Protokół nr XXXVI
z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 26 listopada 2020 r.

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15:30. Sesja odbywała się w formie online.

Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych. Ponadto w sesji
uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek, Skarbnik Gminy
J. Kukieła oraz radca prawny mec. A. Jankowski.

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 zgłaszano.

Ad. pkt 3.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, a następnie zgłosił wniosek o wprowadzenie
do porządku obrad sesji pkt 3a. w brzmieniu: „Informacja przewodniczących Komisji o pracy między
sesjami”.
Uwag do powyższego nie było.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Wniosek złożył również Wójt, który prosił o wprowadzenie do porządku obrad jeszcze jednego
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. otrzymał nr roboczy
XXXVI/H/2020 i stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Porządek przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad XXXVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
3. Ustalenie porządku obrad.
3a. Informacja przewodniczących Komisji o pracy między sesjami
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a.
ustalenia „Rocznego planu współpracy na rok 2021 Gminy Pabianice z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – Nr XXXVI/A/2020
b.
wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy
Pabianice – XXXVI/B/2020
c.
ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 – uchwała Nr
XXXVI/C/2020
d.
określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2021 – uchwała Nr
XXXVI/D/2021
e.
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 r. –
Uchwała Nr XXXVI/E/2021
f.

zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała XXXVI/F/2020

g.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 20202024- Uchwała Nr XXXVI /G/2020
h.

zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. - Uchwała XXXVI/H/2020

6. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
7. Komunikaty i sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. pkt 3a.
Przewodniczący poszczególnych Komisji poinformowali o pracy między sesjami.
Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej D. Szczesik poinformowała, że
Komisja wraz z Komisją Ochrony Środowiska i Rozwoju odbyła jedno, wspólne posiedzenie, na
którym omówiono materiały na sesję i sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że Komisja odbyła
jedno posiedzenie, na którym zajęto się tematem „Przygotowanie do „akcji zima” na drogach gminy
Pabianice”, omówiono materiały na sesję i sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja odbyła jedno
posiedzenie, na którym zajęto się tematem: „Analiza aktualnego regulaminu organizacyjnego Urzędu
Gminy, struktur zatrudnienia w kontekście skuteczności wypełniania zadań gminy”. Sekretarz Gminy
przedstawiła informację w tym temacie. Uwag nie było. Komisja postawiła wniosek: „ Gmina
funkcjonuje prawidłowo, nie ma trudności w realizacji zadań mimo panującej pandemicznej sytuacji".

Ad. pkt 4.

Wójt przedstawił informację o pracy między sesjami.

Poinformował, że inwestycje zaplanowane do końca 2020 r. są co do zasady realizowane bez
przeszkód z niewielkimi trudnościami jak w przypadku montażu progów zwalniających, czy wiat
przystankowych.
Realizowany jest projekt oświetleniowy – powstają nowe odcinki oświetlenia. Równolegle
toczą się prace nad częścią zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj”, które będą realizowane
w 2021 r.
W grudniu ma zostać oddana dokumentacja projektowa dotycząca drogi w Hermanowie II do
lasu. Reszta, o czym radni byli informowani, ma powstać do marca 2021 r.
Gmina oczekuje na decyzję w sprawie środków: na walkę z COVID 19, na budowę sali
gimnastycznej w Pawlikowicach, na budowę boiska wielofunkcyjnego w Piątkowisku, na remont
drogi w Rydzynach (inwestycja wraz z Powiatem) oraz na remont drogi tzw. Biesagi w Rydzynach.
Gmina przygotowuje się do „akcji zima” w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości. Nie ma
dużych zmian w zakresie kosztów z tym związanych w stosunku do lat ubiegłych.
Ponadto Urząd Gminy działa bez przerwy, petenci są obsługiwani, głównie przy wejściu z
zachowaniem reżimów sanitarnych.
Dalszych informacji w tym zakresie nie było. Radni odnosili się do powyższych informacji.
Radny A. Golewski prosił o przesłanie wykazu osób odśnieżających.
Radna A. Marciniak pytała, czy Gmina czeka również na decyzję w sprawie środków na budowę
kanalizacji w Piątkowisku.
Wójt przyznał, że również w tym przypadku Gmina czeka na decyzję.
Z kolei radna M. Werstak pytała, czy teren gminy będzie obsługiwany przez 1 firmę w zakresie
odśnieżania i usuwania śliskości.
Wójt odpowiedział, że tak jak w latach poprzednich podpisanych jest 6 umów na odśnieżanie i 1
umowa na usuwanie śliskości z firmą Włodan. Jednocześnie Wójt zauważył, że pomimo przekazanej
radnym informacji dot. osób świadczących usługi w tym zakresie, koordynatorem jest pracownik
Urzędu, do którego należy się zwracać.
Radna M. Werstak pytała, czy jest jakiś grafik dotyczący usuwania śliskości. Radna obawiała się, że
firma świadcząca tą usługę nie będzie w stanie w podobnym czasie, gdy wystąpi taka potrzeba
obsłużyć terenu całej Gminy.
Wójt stwierdził, że nie ma przed sobą umowy, jednak firmą usuwającą śliskość jest firma Włodan,
która dysponuje większą ilością pojazdów. Trudno mu było jednak udzielić konkretnej informacji.
Zauważył jednak, że w pierwszej kolejności odśnieżane i usuwana jest śliskość na drogach, gdzie
odbywa się transport publiczny oraz na trasach autobusów szkolnych. Nawiązał również do kwestii
poruszonej przez radnego Ł. Drewniaka na jednej z Komisji, tj. brak w wykazie drogi przy cmentarzu
w Górce Pabianickiej od dk nr 71. Stwierdził, że nie jest to droga publiczna tylko wyjeżdżony
fragment pola, dlatego nie może on być w przedłożonym wykazie, ale będzie odśnieżony.
Radny prosił o odśnieżanie tej drogi, ponieważ jest ona udostępniana przez właścicieli w okresie
święta Wszystkich Świętych.
Ad. pkt 5.

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił kolejne projekty uchwał od nr
roboczego XXXVI/A/2020 do XXXVI/H/2020, co stanowi zał. od nr 3 do nr 9 i nr 2.
Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały o nr roboczym XXXVI/A/2020. Uchwała o nr
XXXVI/251/2020 została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 10 do
protokołu.
Odnosząc się do projektu uchwały o nr roboczym XXXVI/B/2020 radna M. Werstak poprosiła o
przybliżenie treści projektu uchwały wraz uzasadnieniem, wskazaniem jakie są perspektywy i plany
budowy, kiedy budowa mogłaby ruszyć.
Wójt poinformował, że wskazany projekt uchwały dotyczy nabycia nieruchomości za szkołą w
Bychlewie w kierunku rzeki. Na wskazanym gruncie planowana jest budowa przedszkola wraz z
zapleczem, m.in. parkingiem. Prawdopodobnie grunt zostanie zakupiony w 2021 r., ponieważ
negocjacje z właścicielami zostały już przeprowadzone, a w planie budżetowym zarezerwowano na
ten cel środki. W momencie, gdy Gmina stanie się właścicielem gruntu, to będzie realizowany
projekt, a następnie poszukiwane środki na budowę.
Radna M. Werstak zauważyła, że ma to być samodzielny budynek, jednak radna była zdania, że
szkoła z przedszkolem powinna zostać połączona, np. łącznikiem w postaci stołówki.
Radna A. Marciniak pytała, czy przewiduje się budowę przedszkola również po stronie północnej.
Wójt odpowiedział, że nie da się zrobić wszystkiego naraz. W przyszłości przewiduje się budowę
takiego przedszkola, jednak są różne pomysły odnośnie lokalizacji.
Innych uwag nie było.
Uchwała o nr XXXVI/252/2020 została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr
11 do protokołu.
Uwag do kolejnych projektów uchwał od nr XXXVI/C/2020 do XXXVI/G/2020 nie było. Uchwały
odpowiednio o nr XXXVI/253/2020, XXXVI/254/2020, XXXVI/255/2020, XXXVI/256/2020 i
XXXVI/257/2020 zostały przyjęte w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich,
jednomyślnie. Protokoły z głosowania stanowią zał. od nr 12 do nr 16.
W odniesieniu do projektu uchwał o nr roboczym XXXVI/H/2020 Wójt wyjaśnił, że zgodnie z
projektem uchwały przesuwa się kwotę 45 tys. zł zaoszczędzone na budowie kanalizacji w
Rydzynach na budowę kanalizacji w Piątkowisku. W wyniku przeprowadzonej procedury
przetargowej okazało się, że najniższa oferta była niedoszacowana, dlatego musiała zostać
odrzucona. Kolejna oferta była o 45 tys. zł wyższa niż kwota zarezerwowana w budżecie.
Pytań, ani uwag do powyższego nie było.
Uchwała nr XXXVI/258/2020 została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr
17 do protokołu.

Ad. pkt 6.
Interpelacji ani zapytań na piśmie nie było.
Ad. pkt 7.

W ramach komunikatów i spraw różnych jako pierwsza głos zabrała radna M. Werstak, która pytała:
- kiedy zostanie otwarty posterunek policji w Hermanowie;
- czy istnieje możliwość poszerzenia dalszego odcinka drogi w Hermanowie.
Wójt odpowiedział, że posterunek zostanie wkrótce otwarty, jednak nie znał konkretnego terminu.
Stwierdził również, że dalszy odcinek drogi w Hermanowie zostanie poszerzony. Planuje się do końca
roku wykonać cały odcinek drogi po lewej stronie by dostać się bezpiecznie do Terenina.
Radna podziękowała również za linie wibracyjne w Tereninie oraz podziękowała mieszkańcom
Bychlewa za odsprzedanie działek pod budowę przedszkola.
Wójt przyznał, że to również zasługa Przewodniczącego, który uczestniczył w negocjacjach.
Następnie głos zabrała radna M. Lubowicka, która chciała się dowiedzieć, czy może liczyć na budowę
chodnika w Koninie.
Wójt odpowiedział, że są to pytania dotyczące planów budżetowych, dlatego zaproponował zwołanie
wspólnego posiedzenia Komisji na początku grudnia by podyskutować o budżecie na 2021 r.
Pytanie w bieżącym punkcie porządku obrad zabrał również radny G. Antoniewski, który zapytał,
czy jest możliwość by wpłynąć na GDDKiA odnośnie przebudowy skrzyżowania Górka Pabianicka
- Świątniki.
Wójt przyznał, że kilkukrotnie były podejmowane próby w tym temacie, ostatnio również było
wysłane kolejne pismo, jednak bez rezultatu. Wydaje się, że przebudowa tego skrzyżowania nie jest
trudna, jednak gmina nie może tego sama zrobić. Niemniej zaoferował udostępnienie całej
korespondencji z GDDKiA w tym temacie, gdyby radny chciał podjąć jakieś działania.
Radny L. Drewniak z kolei prosił o przycięcie gałęzi w okolicach posesji nr 44 w Górce Pabianickiej,
tj. w okolicy skrzyżowania z drogą krajową nr 71. Gałęzie ograniczają widoczność.
O poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Pawlikowicach I wnioskowała także radna M.
Werstak. Ostatnio było tam potrącenie. Uważała, że poprawa bezpieczeństwa jest niezbędna,
ponieważ kierowcy na odcinku od Terenina do Pawlikowic rozwijają duża prędkość. Należałoby się
zastanowić nad zainstalowaniem pasów wibracyjnych w okolicy skrzyżowania.
Wójt poinformował, że skrzyżowanie to było analizowane pod kątem poprawy bezpieczeństwa.
Jednak jest to skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatowa, a za organizację ruchu odpowiada
właściciel drogi nadrzędnej. Przesłane było pismo do powiatu z pewnymi sugestiami, jednak nie
wiedział czy pismo zwrotne wpłynęło. Na pewno trzeba by wspólnie z powiatem zastanowić się nad
poprawą bezpieczeństwa.
Pytanie miał również radny M. Kociołek, który chciał wiedzieć kiedy można liczyć na ustawienie
tabliczek z nowymi nazwami ulic w Bychlewie.
Wójt odpowiedział, że nie wie na jakim etapie jest realizacja tego zadania, jednak urząd postara się
ustawić tabliczki do końca grudnia.
Następnie radna J. Szafran zgłosiła, iż naprzeciwko posesji nr 15 w Hermanowie I zwożona jest
ziemia dużymi samochodami. Prosiła by sprawdzić tę sprawę, żeby nie okazało się, że będzie tam
wysypisko.

Wójt obiecał sprawdzić tę sprawę.
Na koniec głos zabrał radny K. Kowalski, który zgłosił następujące sprawy:
- czy są jeszcze środki na pozanormatywne patrole i czy takie patrole się odbywają;
- ogłoszono przetarg na usługę transportu publicznego po terenie gminy. Pytał, czy jest możliwość
otrzymania od przewoźnika, szczególnie na linii Rydzyny-Pabianice, pod koniec roku, sprawozdania
z działalności linii, m.in. w zakresie sprzedanych biletów;
- czy sesja budżetowa mogłaby się odbywać np. na sali gimnastycznej w jednej ze szkół ze względu
na ważkość tematyki. W formie online nie zawsze wszystko słychać.
Innych spraw nie było.

Ad. pkt 8.
Przewodniczący zamknął obrady XXXVI sesji Rady Gminy Pabianice.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

Protokołowała:
Andżelika Struzikiewicz

