkt 3.
Po przedłożeniu projektu Uchwały o numerze roboczym XXIX/A/2020 w sprawie Programu
wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu
Gminy Pabianice w latach 2020-2021 głos zabrał Kierownik ref. Ochrony Środowiska i
Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki. Kierownik poinformował, o zmianach ostatecznych,
które zaszły w projekcie uchwały w stosunku do wersji przesłanej radnym kilka dni wcześniej
przed sesją. Zmiany zostały wprowadzone w podstawie prawnej, gdzie zaktualizowane zostały
numery dzienników ustaw. Treść „ Programu” nie uległa zmianie.
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Pierwotna treść projektu uchwały stanowi zał. nr. 2 do niniejszego protokołu.
Treść projektu uchwały z wprowadzoną autopoprawką stanowi zał. nr 3 do niniejszego
protokołu.
Innych zmian do projektu uchwały w sprawie Programu wsparcia budowy instalacji
prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 20202021nie wprowadzono. Przewodniczący Rady poddał do głosowania zgłoszoną Wójta Gminy
autopoprawkę, za którą radni opowiedzieli się w głosowaniu jednomyślnie.
Uchwała Nr XXIX/217/2020 w sprawie Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich
na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021 została
podjęta w glosowaniu jednomyślnie.
Wyciąg z głosowania nad uchwałą Nr XXIX/217/ 2020 w załączeniu jako zał. nr 4 do
niniejszego protokołu.
Do projektu uchwały o numerze roboczym Nr XXIX/B/2020 w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do
budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na
terenie Gminy Pabianice w latach 2020-2021- wersji przekazanej radnym przed sesją
Kierownik S. Izbicki przedstawił autopoprawki Wójta Gminy. Są to jak wyraził kosmetyczne
poprawki wprowadzone po uwagach Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pierwsza autopoprawka dotyczyła wprowadzenia zmian tak jak w poprzednim projekcie
uchwały w podstawie prawnej dot. zaktualizowania numerów dzienników ustaw.
Kolejne zmiany dotyczyły § 4 ust.1, §11 ust.1 .
Kierownik przytoczył zapisy powyższych paragrafów z wersji pierwotnej projektu uchwały
oraz brzmienie wprowadzone autopoprawką Wójta.
Projekty uchwał powyższej uchwały – wersja pierwotna stanowią zał. nr 5 do niniejszego
protokołu.
Wersja tekstu projektu uchwały z wprowadzonymi autopoprawkami w w/w paragrafach
stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
Innych zmian do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji
fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy
Pabianice w latach 2020-2021 radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady poddał do głosowania zgłoszone autopoprawki Wójta Gminy do
projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby
budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2020-2021za którymi radni opowiedzieli się w głosowaniu jednomyślnie.
Za projektem uchwały w powyższej sprawie również opowiedzieli się w głosowaniu
jednomyślnie.
Wyciąg z głosowania nad uchwałą Nr XXIX/218/2020 w załączeniu jako zał. nr 7 do
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4.
W punkcie interpelacje i zapytania składane przez radnych na piśmie radny A. Golewski złożył
interpelację o interwencję w PKP Łódź w sprawie wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej na
przejeździe kolejowym w Szynkielewie III
Radny G. Antoniewski wnioski radnego Grzegorza Antoniewskiego dot.
1. Uregulowania odpływu wody opadowej z rowów przydrożnych w Górce Pabianickiej.
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2. Oczyszczenia drogi przez Okołowice od laguny do drogi krajowej 71
3. Uregulowania drogi przez Świątniki tzw. Małe” od posesji nr 46 w kierunku drogi
krajowej 71 i wykonanie utwardzenia nawierzchni.
4. Zakupu 4 namiotów dla sołectwa Świątniki.
Ad. pkt 5.
W sprawach różnych radny K. Kowalski chciał uzyskać informację w kwestii dot. zbliżających
się wyborów na Prezydenta RP.
Wójt odpowiedział, że Urząd Gminy stara się przygotowywać wybory zgodnie z wytycznymi,
odbyło się również szkolenie on- line w tej sprawie. Nie wiadomym jest jednak na dzień
dzisiejszy wiele rzeczy np. jakie będzie ich finansowanie, nie posiadamy wiedzy w kwestii
finansowania dezynfekcji lokali wyborczych, ale na bieżąco realizowane są wszystkie
wytyczne wpływające do Urzędu Gminy.
Radny A. Golewski poruszył problem zarośniętych rowów przy barierkach w Szynkielewie I,
II, i III. Prosił o jak najszybsze podjęcie działań w tej sprawie.
Wójt odpowiadając na powyższe poinformował, że wykaszanie traw przy drogach gminnych
odbywa się na bieżąco, jest to ogromny nawał prac w obecnej chwili. Jest zatrudnionych kilku
pracowników w terenie, posiadamy 1 ciągnik, jednak jest to już bardzo wysłużony sprzęt
Wójt poddał do rozważenia w celu przyspieszenia tych prac zatrudnienie firmy usługowej z
zewnątrz.
Radna M. Werstak proponowała także rozważenie zatrudnienia pracowników z robót
interwencyjnych.
Radny Ł. Drewniak wnioskował o podjęcie pilnych działań dot. wykaszania traw w punktach
najbardziej newralgicznych. Zwrócił uwagę na skrzyżowanie drogi krajowej z wojewódzką w
Górce Pabianickiej.
Ze strony radnych padła propozycja rozważenia zakupu nowej profesjonalnej kosiarki na
dużym wysięgniku. Tu Wójt poddał pod wątpliwość udźwignięcie takiego sprzętu przez
ciągnik, którym obecnie dysponuje gmina. Na pewno jest to kwestia do rozważenia na
przyszłość.
W sprawach różnych Przewodniczący Rady odczytał komunikat dla radnych, iż radni będą
otrzymywać wszystkie informacje, zaproszenia, materiały na sesje i komisje wyłącznie w
formie elektronicznej na przydzielone, służbowe adresy e-mailowe, tj. na przekazane radnym
tablety.
Więcej spraw nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIX sesji Rady Gminy Pabianice.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice
Jerzy Błoch
Protokołowała
Urszula Czerwonka
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