Protokół Nr XXXIII

z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 31 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy
Pabianice.
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00.
W obradach sesji uczestniczyli radni Rady Gminy obecni zgodnie z załączoną listą obecności
stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecni radni to: radna M. Werstak, radna J.
Szafran, radny M. Gryska

Ad. pkt 1.

Przewodniczący Rady J. Błoch otworzył XXXIII sesję Rady Gminy, powitał przybyłych,
zadał pytanie, czy są uwagi do przesłanego radnym porządku obrad.
Radni uwag nie wnieśli.
Wójt do porządku obrad wnioskował o wprowadzenie dwóch projektów uchwał, z których
jedna dot. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 rok polegająca na zmianach funduszu
sołeckiego na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Terenin i sołectwa Piątkowisko oraz
projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska – sprzeciwu dotyczącego przebiegu Kolei
Dużych Prędkości przez teren Gminy Pabianice.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pierwszy zgłoszony przez Wójta projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r, za którym Rada opowiedziała
się w głosowaniu jednomyślnie, Przewodniczący nadał temu projektowi uchwały numer
roboczy „F”, natomiast dotychczasowy projekt uchwały będący w porządku obrad pod
numerem roboczym „F” otrzymał numer roboczy „G”.
Za drugim zgłoszonym do wprowadzenia do porządku obrad przez Wójta Gminy projektem
uchwały w sprawie zajęcia stanowiska – sprzeciwu dotyczącego przebiegu Kolei Dużych
Prędkości przez teren Gminy Pabianice Rada opowiedziała się w głosowaniu również
jednomyślnie, Przewodniczący nadał temu projektowi uchwały w porządku obrad numer
roboczy „I”.
Dalej Przewodniczący Rady realizując wniosek Komisji Skarg, Wniosków i petycji złożył
wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez
rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców południowej części Gminy Pabianice, za którego
wprowadzeniem Rada opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie i Przewodniczący nadał
temu projektowi uchwały w porządku obrad numer roboczy „H”.

Porządek obrad przedkłada się w sposób następujący:
1. Otwarcie obrad XXXIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
3. Ustalenie porządku obrad.

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
6. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2020/21
7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji inwestycji gminnych zapisanych w budżecie
gminy.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok szkolny
2020/2021 – Uchwała Nr XXXIII/A/2020
b/wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice –
Uchwała Nr XXXIII/B/2020
c/zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXXIII/C/2020
d/zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXXIII/D/2020
e/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXXIII/E/2020
f/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 – Uchwała Nr Uchwała Nr
XXXIII/F/2020
g/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024Uchwała Nr XXXIII/G/2020 \
h/ pozostawienia bez rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców południowej części
Gminy Pabianice oraz Miasta Pabianic – Uchwała Nr XXXIII/H/2020
i/ zajęcia stanowiska sprzeciwu dotyczącego przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez
teren Gminy Pabianice - XXXIII/I/2020
9. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
10. Komunikaty i sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. pkt 4.

Wójt przedłożył informację o pracy Urzędu Gminy od ostatniej sesji – zał. 2 do protokołu.
Informacja przedkłada się w sposób następujący:

„INFORMACJA

WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI
lipiec, sierpień 2020 r.

W ZAKRESIE REFERATU DRÓG I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

W zakresie utrzymania dróg

1. Wyłoniono wykonawcę projektów organizacji ruchu dotyczących montażu
progów zwalniających na terenie gminy Pabianice. Projekty są w trakcie
realizacji.
2. Przeprowadzono postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy robót
polegających na oczyszczeniu drogi gminnej w Okołowicach. Prace zostały
zakończone. Dokonano pozytywnego odbioru robót.
3. Wyłoniono wykonawców do zaprojektowania i wykonania oświetlenia
dróg gminnych w Gorzewie, Pawlikowicach II, na drodze gminnej na
odcinku Petrykozy-Górka Pabianicka oraz w Janowicach I, a także
przebudowy oświetlenia hybrydowego w Pawlikowicach i w Rydzynach.
4. Prace związane z uzupełnieniem oznakowania dróg gminnych, wymiana
znaków drogowych, luster itd.
5. Prowadzono prace polegające na wykoszeniu poboczy dróg gminnych
zgodnie z harmonogramem.
6. Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg przy użyciu kruszywa
drogowego, destruktu asfaltowego i masy asfaltowej na zimno z
wykorzystaniem ciągnika i przyczepy oraz robotników drogowych.
7. Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do
Urzędu Gminy przez mieszkańców w różnych sprawach.
8. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia
robót w pasie drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z
funkcjonowaniem drogi.
9. Wydano 1 decyzję na lokalizację i urządzenie zjazdu z drogi gminnej do
nieruchomości.
10. Wydano 10 decyzji na zajęcie pas drogowego i umieszczenie urządzeń.
_______________________________________________________
1.
Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko,
gmina
Pabianice – Powiat Pabianicki organizuje przetarg na wyłonienie

wykonawcy.
Planowane zakończenie – do końca br.
2.
Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, gmina
Pabianice
(rekonstrukcja – zadanie zrealizowane przez Powiat Pabianicki. Przekazano
dotację
w wys. 102 091,62 zł.
3.

Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko - Kudrowice, gmina Pabianice
– zadanie w trakcie realizacji przez Powiat Pabianicki. Planowane zakończenie
– październik br.

4.
FS Rydzyny - Budowa drogi gminnej Biesaga dz. Nr 318 – dokumentacja –
zadanie
w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 30 września 2020 r.
5.

Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice I - Terenin
(dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie
planowane na dzień 31 maja 2021 r.

6.

Przebudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka – Gorzew
(dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie
planowane
na
dzień 31 maja 2021 r.
7.
Przebudowa drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie (dokumentacja
projektowa)
–
zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane na dzień 15 grudnia 2020
r.
8.

Przebudowa drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul. Cynkowa, od ul.
Stadionowej do skrzyżowania przy pos. 57/2 – 563/21 – zadanie zrealizowane i
odebrane. Otrzymaliśmy dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości
208 155,00 zł.

9.

Remont drogi gminnej Nr 108269E w Szynkielewie – zadanie w zrealizowane i
zgłoszone do odbioru – planowany odbiór w dniu 1 września br.

10.
Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I – zadanie
zrealizowane
i odebrane. Otrzymaliśmy dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w
wysokości
134 870,00 zł.
11.

Fundusz sołecki Górka Pabianicka - zakup 2 wyświetlaczy prędkości wraz z
montażem na drodze gminnej w sołectwie Górka Pabianicka – zlecono
wykonanie projektu organizacji ruchu.

12.

Fundusz sołecki Petrykozy - wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej

Petrykozy - Górka
15 grudnia br.

Pabianicka – w trakcie realizacji, planowane zakończenie

13.
Oświetlenie drogi gminnej Nr 108258E na odcinku Petrykozy - Górka
Pabianicka
–
w trakcie realizacji, planowane zakończenie 15 grudnia br.
14.

Oświetlenie drogi gminnej w Gorzewie – w trakcie realizacji, planowane
zakończenie 15 grudnia br.

15.

Oświetlenie drogi gminnej w Pawlikowicach II do wiaduktu – w trakcie realizacji,
planowane zakończenie 15 grudnia br.

16.
Przebudowa oświetlenia ulicznego w Pawlikowicach i Rydzynach – w trakcie
realizacji,
planowane zakończenie 15 grudnia br.
17.
Przedłużenie oświetlenia ulicznego w Janowicach I – w trakcie realizacji,
planowane
zakończenie 15 grudnia br.

Na stanowisku inspektora ds. planowania przestrzennego wykonano następujące
czynności:
▪ Wystawiono 104 wypisy, wyrysy, zaświadczenia z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
▪ przeprowadzono 24 sprawy 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.
▪ 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:
1. Studium – etap wprowadzania korekt do projektu zgłoszonych przez właściwe
organy.
2. Obszar wokół dróg ekspresowych S14, S8 oraz drogi w Żytowicach (Rydzyny,
Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice,

Janowice, Wysieradz) – etap wprowadzania korekt do projektu zgłoszonych
przez właściwe organy.
3. Tereny inwestycyjne (Porszewice) - opracowano koncepcje zagospodarowania
terenu.
4. Teren szkoły (Bychlew) - opracowano koncepcje zagospodarowania terenu.
5. Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów – etap przygotowywania
wstępnego projektu.
W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice – zadanie w trakcie realizacji.
Planowane zakończenie całego zadania 31 sierpnia 2021 r. - w tym dla części I
(na podstawie dokumentacji projektowych) zakończenie planowane na 30 listopada br.
Umowa na dofinansowanie zadania z RPO WŁ na 85% wartości kosztów kwalifikowanych.

W ramach realizowanego projektu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie
Pabianice”:

1. Zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wybór wykonawców robót, w
dniu
19 sierpnia 2020 r. zostały podpisane umowy na roboty budowlane:
dla części I z Firmą IPE Grzegorz Pilarczyk za kwotę 309 144,44 zł , część I obejmuje:
a) budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Rydzyny, która obejmuje roboty
budowlane zlokalizowane na dwóch działkach ewidencyjnych: nr 30/2 (przy drodze
powiatowej nr 3309E) oraz nr 61/2 (na drodze wewnętrznej),
b) budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Żytowska, która obejmuje
roboty budowlane zlokalizowane na działkach ewidencyjnych: nr 252 oraz 251/2 (przy
drodze gminnej),
c) budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Piątkowisko, która obejmuje
odcinek ulicy Cynkowej (działki ewidencyjne nr 353/16 i 525) oraz ulicy Parkowej
(działki ewidencyjne nr 609/12 i 609/13)- drogi gminne publiczne.

dla części II z firmą SP-INSTAL Sebastian Przepiórski za kwotę 953 471,40 zł, część ta
obejmuje: zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicznego na 20 odcinkach (173
punktów świetlnych)
2. Podpisana została umowa z inspektorem nadzoru – Panem Rafałem Skowron.
3. Rozliczony został pierwszy wniosek o płatność złożony do Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi.
4. Wykonanych zostało 10 szt. tablic informacyjnych, które po zakończeniu realizacji
projektu będą tablicami pamiątkowymi.
Został złożony wniosek rozliczający projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Wartość przyznanego
dofinansowania: 45 000,00 zł, zadanie zrealizowane (zakupiono 18 szt. laptopów i przekazano
szkołom).

W ZAKRESIE PRACY REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1.
2.
3.
4.

Wydano 25 szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej
oraz 5 szt. warunków przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.
Ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowej
we wsi Rydzyny.
Wykonano projekt budowy sieci wodociągowej Gorzew - Okołowice.
Odebrano trzy przyłącza kanalizacji sanitarnej i 15 przyłączy wodociągowych.

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1.
2.

Przyjęto i wprowadzono 66 wniosków o wpis do CEIDG,
Wydano 1 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
1.
Wykonano 11 decyzje podziałowych,
2.
Wykonano. 86 zawiadomień o zmianie adresu posesji w związku z powstaniem
nowych
nazw ulic w Bychlewie, 19 zawiadomień o nadaniu nr posesji i 1 zaświadczenie o nr
posesji
3.
Wykonano 15 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych,
4.
Wykonano 8 wypisów z KW d/c służbowych,
5.
Wprowadzono 79 szt. aktów notarialnych do rejestru,

6.
Sprawy różne – 5 spraw oświadczeń i zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gosp.
rolnych
7.
Wszczęto 1 postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.
W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1.
Przyjęto i wprowadzono do programu 500 deklaracji;
2.
Zaksięgowano 504 295,98 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
3.
Wystawiono 31 postanowień dotyczące wpłat, z informacją na jakie zaległości została
zarachowana wpłata;
4.
Wystawiono 120 upomnień dotyczących zaległości za I i II kwartał 2020r.
5.
Wystawiono 123 karty przekazania odpadów w BAZIE DANYCH O PRODUKTACH
I
OPAKOWANIACH ORAZ GOSPODARCE ODPADAMI
6.
Przygotowano i wysłano 5 zawiadomień do Urzędu Skarbowego w sprawie spłaty
zaległości.
7.
Przygotowano sprawozdanie RB-27Stp.
8.
Przygotowano informację o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz
koordynowano jej
przebieg.
9.
Zaktualizowano adresy nieruchomości w ewidencji gospodarowania odpadami.
10.
Obsługa bieżąca mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat, udzielanie
informacji
odnośnie zaległości itp.);
W zakresie ochrony środowiska
1.
2.
źródeł

Przeprowadzono 37 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń, decyzji lub
zaświadczeń w sprawie wycięcia drzew.
Udzielono 1 odpowiedzi w trybie informacji publicznej dotyczącej odnawialnych

energii
3.
Wniesiono odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ostateczną
Decyzję
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie kopalni „Okołowice II”.
4.
Ponowiono kontrolę drożności urządzeń melioracyjnych w miejscowości Terenin/
Pawlikowice.
5.
Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu „Włodan”
6.
Wydano 2 opinię w sprawie zakończenia rekultywacji kopalni
7.
Zakończono wydaniem decyzji 2 postępowania w sprawie domniemanego
zanieczyszczenia
środowiska przez producentów rolnych w miejscowości Bychlew/Jadwinin
8.
Wniesiono odwołanie od 1 decyzji w sprawie domniemanego zanieczyszczenia
środowiska
przez producentów rolnych w miejscowości Bychlew

9.
Wznowiono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa „Porszewice I”
10.
Wydano decyzję odmawiającą uchylenia wcześniejszej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa
„Porszewice I”
W zakresie wykonania gminnych programów.
1.
2.
3.
na

Wydano 9 skierowania na sterylizację/kastracje psów.
Wydano 23 skierowania na sterylizację/kastrację kotów .
W 2020 roku złożono 25 wniosków o PBOŚ, wartość budowy: 332.934,84 zł, kwota
dofinansowań 160.675,15 zł, złożono 5 wniosków PK (1 wniosek wycofany przez
wnioskodawcę) wartość budowy: 28.918,50 zł, kwota dofinansowań 16.895,35 zł
Zakończono drugi etap rozpatrywania wniosków w sprawie udzielania dotacji celowej

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji
lokalnych
kotłowni lub palenisk węglowych.
Z programu skorzystało 30 właścicieli nieruchomości. Kwota dotacji wyniosła
393.363,58 zł
3.
Rozpoczęto nabór wniosków na dofinansowanie zadania służącego ochronie
środowiska i
polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych zaliczanych do instalacji
prosumenckich.
Do dnia 28.08.2020 r. przyjęto 254 wnioski..

W ZAKRESIE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
1. W dniu 6 sierpnia 2020 roku zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy
Pabianice ogłoszenie dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na „Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na
terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2020/2021”. W dniu 14.08.2020 r. odbyło
się otwarcie ofert złożonych w ww. postępowaniu. Wpłynęły dwie oferty:
2.
3.

P.H.U. NKM Mariusz Nowak, Rydzyny 75, 95-200 Pabianice
Autokarczyk Sławomir Tokarczyk, Sędziejowice – Kolonia 10e LOK.
1, 98-160 Sędziejowice

Kwota jaką Gmina Pabianice zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie ww.
zamówienia to 340 000,00 zł brutto. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę
Autokarczyk Sławomir Tokarczyk z ceną 248 938 zł brutto. Oferta spełnia
wszystkie wymagania opisane w SIWZ, uzyskała najwyższą liczbę punktów i jest
ofertą najkorzystniejszą.

2. 25 sierpnia br. przeprowadzone zostały postępowania egzaminacyjne na stopień
nauczyciela mianowanego 2 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Bychlewie i
1 nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach. W wyniku
przeprowadzonych postępowań 2 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela
mianowanego.
3. W lipcu br. w Kuratorium Oświaty w Łodzi odbyło się postępowanie
egzaminacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciela ze Szkoły
Podstawowej
w Pawlikowicach.
4. W miesiącu lipcu i sierpniu dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci
zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice wypłacono kwotę 46 500 zł.

- Przeprowadzono rozeznanie cenowe oraz wybrano wykonawcę na wykonanie usługi
uzyskania pozwolenia budowlanego na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Koninie wraz
z zagospodarowaniem działki gminnej.
- Przeprowadzono procedurę wybory Wykonawcy na wykonanie usługi rozbudowy
świetlicy wiejskiej w Jadwininie o wiatę wolnostojącą wykonaną w ramach funduszu
sołeckiego wsi Jadwinin-Władysławów na rok 2020.
Przedmiotową usługa zostanie zrealizowana za kwotę 20 210 zł, Termin realizacji 15
października br.;
- W trakcie rozeznanie cenowego zapytanie na urządzenie placu zabaw na działce
gminnej
nr 672/29 w Piątkowisku. Wydatek inwestycyjny w ramach funduszu sołeckiego wsi
Piątkowisko na rok 2020. Termin realizacji do 30 listopada br.
- Na bieżąco zawierane umowy, a także stosowne aneksy dotyczące umów najmu
obiektów gminnych z zastosowaniem odpowiednich wytycznych związanych z stanem
epidemii.
- w dniu 26 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której tematem była:
kontrola zarządzania świetlicami wiejskimi i wykorzystania ich potencjału. Referat
OKS przygotował stosowną informację dotycząca przedmiotowego tematu oraz
obsługę merytoryczną posiedzenia.

- koordynowano sprawy związane z bieżącym utrzymaniem obiektów gminnych w
zakresie utrzymania porządku, zakupem niezbędnych materiałów, bieżących napraw.
Wszystkie działania podjęto w uzgodnieniu z gospodarzami obiektów sportowych,
świetlic wiejskich
- Na bieżąco konsultowano z sołtysami wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok
2020, z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w roku br., oraz ewentualnych zmian
dotyczących wydatkowania środków sołeckich.
- w dniu 26 sierpnia odbyła się Komisja Samorządowo – Społeczna i Organizacyjna
której tematem była ocena przygotowania placówek oświatowych z terenu Gminy
Pabianice do roku szkolnego 2020/2021.
Na stanowisku obsługującym sekretariat Urzędu Gminy w lipcu i sierpniu
wprowadzono
w system informatyczny 1140 pism, spraw, które wpłynęły do Urzędu”
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Przewodniczący przedłożyli informacje o pracy Komisji między sesjami.
Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej D. Szczesik
poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie, na którym omówiła
materiały na sesję Rady Gminy Pabianice, w drugiej części wyjechała do szkół, aby ocenić
stan przygotowań placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/21.
Przewodnicząca podkreśliła, że jest to bardzo trudny czas w związku z panującą pandemią
Covid – 19, jest wiele jeszcze niewiadomych rozwiązań w związku z powyższym, Wójt miał
odbyć naradę z dyrektorami szkól w miniony czwartek.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że Komisja,
której przewodniczy odbyła między sesjami 1 posiedzenie, na którym przyjęła informację o
realizacji planów inwestycyjnych i remontów na terenie Gminy Pabianice w 2020 r.
W sprawach różnych omówiła materiały na sesję Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicaka poinformowała, że
Komisja, której przewodniczy odbyła również 1 posiedzenie między sesjami, na którym
zapoznała się z analizą działań Gminy w zakresie rozbudowy wodociągów i kanalizacji,
omówiła materiały na sesję, podjęła sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja obyła jedno
posiedzenie – kontrolę zarządzania świetlicami wiejskimi i wykorzystania ich potencjału.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformowała, że Komisja odbyła
między sesjami 2 posiedzenia, na którym zajmowała się petycją w sprawie „likwidacji i nękania
smrodem” w południowej części gminy, która wpłynęła od mieszkańców wsi Bychlew i miasta
Pabianic. W związku z tym, że grupa mieszkańców nie wskazała osoby do kontaktu korespondencji z Komisją Rady Gminy, petycja nie spełnia wymogów formalno - prawnych ,
stąd dziś na sesji będzie przedłożona uchwała w tej sprawie.

Ad. pkt 6.

Wójt Gminy M. Wieczorek zwrócił się do Rady Gminy z propozycją i prośbą odłożenia tematu
dot. przedłożenia informacji o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego 2020/21 na sesji w miesiącu wrześniu br. Wójt motywował tym iż w tej chwili szkoły
znajdują się jeszcze w trakcie opracowywania procedur w związku z pandemią Covid-19.
Wiadomym jest, że dzieci wracają do szkół od 1 września br. Wprowadzane są obostrzenia,
każda ze szkół ma inną specyfikę działania, dyrektorzy są zobowiązani do podejmowania
indywidualnie decyzji w placówkach, w których pełnią funkcje.
Po stronie Urzędu Gminy pozostaje skoordynowanie dowozu dzieci i zapewnienie
bezpieczeństwa sanitarnego na tym etapie. Urząd zobowiązany jest do przygotowania
obszernego i szczegółowego materiału ale już po rozpoczęciu funkcjonowania szkół , stąd dziś
prosi o odłożenie relacjonowania tego tematu na sesję w miesiącu wrześniu.
Rada zaaprobowała prośbę.

Ad. pkt 7.

Wójt przedłożył informację na temat stanu realizacji inwestycji gminnych zapisanych w
budżecie gminy.
Informacja stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
Radni w tym punkcie nie wystąpili z pytaniami.

Ad. pkt 8.

Radna A. Marciniak przedstawiła projekty uchwał od nr roboczego XXXIII/A/2020 do
XXXIII/I/2020, co stanowi zał. od nr 4 do nr 12 do protokołu.
Radni nie zgłaszali uwag, ani pytań do projektów uchwał od nr roboczego XXXIII/A/2020 do
XXXIII/H/2020.
Odpowiednio:

A. uchwała Nr XXXIII/232/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwowej w
Gminie Pabianice na rok szkolny 2020/2021 została przyjęta jednogłośnie. Protokół z
głosowania stanowi zał. nr 13.
B. uchwała Nr XXXIII/233/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości
gruntowej na rzecz Gminy Pabianice została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania
stanowi zał. nr 14.
C. uchwała Nr XXXIII/234/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r.
została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 15.
D. uchwała Nr XXXIII/235/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r.
została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 16.
E. uchwała Nr XXXIII/236/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r.
została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 17.
F. uchwała Nr XXXIII/237/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r.
została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 18.
G. uchwała Nr XXXIII/238/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pabianice na lata 2020-2024 została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał.
nr 19.
H. uchwała Nr XXXIII/239/2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji grupy
mieszkańców południowej części Gminy Pabianice oraz Miasta Pabianice została przyjęta
jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 20.
Uwagę do projektu uchwały o nr roboczym XXXIII/I/2020 w sprawie zajęcia stanowiska sprzeciwu dotyczącego przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren Gminy Pabianice, złożył
Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek.
Wójt zaproponował, że przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały odczyta
treść sprzeciwu stanowiący integralną część projektu uchwały. Uważał, że wszyscy, w tym
osoby śledzące przebieg sesji Rady Gminy Pabianice, powinni wiedzieć na czym polega
problem i jak ma on zostać rozwiązany.
Uwag do powyższej propozycji nie składano, w związku z tym Wójt odczytał stanowisko
stanowiące sprzeciw w zakresie przebiegu Kolei Dużych Prędkości.
Następnie radna A. Marciniak odczytała treść projektu uchwały.
Uwag, ani pytań nie było.
Uchwała nr XXXIII/240/2020 w sprawie zajęcia stanowiska - sprzeciwu dotyczącego
przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren Gminy Pabianice została przyjęta jednogłośnie.
Protokół z głosowania stanowi zał. nr 21 do protokołu.
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Pisemne interpelacje złożyli następujący radni:
1. D. Szczesik w sprawie remontu, odbudowy drogi należącej do Powiatu Łaskiego nr 3301 E
Janowice -Lutomiersk;
2. G. Antoniewski w sprawach:
1.Wykonanie przejścia dla pieszych w Świątnikach na drodze krajowej 71 na wysokości
posesji 56;
2. Pilne przycięcie drzew;
3. Dodatkowe oświetlenie przejścia dla pieszych na drodze krajowej 71.
Dalszych interpelacji, ani zapytań nie było.
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W ramach spraw różnych głos zabrali następujący radni:
1. Ł. Drewniak wnioskował o wystąpienie do GDDKiA w sprawie przycięcia drzew i
krzewów rosnących w okolicy posesji nr 44. Pytał również o pojemniki na papier.
Wójt poinformował, że planuje się dostawienie pojemników na papier od stycznia, ponieważ
w pierwszej kolejności trzeba zmienić uchwałę w sprawie utrzymania porządku i czystości w
gminie. Taka propozycja zostanie przedstawiona radnym we wrześniu-październiku.
2. G. Antoniewski, który prosił o uczulenie GDDKiA na problem z wyjazdem ze
skrzyżowań maszyn rolniczych;
3. A. Golewski z prośbą o wycięcie suchych jabłoni rosnących przy drodze gminnej w
Szynkielewie.
4. K. Kowalski, który kontynuował poruszony przez radnych temat. Uważał, że
należałoby wywrzeć presję na władze powiatu w kwestii wycinki suchych drzew
rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice;
5. D. Szczesik poinformowała o powalonym drzewie przy drodze gminnej przy wyjeździe
z Woli Żytowskiej i o konieczności wycięcia suchego drzewa przed szkołą w
Żytowicach.
Dalszych spraw nie zgłaszano.
Radny G. Antoniewski podziękował jeszcze, w imieniu mieszkańców Okołowic, za
oczyszczenie drogi.
Dalszych spraw nie było.
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Przewodniczący zakończył XXXIII sesję Rady Gminy Pabianice.

Obradom sesji przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice
Jerzy Błoch

Protokołowała:
Urszula Czerwonka
Andżelika Struzikiewicz

