
Protokół nr 2/2021 

z posiedzenia połączonych Komisji Rady Gminy Pabianice z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni Rady Gminy Pabianice, członkowie Komisji Ochrony 

Środowiska i Rozwoju oraz Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej, obecni zgodnie z 

załączonymi listami obecności stanowiącymi zał. nr 1 i 2 do niniejszego protokołu oraz Wójt Gminy 

Pabianice M. Wieczorek. 

 

Tematyka posiedzenia była następująca: 

1. Inwestycje na terenie gminy Pabianice w roku 2021 i działania na rzecz gazyfikacji na terenie 

gminy Pabianice. 

2. Omówienie materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła zgodnie z ustaleniami Przewodniczących obu Komisji – 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka. 

Przewodnicząca zaproponowała by z uwagi na tematykę Komisji Samorządowo-Społecznej i 

Organizacyjnej (tj. omówienie materiałów na sesję i sprawy różne) w pierwszej kolejności omówić 

pkt 2 i 3 posiedzenia, a na końcu pkt 1. 

Uwag do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 2. 

Wójt przedstawił i omówił projekty uchwał wraz z uzasadnieniami do nich od nr roboczego 

XLIV/A/2020 do XLIV/J/2020, co stanowi zał. od nr 3 do nr 12. 

Szerzej odniósł się do przeznaczenia środków na budowę drogi – ul. Mosiężnej w Piątkowisku oraz 

na budowę boiska wielofunkcyjnego w Piątkowisku. Wyjaśnił, że przyczyną podjęcia decyzji o 

remoncie ul. Mosiężnej jest bardzo utrudniony przejazd po roztopach na wiosnę, a co do budowy 

boiska – zbyt długo przeciąga się proces decyzyjny o dofinansowaniu, dlatego obecnie boisko będzie 

budowane z własnych środków. 

Dodał, że w dniu wczorajszym Gmina otrzymała informację o przyznanym dofinansowaniu na 

drogę gminną Rydzyny tzw. Biesaga. 

Poinformował również, że otrzymał informację, że zmienił się przepis ustawy o działalności 

leczniczej. Zgodnie z nim, w przypadku ogłoszenia stanu epidemii kadencja kierownika 

ośrodka zdrowia ulega przedłużeniu z mocy prawa. Stąd projekt uchwały o nr XLIV/B/2021 

będzie zdjęty z porządku obrad sesji. 

Uwag do powyższego nie było. 



Ad. pkt 3. 

W ramach spraw różnych radna J. Szafran prosiła by do czasu przeprowadzenia generalnego 

remontu drogi w Hermanowie utrzymać przejezdność i zapewnić bezpieczny przejazd. 

Wójt obiecał, że uzupełniona zostanie nawierzchnia w tych miejscach, gdzie jest ona 

najbardziej uszkodzona. 

Przewodnicząca pytała o bus do Konina. 

Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną jest zawieszony z uwagi na brak pasażerów w pandemii. 

W przypadku poluzowania lub odwieszenia obostrzeń linia zostanie przywrócona. 

Radna D. Szczesik pytała, czy wpłynęła odpowiedź Starostwa Powiatowego w Pabianicach 

odnośnie ścieżki rowerowej. 

Wójt odpowiedział, że do Urzędu taka odpowiedź nie wpłynęła, ale z jego wiedzy wynika, że 

była to petycja, a to jest inny tryb rozpatrywania. 

Radny M. Madaj, który złożył petycję w tej sprawie poinformował, że Starostwo prosiło go o 

uzupełnienie danych. 

Dalszych spraw nie było. 

 

Ad. pkt 1. 

Wójt przedstawił i omówił informację nt. inwestycji na terenie gminy Pabianice w roku 2021 i 

działania na rzecz gazyfikacji, co stanowi zał. nr 7. 

W związku z zapytaniem radnego poinformował, że w kosztach rozbudowy sieci wodociągowej 

mieści się inwestycja dotycząca zwiększenia ciśnienia na wodociągu w Kudrowicach. Rozpoczęcie 

prac planowane jest na pierwszą połowę maja, a zakończenie w czerwcu. Budowa pochłonie 48 tys. 

zł, a dostawa sprzętu i instalacji – 120 tys. zł. 

Szerzej odniósł się również do tematyki gazownictwa. Zastrzegł, że Gmina jedynie uzgadnia projekty 

sieci gazowej. Jednak stwierdził, że czym innym jest etap projektowy, a czym innym etap realizacji. 

W związku z tym wyraził opinię by nie mieć nadziei na zbyt szybką budowę gazociągów. Uważał 

również, że należy ostrożnie podchodzić do tego tematu w kontaktach z mieszkańcami. 

Pytań, ani uwag do powyższego nie było. 

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie. 

 

 Przewodnicząca posiedzenia 

  

 Maria Lubowicka 

 

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 


