Protokół Nr LVII

z obrad LVII sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 31 stycznia 2022 r.
Obrady sesji w formie online rozpoczęły się o godz. 10:00.
W obradach sesji uczestniczyli radni Rady Gminy Pabianice, (lista uczestniczących w sesji
radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu), Na ustawowy liczebnie skład Rady 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 14 radnych – radny K. Kowalski złożył mandat radnego w dniu 31 grudnia 2021
r. Ponadto w sesji uczestniczył Wójt Gminy M. Wieczorek, Skarbnik Gminy J. Kukieła.
Kierownik ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki, radca prawny
A. Jankowski.

Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady J. Błoch otworzył LVII sesję Rady Gminy, sprawdził obecność radnych
i skuteczność połączenia online. Przewodniczący stwierdził quorum do podejmowania
uchwał.

Ad. pkt 2.

Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono.

Ad. pkt 3.

Do przedłożonego przez Przewodniczącego Rady porządku obrad, Wójt Gminy złożył wniosek
o wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał w sprawach:
zmieniająca Uchwałę Nr LII/346/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 2021 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań
inwestycyjnych w 2022 r.
Projekt uchwały dot. zwiększenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w
2022 r. na projekt rozbudowy drogi powiatowej w Pawlikowicach.
Przewodniczący Rady poddał do glosowania powyższy projekt uchwały, za którym radni
opowiedzieli się w głosowaniu jednomyślnie. Udziału w głosowaniu z uwagi na spóźnienie nie
brała radna M. Werstak.
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Projekt uchwały otrzymał w porządku obrad numer roboczy LVII/E/2022.
Drugim projektem uchwały o którego wprowadzenie do porządku obrad wnioskował Wójt
Gminy był projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2022 rok
Ten projekt uchwały obejmuje właśnie powyższą zmianę, gdzie zabezpiecza się środki
finansowe.
Kolejny zgłoszony do wprowadzenia do porządku obrad projekt uchwały to w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030, za którego
wprowadzeniem do porządku obrad opowiedzieli się radni jednogłośnie.
Projekt uchwały otrzymał w porządku obrad numer roboczy LVII/F/2022.
Ostatnim zgłoszonym przez Wójta Gminy wnioskiem o wprowadzenie dodatkowego projektu
uchwały do porządku obrad był projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w
drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomościach na rzecz jej współwłaściciela. Należy
podjąć powyższy projekt uchwały z uwagi na t, iż jedna ze współwłaścicielek zmieniła zdanie
i nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego, a w poprzedniej uchwale dotyczącej zniesienia
współwłasności nieruchomości w Żytowicach wyrazili zgodę wszyscy współwłaściciele.
Za wprowadzeniem tego projektu uchwały radni opowiedzieli się w głosowaniu jednomyślnie.
Projekt uchwały otrzymał w porządku obrad numer roboczy LVII/G/2022.
Porządek obrad przedkłada się w sposób następująco:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad LVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
Ustalenie porządku obrad.
Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
Informacja Wójta o pracy między sesjami.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2021 roku.
Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2021 rok – Uchwała Nr LVII
/A/2022
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b/ rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały o zakazie stosowania maseczek
ochronnych na terenie Gminy Pabianice, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz
stosowania szczepionek mRNA na Covid-19 – Uchwała Nr LVII/B/2022
c/ podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego
nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz
specjalności i formy dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie
oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w roku 2022 r. –
Uchwała Nr LVII/C/2022 r.
d/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2022 rok- Uchwała Nr LVII/D/2022
e/ zmieniająca Uchwałę Nr LII/346/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 2021 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań
inwestycyjnych w 2022 r. - Uchwała LVII/E/2022
g/ zmian w budżecie gminy na 2022 r. - Uchwała LVII/F/2022
h/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030- Uchwała
LVII/G/2022
i/ wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomościach na rzecz
jej współwłaściciela - Uchwała LVII/H/2022
8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
9. Komunikaty i sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. pkt 4.
Przewodniczący Komisji przedłożyli informacje o pracy Komisji między sesjami:
Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej D. Szczesik
poinformowała, że między sesjami odbyła 1 posiedzenie, na którym Komisja zajęła się
opracowaniem planu pracy Komisji na 2022 rok, zapoznała się z materiałami na sesję rady
gminy.
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Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że komisja,
której przewodniczy między sesjami odbyła 1 posiedzenie, na którym zapoznała się ze
sprawozdaniem finansowym z działalności Gminnego Domu Kultury za rok 2021 i
przedstawieniem planu na 2022 rok , przyjęła plan pracy Komisji na 2022 rok. Omówiła także
materiały na najbliższą sesję rady g gminy.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska M. Lubowicka poinformowała, że Komisja,
której przewodniczy odbyła 1 posiedzenie, na którym omówiła zasady dotacji celowej na
likwidację lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych, przyjęła plan pracy Komisji na 2022
rok, omówiła materiały na najbliższą sesję.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja Rewizyjna
również między sesjami odbyła 1 posiedzenie, na którym przyjęła plan pracy na 2022 rok.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej A. Marciniak składając informacje o pracy Komisji,
której przewodniczy poinformowała, że między sesjami Komisja odbyła posiedzenie, na której
rozpatrzyła petycję złożoną przez Fundację im. Nikoli Tesli w sprawie przyjęcia przez Radę
Gminy uchwały o zakazie stosowania maseczek ochronnych na terenie Gminy Pabianice,
stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA na COVID19.
Pomimo spełnienia powyższych przesłanek petycja nie spełnia wymogu wynikającego z
ustawy o petycjach zgodnie, z którym przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności,
zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej
podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej
ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata
petycji. Obowiązek stosowania maseczek ochronnych, stosowania kwarantann i izolacji
medycznej wynika z aktów wyższego rzędu, tj. ustaw i rozporządzeń, w związku z czym
kwestia ta nie może być uregulowana aktem prawa miejscowego. Natomiast stosowanie
szczepionek na COVID-19 w obecnej chwili nie jest obowiązkowe.
W związku z powyższym żądanie, o którym mowa powyżej nie mieści się w zakresie zadań i
kompetencji rady gminy, w tym Rady Gminy Pabianice, ale w kompetencjach Sejmu, Senatu,
Rady Ministrów, w tym Ministra Zdrowia.
Ponadto Komisja zapoznała się ze skargą mieszkańca Bychlew złożoną na opieszałość Urzędu
Gminy w sprawie zgłoszenia na niewłaściwe odprowadzenie ścieków ze swojej posesji. Skarga
nie jest jeszcze rozpatrzona.

Ad. pkt 5.

Wójt Gminy przedłożył informacje o pracy Urzędu Gminy od ostatniej sesji.
Informacja przedkłada się w sposób zapisany poniżej:
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„INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI
STYCZEŃ 2022 r.

W ZAKRESIE DRÓG
1. Rozpatrzono 4 wnioski na wybudowanie zjazdu z drogi gminnej. W trakcie rozpatrywania
1 wniosek.
2. W trakcie rozpatrywania 3 wnioski o zajęcie pasa drogowego.
3. Uzgodniono 2 wnioski o uzgodnienie projektu organizacji ruchu. W trakcie rozpatrywania
2 wnioski.
4. Wydano 2 uzgodnienia lokalizacyjne dla infrastruktury niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W trakcie rozpatrywania 1 wniosek.
5. Po przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00
na ,,Naprawę drogi gminnej od DK 71 do pos. 13 w Porszewicach, wyłonieniu wykonawcy
i zawarciu umowy, w dniu 23.12..2021 r. odebrano wykonane roboty.
6. Dokonano zakupu soli drogowej w ilości 3 ton dla utrzymania zimowego dróg gminnych.
7. Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00 na
dostawę i
montaż znaku aktywnego B20 z wyposażeniem solarnym na skrzyżowaniu dróg gminnych
nr
108266 i nr 108263 w Gorzewie, wyłonieniu wykonawcy i zawarciu umowy, odebrano
wykonanie
robót.
9. Po przeprowadzeniu postępowania o wartości do 130 000,00 zł w celu wyłonienia dostawcy
oraz zawarcia umowy na wymianę 3 szt. wiat przystankowych (Jadwinin 2 szt. i Wola
Żytowska
1 szt.) odebrano wykonanie robót w dniu 29.01.2022 r.
10. Prowadzony jest odbiór szlaki i jej zagospodarowanie dla napraw nawierzchni dróg
gminnych.
11. Prowadzono bieżące usuwanie szkód – usuwanie połamanych drzew i gałęzi, udrażniania
kratek
ściekowych, naprawa nawierzchni jezdni dróg gruntowych.
12. Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy przez
mieszkańców w różnych sprawach.
13. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w pasie
drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
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14. Prowadzono są roboty związane z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości zimowej.
15. Prowadzone jest postepowanie w trybie rozeznania cenowego w celu wyłonienia
wykonawcy na
usługę eksploatacji i konserwacji oświetlenia (sieć własna gminy) .
W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
▪

Wystawiono

64

wypisy,

wyrysy,

zaświadczenia

z

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego oraz z zakresu rewitalizacji.
▪

Przeprowadzono 3 sprawy z zakresu opinii wstępnych projektów podziałów
nieruchomości.

▪

Przeprowadzono 1 sprawę z zakresu informacji, zawiadomień, opinii, zaświadczeń o
zgodności sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz wniosków o zmianę planu.

▪

Wszczęto 8 spraw z zakresu naliczenia opłaty planistycznej w związku ze zbyciem
nieruchomości

dla

których

wprowadzono

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego.
▪

Przeprowadzono zapytanie ofertowe dla potrzeb opracowania operatów szacunkowych
w związku z koniecznością naliczenia opłaty planistycznej. Dokonano wyboru
rzeczoznawcy majątkowego, z którym zawarto umowę.

▪

Przeprowadzono zapytanie ofertowe dla potrzeb opracowania danych przestrzennych
dla APP (dla aktów planistycznych gminy). Dokonano wyboru firmy urbanistycznej, z
która zawarto umowę.

▪

Przygotowano dokumentację dla potrzeb opracowania zbioru danych przestrzennych.

INWESTYCJE
1.

Dla niżej wymienionych zadań, polegających na opracowaniu dokumentacji
projektowych (o wartościach nie przekraczających 130 000 zł netto) wysłano
zaproszenie do 4 firm projektowych do złożenia oferty na wykonanie tych dokumentacji
–
terminy złożenia ofert to 10 lutego i 14 lutego br.:

a)

Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi gminnej Nr 108279E w Jadwininie wraz
z chodnikiem i ścieżką rowerową,

b)

Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku od
skrzyżowania z drogą gminną Nr 108274E w Tereninie do skrzyżowania z drogą
gminną
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nr 108278E w Hermanowie,
c)

Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej Nr 108268E w Świątnikach tzw.
Małych,

d)

Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej w Jadwininie, działki nr 215/1,
215/2
i 216/1.

2.

Dla niżej wymienionych zadań, polegających na wykonaniu robót budowlanych
przygotowywana jest dokumentacja przetargowa – ogłoszenie przetargu w trybie
podstawowym przewidywane jest do połowy lutego br.:

a)

Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice - Terenin,

b)

Przebudowa drogi gminnej Nr 108275E we Władysławowie wraz z chodnikiem
i ścieżką rowerową,

c)

Rozbudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka – Gorzew,

d)

Rozbudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinkuu od DK 71 do drogi gminnej
Nr 108262E wraz ze ścieżką pieszo-rowerową,

e)

Rozbudowa drogi gminnej Nr 108276E w Hermanowie od ul. Skrajnej do drogi gminnej
Nr 108278E.

W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. Zakończyła się ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu "Budowa mikroinstalacji
prosumenckich w Gminie Pabianice". W wyniku złożonych w dniu 03 stycznia br.
uzupełnień braków formalnych uzyskano pozytywną ocenę projektu, który został teraz
skierowany do oceny merytorycznej.
2. Został złożony wniosek o płatność sprawozdawczy i rozliczający otrzymaną zaliczkę
projektu "Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice". Rozliczono już etap
opracowania dokumentacji projektowej, budowę oświetlenia przy drogach gminnych i
powiatowych.
W ZAKRESIE PRACY REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1.
sieci
2.
3.

Wydano 17 szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i 2 do
kanalizacji
sanitarnej
Przygotowano
dane
do
sprawozdań
wodociągowo-kanalizacyjnych
za rok 2021 ( RRW-2, M-06 oraz z odnawialnych źródeł G-02o
Przygotowano
postępowania
w
zakresie:
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-

badań wody przeznaczonej do spożycia oraz wody surowej w studniach
w ramach kontroli wewnętrznej,

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1.
2.
3.

Przyjęto i wprowadzono 48 wniosków o wpis do CEIDG,
Przyjęto oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w celu wyliczenia
opłaty na 2022 rok za zezwolenia..
Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla nowych przedsiębiorców.

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

Wykonano 3 decyzje podziałowe,
Wykonano 8. zawiadomień o nadaniu nr posesji,
Wykonano 5 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych,
Wykonano 3 wypisów z KW d/c służbowych,
Wprowadzono 5 aktów notarialnych do rejestru,
Sprawy różne – 1 sprawa dot. numeracji posesji, podziałów, rozgraniczeń, uwłaszczeń,
Zmieniono z urzędu adresy w m. Petrykozy w związku ze zmianą rozporządzenia.
Rozpoczęto proces wyłonienia wykonawcy w ramach wykonywania prac geodezyjnych

zlecenie Gminy Pabianice.
9.
Wysłano 3 odpowiedzi o braku lokali mieszkalnych do obywateli Kazachstanu i
Białorusi, którzy wnioskowali o możliwość osiedlenia się w Gminie Pabianice w ramach
programu repatracji.
10.
Skomunalizowano decyzją Wojewody Łódzkiego 3 nieruchomości gruntowe w
Okołowicach z przeznaczeniem pod drogę.
11.
Podpisano umowę na wykonanie przeglądów obiektów budowlanych będących
własnością
Gminy Pabianice zgodnie z obowiązkiem wynikającym z prawa budowlanego.
12.
Udzielano 1 odpowiedzi w ramach informacji publicznej.
W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Przyjęto i wprowadzono do programu 66 deklaracji;
2. Zaksięgowano 385 924,99 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. Podjęto działania informacyjne odnośnie zaległości i nie tylko (telefon) - ok. 150 rozmów
telefonicznych;
4. Prowadzono obsługę bieżącą mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat,
udzielanie informacji itp.);
5. Na bieżąco wydawano dyspozycję wyposażenia nowych mieszkańców gminy w pojemniki;
6. Wystawiono 5 kart przekazania odpadów w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz
gospodarce odpadami.;
7. Przygotowano zawiadomienia do US o spłacie zadłużenia w opłacie za gospodarowanie
odpadami.;
8. Na bieżąco weryfikowano osoby zgłaszające potrzebę wywozu odpadów na PSZOK;
9. Przygotowano 442 upomnienia z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
8

10. Przygotowano sprawozdanie RB-27S
W zakresie ochrony środowiska
1.

Przeprowadzono 16 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń, decyzji lub
zaświadczeń w sprawie wycięcia drzew.
2.
Uzupełniono dokumentację Programy Ochrony Środowiska i Programu usuwania
azbestu
według wskazań Państwowego Inspektora Sanitarnego i do Starostwa Powiatowego
oraz
przekazano
w
celu
ponownego
w
celu
uzgodnienia
W zakresie wykonania gminnych programów.
1.

Przygotowano program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności w roku 2022, przesłano program do konsultacji zgodnie z przepisami

prawa.
2.
Przygotowano projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji
lokalnych
kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności
wytwarzania.
3.
Wprowadzono ok. 200 deklaracji do. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
W ZAKRESIE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
1.Sporządzono do Kuratorium Oświaty w Łodzi sprawozdanie o liczbie nauczycieli, którzy w
roku 2021 uzyskali tytuł nauczyciela kontraktowego. W 2021 r. 5 nauczycieli uzyskało tytuł
zawodowy nauczyciela kontraktowego i
6 nauczycieli uzyskało tytuł nauczyciela
mianowanego.
2.Zawarto 9 umów – zleceń z opiekunami sprawującymi opiekę na przystankach przy
szkołach w Żytowicach, Piątkowisku i Petrykozach.
3.Zawarto 9 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, których przedmiotem jest zwrot
przez Gminę Pabianice kosztów dojazdu dzieci do szkoły i na zajęcia wspomagające ich
rozwój.
4.Zawarto 2 umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki dla
dzieci
zamieszkałych
na
terenie
Gminy
Pabianice.
5. Na wnioski dyrektora ZSP w Piątkowisku, przyznano 6 uczniom łącznie : 2 godziny na
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 3 godziny na terapię pedagogiczną, 1 godzinę na terapię
TUS ( Trening Umiejętności Społecznej), 1 nauczyciela wspomagającego, 1 godzinę na terapię
sensoryczną, 1 godzinę na terapię ręki do końca roku szkolnego 2021/2022.
6. Przesłano do Kuratorium Oświaty w Łodzi sprawozdania z realizacji dotacji celowych
przekazanych z budżetu państwa w roku 2021, w tym dotacja na podręczniki, Narodowy
9

Program Rozwoju Czytelnictwa, zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego oraz
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników
Środki
Funduszy
Pracy.
7. Sporządzono projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego
nauczycieli
w
2022
roku.
8. Sporządzono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu
terytorialnego
za
rok
2021.
9. W miesiącu styczniu dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na
terenie Gminy Pabianice wypłacono 50 000 zł dla 50 dzieci.
10. Sporządzono Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do klas pierwszych
szkół podstawowych w szkołach gminnych oraz do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
na terenie Gminy Pabianice.
11. Dokonano weryfikacji danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej w związku
z
naliczeniem
subwencji
na
rok
2022.
12. Na podstawie uchwały Rady Gminy Pabianice w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadania własnego polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie
Gminy Pabianice w roku 2022 roku przyznano dotację następującym podmiotom:
1) Ludowy Klub Sportowy " Jutrzenka" Bychlew - 69 000 zł ( sekcja piłki nożnej 63 000 zł,
sekcja tenisa stołowego 2000zł, sekcja szachowa 2000 zł, sekcja siatkówki młodzieżowej
2000 zł)
2) Ludowy Klub Sportowy " Orzeł" Piątkowisko - 59 000 zł ( sekcja piłki nożnej - 59 000zł)
3) Gminny Ludowy Klub Sportowy " Burza" Pawlikowice - 12 000 zł ( sekcja tenisa
stołowego 12 000 zł)
Łączna wysokość środków przyznanych na działalność sportową w 2022 r. wynosi 140
000,00 zł.
13. Rozpatrzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym sprawozdania
przedłożone przez organizację sportowe realizujące działalność sportową w roku 2021.
Sprawozdania zostały złożone w terminie, zgodnie z obowiązującymi zasadami, wydatki
zrealizowane w ramach dotacji zostały poniesione na wydatki objęte dofinansowaniem zgodnie
z uchwała Rady Gminy.
14. Od 5 stycznia w świetlicy wiejskiej w Hermanowie prowadzone są zajęcia ( sportowe,
zdrowotne, ogólnorozwojowe) dla mieszkańców sołectwa Hermanów. Zadanie w całości
finansowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Hermanów na rok 2022.
15. Przeprowadzono rozeznanie cenowe na kompleksowe wykonanie prac dotyczących
pomalowania wszystkich pomieszczeń oraz niezbędnych napraw kuchni w świetlicy wiejskiej
w Koninie. W trakcie realizacji pozostają formalności związane z podpisaniem umowy
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( planowany termin zakończenia prac 30 marca 2022 r.). Zadanie zostanie zrealizowane w
całości z funduszu sołeckiego sołectwa Konin Majówka.
16. Współorganizowano i współfinansowano Powiatowy Turniej Piłkarski, który odbył się 15
stycznia na Hali Powiatowej w Pabianicach. Zwycięzcą tegorocznego turnieju została drużyna
LKS " Orzeł" Piątkowisko.
17. Przeprowadzono rozeznanie cenowe na wykonanie kompleksowej usługi montażu
piłkochwytów na boisku sportowym w Piątkowisku. Szacunkowa wartość usługi 20 000 zł,
zadanie zostanie zrealizowane w całości w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piątkowisko.
18. Zawarto umowy zlecenia z osobami pełniącymi obowiązki opiekunów ( gospodarzy)
obiektów sportowych i świetlic wiejskich z terenu Gminy Pabianice.
W ZAKRESIE SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH
W zakresie spraw prowadzonych przez ewidencję ludności i dowody osobiste w miesiącu
styczniu 2022. wykonano:
1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy - łącznie 30 osób.
2. Nadano 12 numerów PESEL dla cudzoziemców.
3. Wydano 8 zaświadczeń potwierdzających pełne dane osobowe.
5. Udostępniono dane w związku z rozpatrzeniem 6 wniosków o udostępnienie danych
osobowych
dla
Kancelarii Komorniczych.
6. Zgony - 6 osób
7. Urodzenia - 3 osoby
8. Złożono - 40 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
9. Wydano 35 nowych dowodów osobistych.
10. Unieważniono 35 dowodów osobistych.
Na stanowisku obsługującym sekretariat Urzędu Gminy w miesiącu styczniu wprowadzono
w system informatyczny 650 pism, spraw,
Do przedłożonej informacji nie zgłoszono żadnych pytań

Ad. pkt 7.
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W głosowaniu udział brało 14 radnych.
Radny M. Madaj przedstawił projekty uchwał od nr roboczego LVII/A/2022 do nr
LVII/H/2022, co stanowi zał. od nr 2 do nr 9.
Radni nie mieli uwag do powyższych projektów.
Uchwały o nr LVII/374/2022, LVII/375/2022, LVII/376/2022, LVII/377/2022, LVII/378/2022,
LVII/379/2022, LVII/380/2022 i LVII/381/2022 zostały przyjęte w głosowaniu
przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich - jednomyślnie. Protokoły z głosowania stanowią
zał. od nr 10 do nr 17.

Ad. pkt 8.

Radna M. Lubowicka złożyła interpelację w sprawie budowy chodnika w Koninie.
Radny G. Antoniewski złożył dwie interpelacje:
•

o uzupełnienie oznakowania ograniczającego tonaż o tabliczki wyłączające maszyny
rolnicze i wjazdy docelowe;

•

o interwencję do GDDKiA w sprawie usunięcia rozlewiska naprzeciwko przystanku w
Porszewicach przy dk nr 71.

Ad. pkt 9.

W ramach komunikatów i spraw różnych jako pierwszy głos zabrał radny S. Cholewa
podziękował Wójtowi i W-ce Wójtowi za szybką naprawę drogi w Jadwininie. Następnie
odniósł się do słów radnego, które padły na poprzedniej sesji, a dotyczyły nie składania przez
radnych interpelacji. Z jego wypowiedzi wynikało, że podejmuje natychmiastową interwencję
w Urzędzie Gminy, a nie czeka z określoną sprawą do sesji. Dodał, że pracę radnych
zweryfikują wyborcy.
Radny G. Antoniewski poparł przedmówcę.
Następnie radna D. Szczesik prosiła o interwencję w powiecie w związku z informacją od
radnej A. Marciniak, że na drodze gruntowej w Janowicach II, w okolicach drugiego przystanku
dla uczniów są duże ubytki w nawierzchni. Ponowiła również prośbę o interwencję w
Starostwie Powiatowym w związku z zaleganiem śmieci w rowie między Kudrowicami a Wolą
Żytowską.
W dalszej kolejności głos zabrał radny Ł. Drewniak, który odniósł się do wypowiedzi radnego
S. Cholewy i jego wypowiedzi na poprzedniej sesji. Przyznał, że każdy radny działa, jednak on
odniósł się do tego, co jest udokumentowane. Ponadto prosił o dokonanie przeglądu
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oznakowania na terenie Gminy, ponieważ ma zgłoszenia od mieszkańców np. o sytuacji, że z
jednej strony drogi jest inne ograniczenie prędkości niż z drugiej strony.
Z kolei radna J. Szafran prosiła o wysypanie tłuczniem drogi nad lasem na odcinku HermanówTerenin, ponieważ mieszkańcy Gminy Pabianice korzystają z tej drogi.
Radna A. Marciniak prosiła o ponowne wystąpienie do Starostwa Powiatowego o naprawę
drogi do Włodzimierza.
Radna M. Werstak prosiła by przy dokonywaniu bieżących napraw dróg nie korzystać z
technologii, z której korzystano w zeszłym roku. W przypadku zasypywania ubytków grysem
prosiła o jego uwalcowanie. Następnie pytała o to, kiedy planowany jest przegląd dróg,
ponieważ na drogach w Pawlikowicach są widoczne ubytki. Powinny zostać usunięte.
Wójt stwierdził, że ta technologia nie będzie już wykorzystywana, chyba że na odcinkach
niezamieszkałych. Poinformował również, że przegląd dróg zazwyczaj wykonywany jest w
okresie wiosennym. Jednak w Pawlikowicach naprawy dróg nie są planowane, ponieważ w
lutym będzie ogłoszony przetarg na budowę m.in. dróg w Pawlikowicach. Niemniej zastrzegł,
że ubytki zagrażające bezpieczeństwu zostaną usunięte.
Radny A. Golewski zgłosił, że nie świecą się lampy w Szynkielewie III. Pytał także gdzie ma
się zgłosić w związku z zapchaną melioracją, która powoduje zalewanie jego posesji oraz kiedy
planowane są wybory uzupełniające.
Wójt poinformował, że Komisarz Wyborczy planował wstępie zorganizowanie wyborów
uzupełniającym na dzień 10 kwietnia br., jednak nie ma jeszcze kalendarza wyborczego. W
pozostałych kwestia musi zasięgnąć informacji.
Innych spraw nie było.
W związku z powyższym głos zabrał Przewodniczący Rady, który:
•

przedstawił harmonogram pracy Rady Gminy Pabianice na 2022 r., co stanowi zał. nr
18 do protokołu;

•

poinformował, że do Rady Gminy Pabianice wpłynęło postanowienie Komisarza
Wyborczego w Łodzi stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego K. Kowalskiego z
dniem 31.12.2021 r., co stanowi zał. nr 19 do protokołu;

•

poinformował, że Wojewoda Łódzki, który pełni nadzór prawny nad uchwałami Rady
Gminy uchylił §3 ust. 6 uchwały dotyczącej przyznawania diet radnym i sołtysom. W
konsekwencji tego w przypadku, gdy w danym miesiącu nie będą zwoływane sesje i
komisje radnym nie będzie przysługiwała dieta.

Radni nie mieli uwag, ani pytań do powyższych informacji.
Innych spraw nie było.

Ad. pkt 10.
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Przewodniczący Rady zamknął obrady LVII sesji Rady Gminy Pabianice.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

Protokołowały:
Urszula Czerwonka
Andżelika Struzikiewicz
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