
Protokół nr 3/2021 

z posiedzenia połączonych Komisji Rady Gminy Pabianice z dnia 20 maja 2021 r. 

 

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

Środowiska i Rozwoju, Komisji Gospodarczo-Finansowej oraz Komisji Samorządowo-Społecznej i 

Organizacyjnej, obecni zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego 

protokołu oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek oraz Skarbnik: 

J. Kukieła. 

 

Tematyka posiedzenia była następująca: 

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pabianice za 2020 rok. 

2. Sprawy różne (w tym omówienie materiałów na sesję). 

 

Posiedzeniu przewodniczył, zgodnie z ustaleniami Przewodniczących Komisji – Przewodniczący 

Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj, który powitał zebranych, przedstawił tematykę 

posiedzenia i oddał głos Skarbnik. 

 

Ad. pkt 1. 

Skarbnik omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu, które stanowi zał. nr 2. 

Radni nie mieli pytań ani uwag do powyższego. 

Sprawozdanie krótko skomentował Wójt, który w szczególności odniósł się do kwestii wydatków 

majątkowych. Zauważył, że wykonanie wydatków w 2020 r., ze względu na to, że był to specyficzny 

rok, było niższe niż zakładano. Ten rok był poświęcony głównie na przygotowywanie dokumentacji 

projektowych niezbędnych do realizacji inwestycji w 2021 r. oraz na pozyskiwanie środków 

zewnętrznych. Stąd pewne dysproporcje odnośnie wydatków majątkowych w roku 2019 i 2020. W 

innych dziedzinach wydatki zostały zrealizowane, nawet drobne jak spowalniacze, tablice 

informacyjne, wiaty przystankowe. 

W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował by Komisje pozytywnie zaopiniowały 

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. 

Stanowisko zostało przyjęte przez aklamację. 

 

Ad. pkt 2. 

Wójt przedstawił materiały na sesję, tj. projekt uchwały o nr roboczym XLV/A/2021 w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Pabianice wraz z krótkim komentarzem. Projekt stanowi zał nr 3 do protokołu. 

Uwag do powyższego nie było. 



 

Ad. pkt 3. 

W ramach spraw różnych jako pierwsza głos zabrała radna A. Marciniak, która pytała o progi 

zwalniające na drodze powiatowej w Piątkowisku, chodnik na drodze powiatowej za sklepem w 

Piątkowisku, zabezpieczenie rowu przydrożnego oraz o drogę na Włodzimierz. 

Radna D. Szczesik odnosząc się do ostatniej kwestii poinformowała, że droga na Włodzimierz należy 

częściowo do powiatu pabianickiego, a częściowo do powiatu łaskiego. Występowała z interwencją 

w związku ze stanem tej drogi. Zostały dokonane bieżące naprawy, jednak na nakładkę asfaltową nie 

ma środków. 

Wójt dodał, że ta droga to niejako ziemia niczyja, ponieważ obejmuje 2 powiaty i 3 gminy. Część 

biegnąca po stronie Gminy Pabianice nie jest w najgorszym stanie, najgorzej jest po stronie Gminy 

Lutomiersk. Wyjaśnił przy tym problemy finansowe powiatów, a w związku z tym problemy z 

realizacją zadań. 

Następnie radna J. Szafran pytała o możliwość odwodnienia drogi w Hermanowie, zwróciła uwagę 

na konieczność przejechania równiarką po drodze nad lasem od Hermanowa do Terenina oraz pytała, 

czy prawdą jest, że na działce w Hermanowie, gdzie pojawiły się śmieci ma powstać tor motokrosowy. 

Wójt wyjaśnił, że droga w Hermanowie znajduje się na etapie projektowania, gdzie projektowane 

jest m.in. problematyczne odwodnienie drogi. Z tego też powodu będzie to kosztowna droga. 

Niemniej obiecał przekazać sprawę do właściwego referatu, ale dodał, że nie liczyłby na dużą 

ingerencję, ponieważ odwodnienie będzie kosztem kwalifikowanym przy składaniu wniosku o 

dofinansowanie. Odnosząc się do informacji o torze motokrosowym, to nie słyszał o tym, ale jest to 

grunt prywatny i właściciel nie musiałby o tym informować. Niemniej obiecał przyjrzeć się sprawie. 

Poinformował również, że droga nad lasem między Hermanowem a Pawlikowicami to droga należąca 

do Gminy Dobroń. Dlatego Gmina Pabianice nie może wysyłać tam równiarki, może jedynie prosić 

Gminę Dobroń o interwencję. 

Radna M. Werstak w związku z powyższymi problemami zaproponowała by zrobić zestawienie 

interpelacji kierowanych do powiatu pabianickiego wraz ze wskazaniem spraw zrealizowanych i 

niezrealizowanych. Następnie zorganizować spotkanie z władzami powiatu, na którym takie 

zestawienie zostałoby przedstawione. W tym miejscu zapytała o skrzyżowanie w Pawlikowicach. 

Wójt odpowiedział, że Starostwo zweryfikowało stan bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w 

Pawlikowicach, odmalowano linie i udzielono odpowiedzi, że jest to zgodne z przepisami. 

Radni podjęli dyskusję odnośnie działalności powiatu, oceniając ją w sposób negatywny. 

Następnie radny G. Antoniewski prosił o przyspieszenie działań odnośnie drogi przez Świątniki tzw. 

Małe, ponieważ droga została rozjeżdżona w związku z objazdem z powodu wypadku na drodze 

krajowej. 

Wójt poinformował, że był tam w dniu wypadku wraz z przedstawicielami GDDKiA. Jest to droga 

gruntowa. Stwierdził, że wyobraża sobie jak ta droga wygląda. Obiecał podjąć interwencję. Dodał, 

że planuje się przystąpić do prac projektowych, jednak jest tam duży problem z mostkiem. 



Następnie radna M. Lubowicka odczytała wniosek mieszkańców Woli Żytowskiej o zainstalowanie 

progów zwalniających na drodze gminnej (zał. nr 4 do protokołu). Poinformowała, że rozmawiała z 

sołtys, która zaznaczyła, że progi powinny być niższe z uwagi na problem przejazdu przez nie maszyn 

rolniczych. Dodała, że można na ten cel przeznaczyć 7 tys. zł z funduszu soleckiego. 

Wójt skomentował powyższe stwierdzeniem, że wszędzie tam gdzie pojawiają się progi zwalniające, 

które są instalowane na wniosek mieszkańców, pojawiają się także negatywne opinie. Niemniej jest 

to działanie dla poprawy bezpieczeństwa. Skoro jest oczekiwanie mieszkańców, to można by to 

zadanie  realizować w drugiej połowie roku. 

Ostatnim wnioskiem przedstawionym przez Przewodniczącego był wniosek OSP Żytowice odnośnie 

dofinansowania zakupu prądownicy (zał. nr 5 do protokołu). Był pozytywnie ustosunkowany do 

powyższego, szczególnie, że jest plan dotyczący zmiany ustawy odnośnie ochotniczych straży 

pożarnych. W przypadku wejścia w życie tych zmian takie jednostki jak OSP Żytowice nie wejdą do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i nie będą miały racji bytu. 

W związku z powyższym Przewodniczący postawił wniosek o pozytywne ustosunkowanie się do 

powyższego wniosku. 

Wniosek został przyjęty przez aklamację. 

Dalszych spraw nie było. 

Przewodniczący zakończył posiedzenie. 

 

 Przewodniczący posiedzenia 

  

 Mariusz Madaj 

 

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


