Protokół Nr LI
z obrad LI sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 30 sierpnia 2021 r.
Obrady sesji w formie online rozpoczęły się o godz. 10:00.
W obradach sesji uczestniczyli radni Rady Gminy Pabianice, nieobecna radna J. Szafran radny
S. Cholewa. Wójt Gminy M. Wieczorek, radca prawny A. Jankowski.

Ad. pkt 1.

Przewodniczący Rady J. Błoch otworzył LI sesję Rady Gminy, sprawdził obecność radnych i
skuteczność połączenia online . Lista obecności radnych w załączeniu do protokołu jako zał. nr
1. Przewodniczący stwierdził quorum do podejmowania uchwał.

Ad. pkt 2.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

Ad. pkt 3.

Do przedłożonego porządku nie wniesiono uwag.
Porządek obrad przedkłada się następująco:
1. Otwarcie obrad LI 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. Wysłuchanie radnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ wyrażenia zgody na zawarcie z firmą Orange Polska S.A. umowy najmu lokalu w
Bychlewie z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne – Uchwała Nr LI/A /2021
b/ rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice –LI/B/2021
c/ zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Pabianice na realizację zadań
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. – Uchwała Nr LI/C/2021
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d/ ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022
– Uchwała LI/D/2021
e/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. – Uchwała LI/E/2021
f/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021 – 2024 –
Uchwała Nr LI/F/2021
8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
9. Komunikaty i sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. pkt 4.

Przewodniczący Komisji przedłożyli informację o pracy Komisji, którym przewodniczą.
Przewodnicząca Komisji Samorządowo – Społecznej i Organizacyjnej D. Szczesik
poinformowała, że Komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie, na którym dokonała
przeglądu placówek oświatowo-wychowawczych pod kątem przygotowania do rozpoczęcia
nowego roku szkolnego 2021/2022. Komisja stwierdziła, że szkoły przygotowane są na
wysokim poziomie, maj zabezpieczoną kadrę pedagogiczną, w szkołach zabezpieczone są
posiłki dla dzieci poprzez katering. W drugiej części Komisji omówiła materiały na najbliższą
sesje rady gminy Pabianice.

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że Komisja
odbyła jedno posiedzenie między sesjami, na którym przyjęła informację o realizacji planów
inwestycji i remontów na terenie Gminy Pabianice w 2021 r. Omówiła także materiały na
sesję Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka poinformowała, że
Komisja odbyła między sesjami jedno posiedzenie, na którym omówiła materiały na sesję,
następnie wyjechała w teren i dokonała przeglądu stanu dróg, rowów przydrożnych i
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pabianice. Komisja sporządziła wnioski, które zostaną
przekazane do Wójta.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja odbyła również
jedno posiedzenie, na którym oceniła działalność Urzędu Gminy i dyrektorów szkół gminnych
w świetle zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i epidemicznego
Przyjęła informację w temacie działalności Urzędu Gminy i dyrektorów szkół gminnych w
świetle zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i epidemicznego i stwierdziła, że gmina była
i jest prawidłowo przygotowana i zabezpieczona na walkę z pandemią w związku z
zagrożeniem zarażeniem wirusem SARS –COV-2.
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Przewodnicząca Komisji Skarg i Wniosków A. Marciniak poinformował, że Komisja między
sesjami zajmowała się Skargą , która wniesioną przez Panią ER na niegospodarność oraz
nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania publicznego polegającego na wyłapywaniu
bezdomnych zwierząt i umieszczenia ich w schronisku oraz naruszenia przepisów ustawy o
finansach publicznych stanowiących o obowiązku dokonywania wydatków w sposób celowy i
oszczędny.
Komisja po przeanalizowaniu zarzutów oraz zapoznaniu się z wyjaśnieniami
Kierownika Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w
Pabianicach z dnia 14.07.2021 r.
uznała skargę na niegospodarność oraz nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania
publicznego polegającego na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i umieszczenia ich w
schronisku oraz naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych stanowiących o
obowiązku dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny za bezzasadną. Projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem przekazała Przewodniczącemu Rady z prośbą o umieszczenie
go w porządku obrad dzisiejszej sesji.

Ad. pkt 5.

Wójt Gminy przedłożył informację o pracy Urzędu Gminy za miesiąc lipiec i sierpień 2021 r.
Informacja zapisana poniżej:
Referat Dróg i Planowania Przestrzennego
Stanowisko ds. dróg
1.

Rozpatrzono 2 wnioski na wybudowanie zjazdu z drogi gminnej. W trakcie
rozpatrywania 1 wniosek.

2.

Rozpatrzono 7 wniosków o zajęcie pasa drogowego. Trakcie rozpatrywania 5 szt.
wniosków.

3.

Uzgodniono 3 wnioski o uzgodnienie projektu organizacji ruchu. W trakcie
rozpatrywania 3 wnioski.

4.

Wydano 28 uzgodnień lokalizacyjnych dla infrastruktury niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W trakcie rozpatrywania 2 szt.
wniosków.

5.

Po przeprowadzeniu postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00
zł i wyłonieniu wykonawcy na wykonanie oraz bieżącą konserwacja oznakowania
poziomego w 2021 r. na drogach administrowanych przez Gminę Pabianice zawarto
umowę z wykonawcą i zrealizowano ok. 50 % zakresu umowy.
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6.

Po przeprowadzeniu postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00
zł i wyłonieniu wykonawcy i zawarciu umowy na wykonanie remontów cząstkowych w
nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych w roku 2021 emulsją asfaltową i grysami
bazaltowymi zrealizowano umowę w pełnym zakresie.

7.

Dokończono postępowanie, wyłoniono dostawcę oraz zawarto umowy na dostarczenie
nowego ciągnika oraz osprzętu.

8.

Kontynuowano wykaszanie poboczy dróg i rowów melioracyjnych z wykorzystaniem
zestawu ciągnika + kosiarka oraz kos mechanicznych.

9.

Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu
Gminy przez mieszkańców w różnych sprawach.

10.

Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w
pasie drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem
drogi.

11.

Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy
przez mieszkańców w różnych sprawach.

12.

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00 na
roboty związane z utwardzeniem nawierzchni w miejscu wiat przystankowych.
Wyłoniono
wykonawcę, zawarto umowę. Obecnie trwają prace odbiorowe wykonanych robót.
13.

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00 na
dostawę i montaż 3 szt. progów zwalniających na drodze L 108280 E w Rydzynach.
Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę.

14. Po przeprowadzeniu postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00
zł i wyłonieniu wykonawcy i zawarciu umowy na dostawę ok. 500 ton kruszywa
dolomitowego do bieżącej konserwacji dróg gruntowych zrealizowano całość umowy z
wbudowaniem 250 ton w drogi gminy (Piątkowisko) i zeskładowano pozostałą części na
placu składowym.
15.
Przeprowadzono postepowanie likwidacji 2 szkód drogowych (Pawlikowice i
Piątkowisko).
Postepowanie dot. Pawlikowic zakończono wraz z uzyskaniem decyzji wypłaty
odszkodowania. Postepowanie dot. drogi w Piątkowisku w trakcie.
16.

Przeprowadzono postepowanie o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00 na
wykonanie remontu 4 szt. dróg gminnych:
• Droga gminna na działce nr ewid. 401 obr. Janowice na odcinku od drogi powiatowej
nr 3301E do Huty Janowskiej, długość ok. 500m,
•

Droga gminna nr D 108264E na odcinku od drogi krajowej DK 71 do Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej w Porszewicach, długość ok. 800 m,
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•

Droga gminna nr D 108251E w Janowicach na dz. nr ewid. 151, 200 obręb Janowice,
długość ok. 1700 m,

•

Droga gminna nr D 108260E w . Górka Pabianicka na odcinku od drogi gminnej nr
L 108258E do drogi krajowej DK 71, długość ok. 450 m.

Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę.
17.

Przeprowadzono postepowanie uproszczone o udzielenie zamówienia na wykonanie 3
szt. projektów organizacji ruchu :
- droga gminna nr L 108023E na odcinku od drogi gminnej L108276E do skrzyżowania
z drogą gminną L 108278E relacji Terenin – Bychlew, kilometraż 0+000 – 1+100,
- droga gminna L 108277E na odcinku od drogi gminnej L 108023E do drogi gminnej

L
108276E, kilometraż 0+000 – 1+200,
- droga gminna nr L 108276E na całej długości w m. Hermanów, od drogi gminnej L
108278E, kilometraż 0+000 – 2+529.
18.

Prowadzono bieżące usuwanie szkód – usuwanie połamanych drzew i gałęzi,
udrażniania kratek ściekowych.

Stanowisko ds. inwestycji
1.

Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga dz. Nr 318 – zadanie w trakcie
realizacji; umowny termin zakończenia to 16 września 2021 r.

2.

Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice I – Terenin
(dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania to
30 września br.

3.

Przebudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka – Gorzew
(dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania to
30 września br.

4.

Przebudowa drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie (dokumentacja projektowa) –
zadanie zrealizowane – oczekujemy na wydanie zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej (ZRiD) ze Starostwa Powiatowego.

5.

Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice – zadanie w trakcie realizacji;
podpisano aneks terminowy na podstawie którego planowane zakończenie całego
zadania to 15 grudnia 2021 r.

6.

Przebudowa drogi we Władysławowie wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową – projekt
– zadanie w trakcie realizacji; planowany termin otrzymania dokumentacji to
30 września br.

7.

Przebudowa drogi gminnej nr 108263E w Górce Pabianickiej na odcinku od
DK nr 71 do drogi gminnej nr 108262E (dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie
realizacji, planowany termin otrzymania dokumentacji to 30 listopada br.
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8.

Budowa drogi – ul. Mosiężnej w ramach Budowy dróg w Piątkowisku w obrębie ulic
Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo – rowerowego wraz
z odwodnieniem – w dniu 27.08.2021 r. podpisano umowę na realizację zadania;
umowny termin wykonana to 90 dni od daty podpisania umowy.

9.

Przebudowa drogi gminnej nr 108276E w Hermanowie na odcinku od ul. Skrajnej do
drogi gminnej nr 108278E (dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie realizacji –
planowany termin wykonania to 15 grudnia br.

10.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach o salę gimnastyczną
i utworzenie klasopracowni językowej – poprawa jakości kształcenia ogólnego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach – zaktualizowano kosztorysy
inwestorskie; w przygotowaniu są dokumenty przetargowe.

Stanowisko ds. planowania przestrzennego


Wystawiono

68

wypisów,

wyrysów,

zaświadczeń

z

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego oraz z zakresu rewitalizacji.


Przeprowadzono 10 spraw 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.



Zebrano niezbędne dokumenty dla potrzeb opracowania oceny aktualności
dokumentów planistycznych.



Zawarto umowę oraz powołano biegłego dla potrzeb opracowania 3 operatów
szacunkowych w związku z prowadzonymi postępowaniami w zakresie naliczenia
opłaty planistycznej.

Obecne etapy procedowanych aktów planistycznych:


Tereny inwestycyjne (Porszewice) – wyłożono projekt do publicznego wglądu,
przeprowadzono dyskusję publiczną.



Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów – wyłożono projekt do publicznego
wglądu, przeprowadzono dyskusję publiczną.

Referat
i Gospodarki Nieruchomościami

Ochrony

Środowiska
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W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1 Wydano 39 szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej
i 22 szt. warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
2 Trwają prace przygotowawcze do budowy sieci wodociągowych na terenie Gminy.,
zgodnie z informacją na temat inwestycji wod kan w roku 2021
W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1

Przyjęto i wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej 33 wnioski o zmianę, zawieszenie i rozpoczęcie działalności
gospodarczej

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wykonano 9 decyzji podziałowych,
Wykonano 8. zawiadomienia o nadaniu nr posesji i 1 zaświadczenie.
Wykonano 12 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych,
Wykonano 11 wypisów z KW d/c służbowych,
Wprowadzono 15 szt. aktów notarialnych do rejestru,
Sprawy różne – 2 sprawy dot. numeracji posesji, podziałów, rozgraniczeń, uwłaszczeń,
Wykonano zadania związane z prowadzeniem trzech postępowań rozgraniczeniowych
Zbierane są oferty na wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Kudrowicach (nr działki
75/2) powierzchnia 900 m2, które zostanie wykonane ze środków z funduszu sołeckiego
wsi Kudrowice
9.
Dokonano wyceny 3 nieruchomości w Żytowicach, które w wyniku postanowienia Sądu
stanowią własność Gminy w 4/40 własności.
10.
Udzielono odpowiedzi odmawiającej przyznania lokalów mieszkalnych dla 3 wniosków
dotyczących (repatriacji) osiedlenia się w naszej gminie obywateli Kazachstanu i Rosji.
11.
Udzielono 1 informacji publicznej dotyczącej ilości wydanych decyzji o opłacie
adiacenkiej w latach 2010-2020, jak również ilości wpływów do Urzędu z tego tytułu.
12.Rrozpoczęto prace nad procedurą nazwania ulic w Kudrowicach, Rydzynach, Hermanowie.
W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1
Przyjęto i wprowadzono do programu 95 deklaracji;
2
Zaksięgowano
488 004,23 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
3
Podjęto działania informacyjne odnośnie zaległości i nie tylko (telefon) - ok. 100
rozmów
telefonicznych;
Prowadzono obsługę bieżącą mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat,
udzielanie informacji itp.);
4
Wystawiono 17 kart przekazania odpadów w bazie danych o produktach i
opakowaniach oraz gospodarce odpadami.;
5
Przygotowano zawiadomienia do US o spłacie zadłużenia w opłacie za gospodarowanie
odpadami.;
6
Wysłano 49 postanowień dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
7
Wystawiono 44 tytuły wykonawcze dotyczące zadłużenia w opłacie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
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8 Przygotowano i koordynowano działania związane z wymianą pojemników na metale i
tworzywa sztuczne w miejscowościach Rydzyny, Gorzew, Konin, Majówka,
Okołowice, Porszewice, Świątniki, Huta Janowska, Janowice, Wysieradz, Żytowice;
9 Koordynowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
10 Przygotowano sprawozdanie RB-27S,
11 Przygotowano i wysłano 408 upomnień z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
W zakresie wykonania gminnych programów.
1. W zakresie dotacji dofinansowań do fotowoltaiki przyjęto 17 szt. rozliczeń dofinansowań,
łącznie 169 rozliczeń.
2. Przygotowano 8 umów na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i
1 umowę na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego..
3. Wydano 15 skierowania na sterylizację/kastracje psów
4. Wydano 17 skierowań na sterylizację/kastrację kotów
5. Sporządzono i wysłano w dniu 05.07.2021 wniosek o płatność ( część druga ) do WFOŚiGW
dotyczącego zadania dofinansowania budowy instalacji fotowoltaicznych na kwotę
970.418,95. zł. .
6. Do chwili obecnej przeprowadzono 88 kontroli instalacji fotowoltaicznych.
Referat oświaty, kultury i sportu
1.a.i.1 Przygotowano dokumentację i zorganizowano postępowania egzaminacyjne o nadanie
stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego. Egzamin odbył się 25 sierpnia br. przed
komisją egzaminacyjną powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Pabianice.
1.a.i.2 Do postępowania przystąpiły trzy nauczycieli uczące w szkołach gminnych, wszystkie
panie uzyskały stopień nauczyciela mianowanego. W dniu 30 sierpnia zostaną
przeprowadzone kolejne trzy egzaminy.
1.a.i.3 Przygotowano dokumentację przetargową i przeprowadzono przetarg na dowóz dzieci
do szkół na terenie Gminy Pabianice w roku szkolnym 2021/2022. Jeżeli do dnia 30
sierpnia 2021 r. żaden z oferentów nie wniesie odwołania od postępowania przetargowego
, dnia 31 sierpnia zawarta zostanie umowa z oferentem - firmą Autokarczyk Sławomir
Tokarczyk z siedzibą w Sędziejowicach.
1.a.i.4 Przygotowano dokumentację i przeprowadzono postępowanie ofertowe dotyczące
dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Pabianice do szkół specjalnych w roku
szkolnym 2021/2022. W terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym wpłynęły trzy
oferty. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 9.720,00 zł. brutto złożyła firma Autokarczyk
Sławomir Tokarczyk z siedzibą w Sędziejowicach
1.a.i.5 W miesiącu lipcu i sierpniu dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci
zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice przekazano tytułem dotacji 50 000 zł. Dotacją
objęto pięćdziesięcioro dzieci zamieszkałych n terenie Gminy.
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Sport, organizacje pozarządowe, świetlice wiejski.
1. Przeprowadzono procedurę, zawarto umowy na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży w roku 2021. Dotacje zostały przyznane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dotację na realizację obozów sportowo-wypoczynkowych otrzymały;
1. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł” Piątkowisko – 10 000 zł;
2. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” Bychlew – 10 000 zł.
2. W trakcie realizacji postępowanie przetargowe na budowę miejsc rekreacji w miejscowości
Piątkowisko i Hermanów. W terminie do dnia 25 sierpnia br., wpłynęło 6 ofert na realizację
przedmiotowego zamówienia. Obecnie oferty są oceniane. Trwają czynności zmierzające do
zawarcia umowy z Wykonawcą.
3. Zrealizowano projekt współfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego pn. „
Integracja mieszkańców sołectwa Konin-Majówka, zagospodarowanie terenu przy świetlicy
wiejskiej w Koninie” ( zakupiono namioty plenerowe, kpl. stołów piknikowych, donice,
zorganizowano w dniu 28 sierpnia piknik podsumowujący wydarzenie).
4. Współorganizowano piknik sołecki dla mieszkańców sołectwa w ramach funduszu
sołeckiego wsi Świątniki na rok 2021 r., który odbył się w dniu 31 lipca br. ( zlecono, zawarto
umowy na realizację niezbędnych usług związanych z organizacją przedsięwzięcia.
5. W dniach 23-25 lipca br. współorganizowano wyścig Kolarski pn. „ Międzynarodowy
Wyścig Kolarski o Puchar Bogumiły Matusiak Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym”
6. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnymw Piątkowisku:
- dokonano aktualizacji kosztorysu, wartość kosztorysowa robót po aktualizacji wynosi 1 362
974,78 zł.,
- dokonano aktualizacji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.,
- obecnie trwa procedura aktualizacji zgłoszenia do Starostwa Powiatowego,
- przygotowywana jest również dokumentacja przetargowa.
7. Wykonano projekt zagospodarowania działki 607/1 w Piątkowisku.
- dokonano rozeznania cenowego na dostawę i montaż piłkochwytów na obiekcie sportowym
w Piątkowisku, w ramach którego wpłynęły dwie oferty nastepujących oferentów :
1) TransNet ul. Wrocławska 31, 63 - 750 Sulmierzyce na kwotę 57.256,50 zł.
2) Sportplus Spółka z o.o. ul. Słowackiego 75A, 32-400 Myślenice – na kwotę 77.590,89 zł.
8. Urządzenie siłowni zewnętrznej na dz. Nr 291/1 w Rydzynach:
- dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania,
- w trakcie rozeznanie cenowe na wybór Wykonawcy zagospodarowania działki .
8. 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.
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9. Konsultowano z sołtysami wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz ewentualne zmiany
przeznaczenia środków.
10. w trakcie rozeznanie cenowe na wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Porszewicach
wraz z zagospodarowaniem terenu.
Po wysłuchaniu informacji Wójta radny Ł. Drewniak zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy,
której drogi będzie dotyczył remont w Górce Pabianickiej; czy tej na wprost cmentarza, czy
chodzi o remont drogi za sklepem. Wójt odpowiedział , ze remont dotyczy drogo na wprost
cmentarza, będzie to modernizacja ( zmiana nawierzchni).
Ad. pkt 6.
W tym punkcie Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu K. Kowalskiemu, który złożył
pismo do Przewodniczącego Rady informujące o zmianie miejsca zamieszkania radnego.
Radny K. Kowalski poinformował radę, że dokonał sprzedaży swojej nieruchomości, w której
dotychczas zamieszkiwał w Rydzynach.
Poinformował, również, że w dalszym ciągu zamieszkuje na terenie Rydzyn lecz pod innym
numerem, w związku z powyższym nie pociąga to za sobą konsekwencji wygaszenia jego
mandatu. Informował, że będzie w stałym kontakcie z Przewodniczącym Rady Gminy na
wypadek gdyby coś uległo zmianie i ciągnęło za sobą ewentualne wygaszenie mandatu.

Ad. pkt 7.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od nr
roboczego LI/A/2021 do nr LI/F/2021, co stanowi załącznik od nr 2 do nr 7.
Uwag do powyższych projektów nie było.
Głosowanie nad uchwałami odbywało się w obecności 13 radnych.
Radni nie mieli uwag, ani pytań do powyższego.
Uchwała nr LI/334/2021 została przyjęta jednogłośnie, przy czym jedna radna z przyczyn
technicznych nie brała udziału w głosowaniu. Protokół z głosowaniu stanowi zał. nr 8 do
protokołu.
Pozostałe uchwały o nr LI/335/2021, LI/336/2021, LI/337/2021, LI/338/2021 i
LI/339/2021 zostały przyjęte w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad każdą z
uchwał, jednomyślnie. Protokoły z głosowaniu stanowią zał. od nr 9 do nr 13 do
protokołu.

Ad. pkt 8.
Interpelacje zostały zgłoszone przez radnych.
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Jako pierwszy interpelacje w następujących sprawach zgłosił radny Ł. Drewniak:
•

w sprawie wycięcia zakrzaczeń przy posesji nr 44, na skrzyżowaniu drogi gminnej w
Górce Pabianickiej tzw. Poduchownej z dk nr 71. GDDKiA wykosiła rowy, ale
zakrzaczenia pozostały.

•

W sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi przy posesji nr 48 w Górce
Pabianickiej tzw. Poduchownej. Woda wymyła grunt, utworzyły się duże wyrwy. Prosił
również o utwardzenie całej drogi w kierunku posesji nr 50a.

Radny M. Kociołek zgłosił natomiast potrzebę dokonania nasadzeń drzew w okolicy placu
zabaw i siłowni zewnętrznej w Bychlewie. Dzięki temu drzewa dadzą cień. Poinformował, że
przekaże powyższy wniosek w formie pisemnej.

Ad. pkt 9.
W ramach punktu: komunikaty i spraw różne, zgłoszone zostały sprawy.
Radna M. Werstak poruszyła następujące kwestie:
•

czy była rozmowa z wykonawcą w związku z utwardzeniem drogi w Pawlikowicach
„grysikiem”;

•

prosiła o interwencję i zastosowanie rozwiązań tymczasowych w kwestii poprawy
bezpieczeństwa z uwagi na wzmożony ruch w Pawlikowicach w związku z objazdem.
Wg radnej najlepszym rozwiązaniem będzie ustawienie spowalniaczy;

•

konieczność zastosowania spowalniaczy na czas remontu w Bychlewie, na
skrzyżowaniu w Pawlikowicach I;

•

zaproponowała przyjęcie określonych rozwiązań, np. „kampanię banerową”, w zakresie
poprawy bezpieczeństwa w Gminie. Dodała, że mieszkańcy twierdzą, że w
Pawlikowicach nic się nie dzieje.

•

kiedy zostanie wykonane oświetlenie uliczne na odcinku Pawlikowice I-Terenin;

•

rozważenie możliwości wymiany tablic informacyjnych w urzędzie z uwagi na ich
nieestetyczny wygląd oraz rozważenie zakupu tablicy informacyjnej przed urząd w celu
umieszczania na niej nekrologów, które obecnie są wieszane na słupie oświetleniowym
przed urzędem Gminy.

Odnosząc się do powyższych spraw Wójt wyjaśnił, co następuje.
Była przeprowadzona rozmowa z wykonawcą usługi, która polegała na usunięcie ubytków w
drogach tzw. „grysikiem”. Po przeanalizowaniu zapisów umowy przez radcę prawnego
stwierdzono, że nie ma podstaw do wystąpienia na drogę sądową. Wykonawca wykonał
przedmiot zamówienia. W obecnej chwili, po konsultacji z fachowcami, walcowanie nie
przyniesie już żadnych rezultatów. Jedynym rozwiązaniem jest wysłanie ekipy, która zmiecie
„grysik”. Dodał, że w przyszłym roku technologia ta nie będzie wykorzystywana.
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Głos w tej sprawie zabrała również radna M. Lubowicka, która wraz z Komisją Ochrony
Środowiska i Rozwoju była na miejscu. Zdaniem Komisji trzeba zamieść „grysik”.
Odnosząc się z kolei do poprawy bezpieczeństwa w Pawlikowicach Wójt poinformował, że
wystąpi do Starostwa Powiatowego w tej sprawie, jednak stwierdził, że ustawienie
spowalniaczy to długa procedura. Trzeba opracować projekt zmiany organizacji ruchu, który
następnie trafia do Starostwa, które opiniuje taki projekt.
Radna obiecała podnieść ten temat na spotkaniu z przedstawicielami Starostwa.
W tej sprawie głos zabrali również radni G. Antoniewski, Ł. Drewniak, K. Kowalski oraz M.
Kociołek.
Radny G. Antoniewski uważał, że ustawianie spowalniaczy nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Był zdania, że skoro Gmina dotuje policję, to powinny pojawić się patrole policji.
Zdaniem radnego M. Kociołka należałoby w tej sytuacji przyspieszyć zainstalowanie słupków
przy spowalniaczach na ul. Arkuszyńskiego w Bychlewie.
Radny G. Antoniewski prosił, żeby były to słupki gumowe, ponieważ maszyny rolnicze mają
problem z przejazdem.
Radny Ł. Drewniak poparł sugestię radnego G. Antoniewskiego o zwiększonych kontrolach
policji. Podał przykład Szynkielewa, gdzie częste patrole policji zmniejszyły problem
nadmiernej prędkości.
W podobnym tonie wypowiedział się radny K. Kowalski. Zauważył przy tym, że instalowanie
spowalniaczy wiąże się z kosztami, są przy tym pewne procedury, terminy. Uważał, że należy
egzekwować przepisy kodeksu drogowego, stąd zwiększone patrole policji.
Wójt również odniósł się do powyższego. Podobnie jak radni też był zdania, że najlepszym
rozwiązaniem byłyby częstsze patrole policji. Obiecał interweniować w tej sprawie do
Komendanta.
Następnie Wójt odniósł się do kwestii oświetlenia na odcinku Pawlikowice I-Terenin. Zgodnie
z informacją przekazaną w punkcie: informacja Wójta o pracy między sesjami, termin
zakończenia inwestycji oświetleniowej to 15 grudnia br. Nie podał konkretnych terminów
odnośnie poszczególnych odcinków dróg, ponieważ został określony termin końcowy prac.
Prace są w toku. Wyraził nadzieję, że termin zostanie dotrzymany. Nie zgodził się, że nic się w
Pawlikowicach nie dzieje. Udało się uzupełnić oświetlenie. Większość przedsięwzięć, o
których była mowa w informacji o pracy między sesjami dotyczyła części południowej Gminy.
Zaznaczył, że może w terenie jeszcze nic się nie dzieje, ale są przygotowywane dokumentacje,
inwestycje drogowe są zgłoszone do dofinansowania.
Wójt odniósł się również do poruszonej przez radną sprawy tablic informacyjnych. Zauważył,
że nie były przeprowadzane remonty ani w budynku urzędu, ani przed nim, ponieważ są
pilniejsze potrzeby. Niemniej podziękował za uwagę. Zwrócił jednak uwagę na to, że na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie wywieszane są informacje, które muszą być wywieszone, co
wynika wprost z przepisów prawa. Dodał, że zainteresuje się sprawą słupa, choć trzeba
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pamiętać, że Urząd Gminy znajduje się na terenie Miasta Pabianice, a słup znajduje się w pasie
drogi.
Następnie głos zabrała radna M. Lubowicka, która poinformowała, że odbył się piknik w
sołectwie Konin-Majówka, na którym mieszkańcy zajęli się realizacją projektu w ramach
programu „Sołectwo plus”, z którego pozyskano dofinansowanie. Dokonano m.in. nasadzeń
roślin, posadowiono ławki.
Z kolei radny A. Golewski pytał, czy wystąpiono do PKP w sprawie pozyskania gruntu pod
budowę świetlicy oraz, czy wyłoniono wykonawcę na przycinkę drzew w Szynkielewie.
Wójt odpowiedział, że nie orientuje się, czy wyłoniono wykonawcę, który dokonuje przycinki
drzew. Wiedział natomiast, że wystąpiono z pismem do PKP z wnioskiem o możliwość
przejęcia gruntu.
Pytanie zadał również radny Ł. Drewniak, który chciał wiedzieć, czy wiadomo coś o kolei
dużych prędkości.
Wójt stwierdził, że nie wiadomo nic nowego. Poinformował, że uczestniczy w spotkaniach,
podtrzymywane są złożone protesty odnośnie 2 tras, które dzielą część północną Gminy na pół.
Ostateczna decyzja ma zapaść w przyszłym roku. Dodał, że wypracowany został również
wspólny kompromis z Miastem Łódź, który został przekazany. Ponadto Gmina Łask poparła
protest Gminy Pabianice odnośnie wspomnianych tras. Zauważył przy tym, że liczy na
ogłoszenie za kilka miesięcy konsultacji społecznych. Informacje w tym zakresie będą
przekazywane radnym i sołtysom. Zachęcał do zapoznania się z wszystkimi materiałami w tej
sprawie, które są zamieszczone w BIP.
Innych spraw nie było.

Ad. pkt 10.
Przewodniczący Rady zakończył LI sesję Rady Gminy Pabianice.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice

Jerzy Błoch

Protokołowały:
Urszula Czerwonka
Andżelika Struzikiewicz
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