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Protokół Nr XXXIX 

 

z obrad XXXIX  sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia  2020 r. – Sesja przeprowadzone  

online. 

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, Wójt Gminy M. Wieczorek, Skarbnik Gminy J. 

Kukieła.  

Ad. pkt 1. 

 

Przewodniczący Rady J. Błoch otworzył  XXXIX  sesję Rady Gminy,   powitał przybyłych, 

zadał pytanie. 

Ad. pkt 2. 

 

Radni nie wnieśli uwag do  protokołu z poprzedniej sesji.  

Ad. pkt 3. 

 

Do przesłanego radnym przez  Przewodniczącego porządku obrad Wójt Gminy wnioskował o 

wprowadzenie dwóch projektów uchwał, z których jeden dotyczył zmian w porządku obrad. 

Zmiana dotyczy zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: przebudowa drogi gminnej Nr 

108278E w Hermanowie (dokumentacja projektowa) na rozbudowa drogi gminnej nr 108278 

E w Hermanowie (dokumentacja projektowa) z uwagi na dostosowanie nazwy zadania do 

przepisów ustawy  Prawo budowlane . Drugi projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.  

Ponadto Wójt wnioskował o wprowadzenie punktu dodatkowego jeszcze przed uchwaleniem 

budżetu a po jego przedłożeniu : 

Przedłożenie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 

sprawie opinii dot projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2021 i  do  projektu 

uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego 

deficytu budżetu Gminy Pabianice. 

Więcej uwag do porządku obrad XXXIX sesji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Wójta o wprowadzenie 

powyższych punktów do porządku obrad wywołując kolejno z listy poszczególnych radnych. 

Radni opowiedzieli się w głosowaniu  jednomyślnie za ich wprowadzeniem .  

Przewodniczący nadał  w porządku obrad  w pkt 7 podjęcie uchwał w sprawach, dla uchwały 

w sprawie zmian w budżecie gminy numer roboczy XXXIXD/2020 , natomiast dla uchwały w 
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sprawie  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 

numer roboczy XXXIX/D/2020.  

Punkt dot. przedłożenie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Łodzi w sprawie opinii dot projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2021 i  do  

projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz możliwości sfinansowania 

planowanego deficytu budżetu Gminy Pabianice otrzymał w porządku obrad numer 6a.  

Porządek obrad XXXIX przedkłada się następująco: 

1. Otwarcie obrad XXXIX  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uwagi do protokołu z poprzedniej  sesji. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.  

 

6.  Przedłożenie projektu budżetu gminy Pabianice na 2020 r.  

 

6 a. Przedłożenie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

w sprawie opinii dot projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2021 i  do  projektu 

uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego 

deficytu budżetu Gminy Pabianice. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach:  

a/  uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2021 r. - Uchwała Nr XXXIX/A/2020 

b/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021- 2024 -  

Uchwała Nr XXXIX/B/2020     

c/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXXIX/C/2020 r.  

d/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r – Uchwała Nr XXXIX/D/2020  

e/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku Budżetowego 2020 r. 

– uchwała Nr XXXIXE/2020  

8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.  

9.  Komunikaty i sprawy różne.  

10.  Zamknięcie obrad sesji.  

 

Ad. pkt 4.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj w imieniu Przewodniczących 

Komisji Rady Gminy Poinformował, że w miesiącu grudniu odbyło się  jedno wspólne 

posiedzenie Komisji : Gospodarczo-Finansowej, Ochrony Środowiska i Rozwoju oraz Komisji 

Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej w temacie analizy projektu budżetu na rok 2021 . 



3 
 

Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt przedłożonego budżetu na rok 2021 i rekomendują 

jego przyjęcie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja Rewizyjna 

odbyła również jedno posiedzenie, na którym op0racowała plan pracy wraz z planem kontroli 

Komisji na rok 2021. 

Ad. pkt. 5.  

 

Wójt Gminy przedstawił informację o pracy Urzędu Gminy za miesiąc grudzień 2020 r.  

Informacja o działaniach Referatu Dróg i Planowania Przestrzennego w okresie  

grudzień 2020 r. przedkłada się następująco: 

 

 

„1. FS Rydzyny - Budowa drogi gminnej Biesaga dz. Nr 318 – dokumentacja – zadanie 

 zrealizowane. Jesteśmy wraz z projektantem na etapie uzyskiwania zgody na 

  realizację w postaci zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

 

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice I – Terenin 

  (dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane 

  na dzień 31 maja 2021 r. 

 

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka – Gorzew 

 (dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane na 

  dzień 31 maja 2021 r. 

 

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie (dokumentacja projektowa) – 

  zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na sytuację epidemiczną i związane z tym 

  trudności w załatwianiu spraw w urzędach przedłużono realizację zadania do dnia 

  15.05.2021 r. 

 

5. Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice – zadanie w trakcie realizacji. 

 Planowane zakończenie całego zadania 31 sierpnia 2021 r. W dniu 30.11.2020 r. 

  zgodnie z umową odebrano I część zadania. Trwają jeszcze czynności w PGE mające 

  na celu podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej 

 

6. Wykonano dokumentację projektową i zmiany organizacji ruchu na „Ustawienie bariery 

  ochronnej w pasie drogowym drogi gminnej nr 108277E w Hermanowie” przy 

  przepuście pod drogą. Starostwo Powiatowe odmówiło jednak lokalizacji bariery we 

  wskazanym przez nas miejscu, uzasadniając to możliwością stwarzania zagrożenia 

  bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwagi na małą szerokość pasa drogowego w tym 

  miejscu. 

 

7.  Wykonano barierę ochronną w Jadwininie (przy przepuście pod drogą). 

 

8. Wykonano montaż progów zwalniających na drogach gminnych wraz z ustawieniem 

  znaków drogowych. 
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9. Zadania polegające na ustawieniu dodatkowych punktów oświetleniowych przy 

  drogach gminnych (Rydzyny, Pawlikowice I i II, Petrykozy, Janowice, Gorzew) 

  są w  końcowej fazie realizacji i podlegają odbiorowi. 

 

10. Ustawiono znaki wyświetlające prędkość na drogach gminnych. 

 

11. Wykonano utwardzenie poboczy warstwą asfaltobetonu drogi gminnej w Hermanowie. 

 

12. Wymieniono wiaty przystankowe w 11 lokalizacjach. 

 

Informacja z zakresu  planowania przestrzennego przedkłada się  następująco: 

 „Wystawiono 37 wypisów, wyrysów, zaświadczeń z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

 przeprowadzono 4 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.  

 

Zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), informuje się iż w 2020 r. zgłoszono 

jedno żądanie odszkodowania w związku z uchwaleniem planu miejscowego. Wniosek został 

odrzucony ze względu na brak podstaw do pozytywnego rozpatrzenia. Jednocześnie w 2020 

roku wydano łącznie 6 decyzji z zakresu ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej w związku 

ze zbyciem nieruchomości, dla których plan został zmieniony w ostatnich 5 latach i nastąpił 

wzrost wartości przedmiotowych nieruchomości.  

Obecne etapy procedowanych aktów planistycznych: 

1. Studium – projekt pozyskał pozytywne opinanie i uzgodnienia właściwych organów.  

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

Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice, 

Wysieradz) – projekt zostanie skierowany do wyłożenia publicznego.  

3. Tereny inwestycyjne (Porszewice) – etap opiniowania i uzgadniania projektu przez 

właściwe w tym zakresie organy. 

4. Teren szkoły (Bychlew) – projekt zostanie skierowany do wyłożenia publicznego. 

5. Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów – etap przygotowywania wstępnego 

projektu.” 

 

Po przedłożonej informacji  Wójta głos  zabrali: 
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Radny G. Antoniewski prosił o rozważenie  przy planowanej inwestycji oświetlenia drogowego 

na odcinku Petrykozy –Górka Pabianicka  montażu oświetlenia ulicznego po stronie chodnika, 

ponieważ budowa oświetlenia po drugiej stronie spowoduje utrudnienia dla przejazdu 

transportu rolniczego. 

 

Radna A. Marciniak zwróciła się z prośbą o ustawienie barier ochronnych przy drodze 

powiatowej w Piątkowisku  (róg ul. Parkowej ) 

Radna M. Werstak zadała pytanie, czy poczyniono już jakieś przedsięwzięcia w sprawie 

przestawienia znaków drogowych ostrzegawczych między Hermanowem,  a Tereninem, które 

ustawione są za drzewami w związku z czym są niewidoczne, a także montażu słupków 

ograniczających między spowalniaczami (próg Bychlew-Terenin). Kierowcy omijają próg 

zwalniający wjeżdżając na chodnik. 

Wójt co do pierwszego pytania stwierdził, że jest to słuszna uwaga, natomiast jeżeli chodzi o 

słupki ograniczające przy  spowalniaczach  droga Bychlew – Terenin,  uważa to za trudne 

przedsięwzięcie  z uwagi na to, że po prawej stronie znajduje się chodnik i nie będzie miało to 

zastosowania, taka barierka  winna być montowana w odległości 50 cm od krawędzi jezdni, co 

uczyniłoby montaż  w połowie istniejącej  drogi rowerowej. Należy się zastanowić być może 

znalazło by się  rozwiązanie poprzez  podniesienie wysokości krawężników.  

Radny M. Kociołek w odniesieniu do powyższego poddał wątpliwości ten pomysł, ponieważ 

znajdują się na tym odcinku wjazdy do posesji.  

Więcej pytań  nie zgłoszono.  

Ad. pkt 6.  

 

Skarbnik Gminy przedłożyła projekt budżetu gminy na 2021 rok.  

Przedłożony projekt budżetu stanowi zał.nr 2 do niniejszego protokołu.   

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu budżetu. 

 

Ad. pkt 6a.  

 

Skarbnik Gminy została poproszona przez Przewodniczącego Rady o przedłożenie opinii 

uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dot. 

projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2021 i  do  projektu uchwały o Wieloletniej 

Prognozie Finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy. 

Skarbnik zwróciła się z pytaniem, czy jest potrzeba, aby dokonać odczytu  całościowego 
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obydwu dokumentów, jednocześnie przypomniała, że dokumenty te wszyscy radni otrzymali 

za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednio wcześnie przed sesją.  

Radna M. Werstak wnioskowała, aby dokumenty były odczytane w całości, ponieważ 

oglądający sesję online mieszkańcy będą mieli możliwość od razu zapoznania się z nimi.  

Przedstawiona przez Skarbnik Gminy  uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice 

na 2021 stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.  

Przedłożona  uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu 

uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego 

deficytu budżetu Gminy Pabianice stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 

Radny K. Kowalski zabierając głos wniósł uwagę, (stwierdzając, że nie zdążył wcześniej 

zareagować na wniosek radnej M. Werstak o całościowe odczytanie powyższych 

dokumentów),  aby na przyszłość takie opinie nie były w całości na sesji odczytywane. Uważa, 

że nie ma takiej potrzeby, ponieważ radni mieli je odpowiednio wcześnie przesłane, mieli także 

czas, ażeby z nimi się zapoznać. Poza tym Urząd Gminy ma obowiązek publikować na stronie 

BIP Gminy Pabianice tego rodzaju dokumenty,  zainteresowani  mieszkańcy mają możliwość 

zapoznania się z nimi.  

Ad. pkt 7. 

 

Podjęcie uchwał:  

W-ce Przewodniczący Rady M. Gryska  przedstawił projekt uchwały  w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2021 r.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.  

Przewodniczący Rady poddał uchwałę Nr XXXIX/263/2020 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Pabianice na 2021 r.  

Za uchwałą radni opowiedzieli się w głosowaniu 14 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez 

głosów wstrzymujących się , 1 osoba nie wzięła uwag  w głosowaniu.  

Uchwała XXXIX/263/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 r. stanowi 

zał. nr 5 do niniejszego protokołu.  

Protokół   z przeprowadzonego  głosowania nad powyższą uchwałą stanowi zał. nr 6  do 

niniejszego protokołu.  

Po przedłożeniu projektu uchwały Nr XXXIX/264/2020  w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024 uwag radni nie wnieśli.  

Uchwała została podjęta w głosowaniu jednomyślnie, stanowi zał. nr 7 do niniejszego 

protokołu, natomiast protokół z przeprowadzonego  głosowania nad powyższą uchwałą stanowi 

zał. nr 8  do niniejszego protokołu.  
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Uchwała Nr XXXIX/265/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 przyjęta została w 

głosowania jednomyślnie, stanowi zał. nr  9 do niniejszego protokołu, a  protokół z 

przeprowadzonego  głosowania nad powyższą uchwałą stanowi zał. nr  10   do niniejszego 

protokołu.  

Kolejna Uchwała Nr XXXIX/266/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 przyjęta 

została w głosowania również jednomyślnie, stanowi zał. nr  11 do niniejszego protokołu, a  

protokół z przeprowadzonego  głosowania nad powyższą uchwałą stanowi zał. nr  12   do 

niniejszego protokołu.  

Uchwała Nr XXXIX/267/20220 w sprawie ustalenia wydatków wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku Budżetowego 2020 r.  przyjęta została w głosowania  jednomyślnie, 

stanowi zał. nr  13 do niniejszego protokołu, a  protokół z przeprowadzonego  głosowania nad 

powyższą uchwałą stanowi zał. nr  14   do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 9.  

 

Radna M. Werstak zabierając głos podziękowała Wójtowi Gminy za dobre przygotowanie  

budżetu gminy na 2021 rok, przeprosiła, że ze względów komplikacji technicznych  nie mogła  

wziąć udziału w głosowaniu nad budżetem, ale poinformowała, że oczywiście wyraża pełną 

aprobatę co do jego przyjęcia.  

Ponadto wyraziła, iż analizując projekt budżetu możemy być dumni że  w dobie kryzysu, 

panującej pandemii Covid – 19 udało się taki budżet stworzyć.  Radna zaapelowała do sołectw, 

aby  w przypadku kiedy do połowy roku nie ustąpiłaby  pandemia, zaplanowane wydatki na 

pikniki rodzinne co stanowi 12% środków z funduszy sołeckich przesunąć na inne cele,  nie 

czekając z tą decyzję do końca roku.  

Radny M. Madaj zwrócił się z pytaniem do Wójta, czy na terenie gminy przewidywane są 

punkty szczepień w związku  z mającymi odbyć się masowymi szczepieniami przeciw Covid 

– 19, na które  Wójt odpowiedział twierdząco, informując, że Kierownik Gminnego Ośrodka 

Zdrowia zgłosił do sieci szczepień obydwa ośrodki zdrowia znajdujące się na terenie gminy. 

Nie wiadomo jednak, czy oba te ośrodki zostaną przyjęte.  

Radny M. Madaj informował, że jeżeli byłaby  potrzeba  dowozu mieszkańców mniej 

sprawnych na  takie  szczepienia, straż OSP w Kudrowicach służy pomocą i dowozem własnym 

środkiem transportu.  

Na pytanie, czy będzie obowiązywała rejonizacja w kwestii szczepień, Wójt nie znał 

odpowiedzi, zasięgnie w tej sprawie informacji u Kierownika POZ.  

Na pytania radnego K. Kowalskiego w sprawach: 

-  terminu podpisania umowy użyczenia sali od OSP w Rydzynach  – Wójt odpowiedział, że 

ma się to stać w ciągu najbliższego tygodnia,  

- uruchomienia oświetlenia w kierunku Pawłówka po zdemontowaniu turbin – Wójt 

odpowiedział, że jesteśmy już w trakcie kończenia tych spraw z PGE i na pewno w okresie 

kilku tygodni prąd popłynie tradycyjnie kablem.  
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Dalej radny K. Kowalski pytał w kwestii przystanków po zlikwidowanych trasach na osiedlu 

Bugaj, zostały poniesione koszty,   czy zostaną zlikwidowane.  

Wójt odpowiedział, że nie przewiduje ich likwidacji, nawet jeżeli miałyby być nie 

wykorzystane w ciągu roku. 

Na pytanie dot. wycinki drzew, zakrzaczeń  przy  zbiorniku pp w Rydzynach Wójt prosił, aby 

radny kontaktował się w tej sprawie z Kierownikiem ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Gruntami S. Izbickim  

Na pytanie radnej A. Marciniak  w kwestii dot. szczegółowego projektu oświetlenia w 

Piątkowisku, które ulice boczne od ul Cynkowej on  obejmuje, Wójt prosił o kontakt radnej po 

sesji lub  w dniu jutrzejszym, ponieważ musi uprzednio zajrzeć do projektu.  

Radny Ł. Drewniak zabierając głos podziękował Wójtowi za uchwalenie budżetu, ponowił 

także sprawę pilnej wycinki  zakrzaczeń  przy wyjeździe z drogi  tzw. Górki Poduchownej na 

drogę krajową. 

Radny A. Golewski zgłosił wniosek o wycięcie poboczy w Szynkielewie III i na dwóch 

zakrętach przed przejazdami kolejowymi.  

Radny G. Antoniewski wnioskował, aby przy projektowaniu dróg  uwzględniać możliwość 

przemieszczania się transportu  rolniczego.  

Więcej spraw nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy J. Błoch zabierając głos złożył 

serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  i  Nowego Roku dla 

radnych,  pracowników Urzędu Gminy jak również wszystkich mieszkańców Gminy Pabianice.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Pabianice 

  

 Jerzy Błoch 

 

Protokołowały: 

Urszula Czerwonka 
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