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   Protokół Nr VII  

z obrad VII sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r.  

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz.11:00  w sali OSP w Górce Pabianickiej  

Na ustawowy stan Rady Gminy  15 radnych w sesji  uczestniczyło 14 radnych. Skład Rady 

pomniejszony o 1 radnego H. Szafrańskiego, którego Komisarz  Wyborczy w Łodzi 

stwierdził wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci w/w radnego. Lista obecności radnych 

stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w sesji uczestniczyli sołtysi Gminy 

Pabianice obecni zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 2 do niniejszego 

protokołu, Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek, Skarbnik Gminy M. Nowicka, Sekretarz 

Gminy A. Chodasewicz - Izaszek, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej M. 

Mielczarek, dyrektorzy placówek oświatowo wychowawczych z terenu Gminy Pabianice 

wraz z księgowymi tych placówek, p.o. dyrektora  Gminnego Domu Kultury A. Pluta, 

przedstawiciele Ochotniczych  Straży  Pożarnych z terenu Gminy Pabianice, przedstawicielki 

Kół Gospodyń Wiejskich z terenu z Przewodniczącą Gminnej Rady Kobiet J. Kraską, radny 

Powiatu Pabianickiego H. Gajda. 

Ad. pkt 1. 

Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy J. Błoch, który powitał serdecznie 

wszystkich przybyłych i stwierdził prawomocność obrad. 

Ad. pkt 2.  

Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono.   

Ad. pkt 3.  

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska  odczytał  porządek obrad VII sesji 

Rady Gminy Pabianice, do którego Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie do pkt 7 dot. 

podjęcia uchwał o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

Pabianice na 2019 r., w której zwiększa się plan dochodów w dz. rolnictwo i łowiectwo o 

kwotę 5 650 zł. i jednocześnie o tę  kwotę zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem jej 

w dz. 801 oświata i wychowanie. Projekt uchwały był przedkładany na Komisjach Rady 

przed  sesją. 

Innych wniosków o poszerzenie porządku obrad nie zgłoszono.  

Za wprowadzeniem  do porządku obrad zgłoszonego przez Wójta Gminy projektu uchwały 

Rada opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie.  

Przewodniczący Rady nadał temu projektowi uchwały kolejny numer roboczy „L”. 

Porządek  obrad VII sesji przedkłada się następująco: 
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„ 

1. Otwarcie obrad VII  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.  

5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 

6 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb 

związanych z realizacją zadań.  

7.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/  zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej – Uchwała Nr VII/A /2019  

b/ wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice – Uchwała 

Nr VII/B  2019  

c/ ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów 

ponoszonych przez rodziny wspierające w związku z udzieleniem pomocy rodzinom 

wspieranym – Uchwała NR VII/C/2019  

d/ określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie 

zadań własnych gminy – Uchwała Nr VII/D/2019  

e/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które 

miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Pabianice – Uchwała Nr 

VII/E/2019 

f/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia – Uchwała Nr VII/F/2019  

g/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr VII/G/2019 

h/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa 

metodycznego – Uchwała Nr VII/H/2019  

i/ odwołania Skarbnika Gminy Pabianice – Uchwała Nr VII/I/2019 

j/ powołania Skarbnika Gminy Pabianice – Uchwała Nr VII/J /2019  
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k/ wprowadzenia zmiany Załącznika Nr 2 do uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z 

dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania. – Uchwała Nr VII/K/2019 

l/zmian w budżecie gminy Pabianice na 209 r. – Uchwała Nr VII/L/2019  

8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.  

9. Komunikaty i sprawy różne.  

10. Zamknięcie obrad sesji.  

Ad. pkt 4.  

Wójt Gminy przedstawił informację  o pracy Urzędu Gminy  za miesiąc marzec.  

Informacja zapisana poniżej : 

„INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI  

marzec 2019 

W zakresie utrzymania dróg  

 

1. Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy usług – profilowania dróg 

gruntowych w roku 2019. Przetarg wygrało P.P.H.U. „Cichaneks” Andrzej Cichewicz Stara 

Gadka ul. Zdrojowa 5, 95-030 Rzgów.  

 

2.Przeprowadzono procedurę  na wyłonienie wykonawcy w zakresie remontów cząstkowych 

w nawierzchniach asfaltowych dróg na terenie gminy Pabianice. Przetarg wygrało 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „BUD-DROG” ul. Zawiła 23, 95-040 Koluszki  

3. Przeprowadzono procedurę  na wyłonienie wykonawcy na zadanie  inwestycyjne pn. 

„Zamontowanie progów zwalniających w miejscowości Petrykozy na terenie Gminy 

Pabianice oraz oznakowania pionowego – zgodnie z opracowanymi projektami organizacji 

ruchu.” Przetarg wygrało P.P.H.U. „Ter,-Plast” ul. Krakowskie Przedmieście 74C, 98-200 

Sieradz. 

 4. Zakupiono  szlakę w ilości 500  ton niezbędnego do remontu nawierzchni dróg 

gruntowych na terenie  naszej  gminy. Zakup dokonany w Zakładzie Energetyki Cieplnej w 

Pabianicach, św. Rocha 8, 95-200 Pabianice 

5. Dowożono szlakę w celu utwardzenia nawierzchni dróg gruntowych w  sołectwie  Konin, 

Szynkielew, Pawlikowice, Piątkowisko - przy użyciu ciągnika rolniczego i przyczepy 

ciągnikowej.        
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6. Przeprowadzono procedurę  przetargową na zadanie  inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi 

gminnej w Pawlikowicach działka nr. 180/3 od skrzyżowania z drogą powiatową do granicy z 

gminą Dłutów”. w toku procedury jest wyłonienie zwycięscy przetargu. 

 

7. Dokonano utwardzenia kruszywem drogowym dróg gminnych w miejscowości 

Piątkowisko ul. Cynkowa od nr. 42A do posesji nr 49H. (Łączna długość utwardzonych dróg 

ok. 1500m) 

 

8.Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg przy użyciu szlaki, kruszywa drogowego z 

wykorzystaniem ciągnika i przyczepy  oraz robotników drogowych.  

 

9. Uzgodniono z sołtysem oraz właścicielami posesji w Gorzewie możliwości ustawienia i 

zamontowania luster drogowych.  

 

10. Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy przez 

mieszkańców w różnych sprawach. 

 

11. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w pasie 

drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. 

 

12. Wydawano dwie decyzje na lokalizację  i urządzenie zjazdu z drogi gminnej do 

nieruchomości. 

 

13. Wykonywano inne czynności związane z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie gminy 

Pabianice oraz wykonywano prace biurowe związane z funkcjonowaniem Referatu Dróg i 

Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Pabianice. 

 

W zakresie planowania przestrzennego  

 Przeprowadzono 43 sprawy z zakresu wystawienia wypisów i wyrysów, zaświadczeń 

z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 Przeprowadzono 3 sprawy z zakresu opiniowania wstępnych projektów podziału 

nieruchomości. 

 Przeprowadzono 9 spraw z zakresu inne (wyjaśnienia, interpretacje, opinie, wnioski 

dotyczące zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego).  

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy 

Pabianice naliczającą opłatę planistyczną zbywcy nieruchomości w wysokości 12 660 

zł., która zasili budżet gminy.   

 Prowadzono czynności wynikające z przeprowadzanych procedur planistycznych 

w związku z uchwalaniem zmiany planów miejscowych. 

Obecne etapy: 

1. Górka Pabianicka – opracowywanie dodatkowych analiz w związku ze zmianą 

przeznaczenia gruntów rolnych dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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2. Świątniki  – przesłano wniosek do Izby Rolniczej, celem uzyskania zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.  

3. Rydzyny – projekt przesłany do ponownej opinii i uzgodnień właściwym organom. 

Wystąpiono z wnioskiem do Izby Rolniczej, celem uzyskania zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.  

4. Porszewice - projekt przesłany do ponownej opinii i uzgodnień właściwym organom. 

Wystąpiono z wnioskiem do Izby Rolniczej, celem uzyskania zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 

5.  Bychlew – opracowano projekt przygotowany na komisje urbanistyczno-

architektoniczną.  

6. Studium - etap zbierania wniosków od ustawowo wskazanych organów 

powiadomionych o przystąpieniu do zmiany.   

7. Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów - etap zbierania wniosków od 

ustawowo wskazanych organów powiadomionych o przystąpieniu do zmiany.   

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

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

Wysieradz) - etap zbierania wniosków od ustawowo wskazanych organów 

powiadomionych o przystąpieniu do zmiany.   

9. Tereny inwestycyjne w południowej części gminy Pabianice (Pawlikowice, 

Jadwinin) - etap zbierania wniosków od ustawowo wskazanych organów 

powiadomionych o przystąpieniu do zmiany.   

10. Szynkielew - etap zbierania wniosków od ustawowo wskazanych organów 

powiadomionych o przystąpieniu do zmiany.   

W zakresie pracy Referatu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Nieruchomościami 

 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

 

1. Wydano 13 szt.  warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowe.             

2. Dokonano przeglądu Stacji Uzdatniania Wody pracujących na terenie Gminy. 

3. Przygotowano dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji rozbudowy 

            sieci wodociągowej. 

 

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa 

 

1. Przyjęto i wprowadzono 17 wnioski  o  wpis  do CEIDG, 

2. Wydano 5 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 
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3. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

 

1. Wykonano 2 decyzje podziałowe, 

2. Wykonano 12 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji, 

3. Wykonano 10 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych, 

4. Wykonano 12 wypisów z KW d/c służbowych, 

5. Wprowadzono 12 szt. aktów notarialnych do rejestru, 

6. Sprawy różne – 5 spraw dot. numeracji posesji, podziałów, rozgraniczeń, uwłaszczeń,  

            oświadczeń  i zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gosp. Rodzinnych. 

7. Zawarto akt notarialny rep A 1309/2019 w dniu 12.03.2019 r. na sprzedaż 

nieruchomości  

            gminnej 357/19 w Piątkowisku zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem z 

            dnia 11 lutego 2019 r. 

 

W  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

1. Przyjęto i wprowadzono do programu  65 deklaracji; 

2. Zaksięgowano 45 715,30 zł.   z tytułu wpłat za  gospodarowanie odpadami    

komunalnymi; 

3. Sporządzono  38  pism informacyjnych o zaległościach; 

4. Wystawiono  44 upomnienia z tytułu zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami  

            komunalnymi.  

5. Trwa weryfikacja złożonych deklaracji pod względem ilości osób zgłoszonych  w 

deklaracji 

            ( przyjmowanie oświadczeń, zmiany deklaracji) 

5. Sporządzono roczne sprawozdanie marszałkowi województwa w zakresie 

gospodarowania  

           odpadami, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 

odpadach  

             (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.) przez gminy prowadzące PSZOK  

6. Udzielono odpowiedzi na wnioski o udostepnienie informacji publicznej w sprawie  

            usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest; 

7. Za pośrednictwem użycia systemu teleinformatycznego „baza azbestowa” przedłożono  

            marszałkowi województwa informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest  

            (za poprzedni rok kalendarzowy) ,  

8. Obsługa bieżąca mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat, udzielanie 

            informacji itp.). 

 

W zakresie ochrony środowiska 

 

1. Przeprowadzono 20 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń lub zaświadczeń 

w  

             sprawie wycięcia drzew. 

2. Przeprowadzono postępowanie zmieniające podmiot na decyzji o środowiskowych  

            uwarunkowaniach nr. 1/2019r. polegającej na budowie hali magazynowej w 

miejscowości  

            Pawlikowice.  

3. Wszczęto postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla  

            budowy hali magazynowej w miejscowości Pawlikowice.     
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W zakresie wykonania gminnych programów. 

 

1. W miesiącu lutym 2019 r. wydano 3 skierowania na zaczipowanie 3 psów. 

2. Wydano 4 skierowania na sterylizację/kastracje psów - 1 suki i 4 psów. 

3. Wydano 14 skierowań na sterylizację/kastrację kotów - 19 kotek  i 7 kocurów. 

4. Przyjęto 11 wniosków w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów  inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub 

palenisk  węglowych. 

 

Referat Oświaty, Kultury i Sportu 

 W miesiącu luty 2019 r. z usług opiekunów dziennych zatrudnionych przez gminę 

korzystało dwadzieścioro dzieci. Jest to maksymalna liczba dzieci, jaka może być 

objęta opieką. Koszty z tym związane, ponoszone przez gminę wyniosły w tym 

miesiącu 17 730 zł. 

 Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychlewie przyznano uczniowi klasy 

III, 7 godzin tygodniowo na zajęcia indywidualnego nauczania w wymiarze 6 godzin 

edukacji wczesnoszkolnej i 1 godziny języka angielskiego od marca do 30 kwietnia 

2019 roku. 

 Podpisano umowę ze stowarzyszeniem „Folklor Ma Sens” na realizację zadania 

publicznego w tryb. art. 19.a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie pn. Międzynarodowy dzień Kobiet”. Wysokość przyznanej dotacji 

10 000 zł 

 Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

przyjętym programem współpracy z NGO na rok 2019, opublikowano ogłoszenie o 

otwartym konkursie ofert na realizację zadań związanych z organizacją wypoczynku 

letniego dzieci i młodzieży w roku 2019, wysokość środków publicznych 

przeznaczonych na realizację zadań wynosi 90 000 zł, stosowne oferty organizację 

pozarządowe mogą przedkładać do dnia 27 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy w 

Pabianicach 

 Zrealizowano 4 szkolenia w ramach realizacji projektu „Rozwój kompetencji 

Cyfrowych mieszkańców Gminy Pabianice”, szkolenia odbyły się w Urzędzie Gminy 

Pabianice oraz w SP w Petrykozach w następujących terminach: 

 

04-05.03.2019 –  temat: Mój Biznes w sieci – UG Pabianice 

08-09.03.2019 r. – Rodzic w sieci SP Petrykozy 

12-13.03.2019 r.  – Kultura w sieci – UG Pabianice 

19-20.03.2019 r. – Moje finanse i transakcje w sieci – SP Petrykozy 

łącznie w szkoleniach udział wzięło 48 uczestników, 

Harmonogram dotyczący następnych szkoleń w miesiącu kwietniu/maju jest w trakcie 

uzgodnień. W sprawie zapytań dotyczących realizacji projektu, proszę sołtysów, 
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radnych o kontakt z Referatem Oświaty, Kultury i Sportu osobiście lub telefonicznie 

42 213 96 76 wew.124 w celu rezerwacji terminu realizacji szkolenia.  

 Przeprowadzono przy współpracy z Oddziałem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 

RP eliminacje szkolne, które odbyły się 7 marca, oraz etap eliminacji gminnych 

turnieju wiedzy pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”, których gospodarzem 

była OSP w Piątkowisku. Laureaci poszczególnych grup wiekowych będą 

reprezentować gminę Pabianice na eliminacjach powiatowych , które odbędą się 27 

marca w Górce Pabianickiej. 

 Zorganizowano w dniu 7 marca 2019 r. przy współudziale Senatora RP Macieja 

Łuczaka, wyjazd integracyjny na mecz ligowy SKRY Bełchatów w którym udział 

wzięło 72 osoby z terenu gminy Pabianice ( uczniowie szkół, rodzice); 

 

 

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pabianice, w okręgu wyborczym nr 4 – Jadwinin 

Władysławów wyznaczone zostały przez Wojewodę Łódzkiego  się na niedzielę 12 maja 

2019 r. – głosowanie odbędzie się w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bychlewie – 

Szkoła Podstawowej w Bychlewie. 

Ponadto Wójt  poinformował o sprawie dot. gazyfikacji  południowej strony gminy. W  tej 

chwili Polska Spółka Gazowa opracowuje koncepcję  gazociągu dla południowej strony 

gminy, zależy nam na tym, ażeby jak najwięcej było ujętych bocznych odejść od głównej linii 

gazociągu tj Hermanów, Pawlikowice II, tereny Rydzyn, Jadwinina. Wszyscy zainteresowani     

mieszkańcy tych miejscowości  mogą  składać  akces przyłączenia się do gazociągu. Wójt 

zwrócił się do radnych i sołtysów o jak najszersze rozpropagowywanie tej informacji, 

zgłaszanie telefoniczne do sekretariatu Urzędu Gminy gdzie prowadzony jest rejestr w tej 

sprawie,  podawanie  numeru działki i numeru miejscowości, której ma dotyczyć gazociąg.    

Wójt przedstawił nowo wybranego sołtysa wsi Jadwinin, Władysławów p. Bogusława Forca.  

W związku z obchodem Dnia Sołtysa w dniu 11 marca Wójt złożył wszystkim sołtysom 

życzenia, wręczając kwiaty i dyplomy.  

Sołtys  miejscowości Porszewice M. Urbańska podzieliła się informacją  i wrażeniami  z 

uroczystych obchodów  Wojewódzkiego Dnia Sołtysa,  do których uczestnictwa została 

oddelegowana przez sołtysów gminy Pabianice. 

 

Ad. pkt 5.  

Przewodniczący Komisji  przedłożyli informację o pracy Komisji między sesjami, którym 

przewodniczą. 
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Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społeczna D. Szczesik, poinformowała, że Komisja 

odbyła 1 posiedzenie, na którym zapoznała się z informacją na temat działalności Gminnego 

Domu Kultury, materiałami na najbliższą sesję Rady Gminy. Przewodnicząca przedłożyła 

streszczoną informację dot. działalności Domu Kultury w Bychlewie.  

Przewodniczący  Komisji Gospodarczo- Finansowej M. Madaj poinformował, że Komisja 

odbyła 1 posiedzenie wspólne z Komisją Ochrony Środowiska i Rozwoju w temacie analizy 

gospodarki wodno - kanalizacyjnej w Gminie Pabianice, analizy  stawek za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, omówiła  materiały  na sesję Rady Gminy.  

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka zabierając głos 

poinformowała, że Komisja odbyła 1 posiedzenie w temacie przedstawionym jak wyżej  przez 

Przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Finansowej.  

W-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja odbyła 

również 1 posiedzenie między sesjami, na którym dokonała analizy sprawozdania z 

wykorzystania środków budżetowych przez biblioteki gminne w 2018 r. Komisja stwierdziła 

prawidłowe wykorzystanie środków finansowych.  

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformowała, że do Komisji nie 

wpłynęły żadne skargi, wnioski i petycje, Komisja wykorzystała czas na jej posiedzeniu  na 

zgłębienie przepisów prawnych w kwestii działalności Komisji.  

Ad. pkt 6.  

Kolejnym tematem do realizacji w porządku obrad był temat dot. sprawozdania z realizacji 

zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją 

zadań.  

W tym miejscu głos  zabrała  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która 

poprosiła o odłożenie omówienia  sprawozdania na kolejną sesję z uwagi na to, że 

przygotowana przez nią prezentacja nie może się odbyć ze względów technicznych, ponieważ 

jest to wyjazdowa sesja  i  brak odpowiedniego sprzętu uniemożliwia to. Nie mniej  jednak 

wszyscy radni otrzymali informację pisemną w tym temacie.  

Kierownik powiedziała także, iż w przyszłym miesiącu zobowiązana jest przedłożyć  Radzie 

sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej oraz zasobów pomocy społecznej, wówczas przedłoży także prezentację  

multimedialną dzisiejszego tematu .  

Rada na powyższe wyraziła zgodę.   

Ad pkt 7. 

 

W-ce przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał                                 

od nr roboczego VII/A/2019 do nr VII/L/2019, co stanowi zał. od nr 5 do nr 16. 
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Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, odnosząc się do projektu uchwały o nr 

roboczym VII/A/2019 (zał. nr 5) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

zwrócił się   z pytaniem do radnych, kto z nich chce pracować w przedmiotowej Komisji. 

 

Swą chęć do pracy w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice zgłosił radny M. Madaj. 

 

Więcej kandydatów nie zgłoszono. 

 

Kandydatura radnego M. Madaj przyjęta została przez radnych jednogłośnie. 

 

Za przyjęciem uchwały nr VII/60/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice powołującej w jej skład radnego M. Madaja radni 

opowiedzieli się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 17 do protokołu. 

 

Odnosząc się do projektu uchwały o nr roboczym VII/B/2019 (zał. nr 6) w sprawie wyboru 

Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice, Przewodniczący Rady 

Gminy Pabianice J. Błoch poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej celem 

przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.   

 

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury radnych: D. Szczesik, G. Antoniewski                     

i M. Brandenburg. 

 

Zgłoszeni do pełnienia tej funkcji radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej 

powołanej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Skład Komisji został przyjęty w głosowaniu jednomyślnie. 

 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Pabianice. 

 

Radna A. Marciniak na wskazaną funkcję zgłosiła kandydaturę radnego A. Golewskiego (z 

racji, iż pełnił on do tej pory funkcję W-ce przewodniczącego w w/w Komisji), który wyraził 

zgodę   na kandydowanie. 

 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

 

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę. 

 

Po przerwie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy, rozdała karty do głosowania, objaśniła 

sposób głosowania, który również został opisany na karcie do głosowania. 

 

Po wyjęciu kart z urny, na których radni przeprowadzili tajne głosowanie, Komisja 

sporządziła protokół skrutacyjny z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej D. Szczesik odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej                    

z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,                  

w którym stwierdzono, że: 

- za kandydaturą radnego A. Golewskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Pabianice 12 radnych opowiedziało się za, 2 radnych wstrzymało się od głosu; 
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- oddano 14 głosów ważnych, 0 nieważnych; 

- wydano 14 kart do głosowania, po jego przeprowadzeniu z urny wyjęto 14 kart oraz 

stwierdzono, - Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice wybrany został 

bezwzględną większością głosów radny A. Golewski. 

 

Protokół Komisji wraz z kartami z tajnego głosowania w w/w sprawie stanowi zał. nr 18                       

do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch pogratulował radnemu A. Golewskiemu 

wyboru, po czym odczytano treść projektu uchwały o nr roboczym VII/B/2019. 

 

Za przyjęciem uchwały nr VII/61/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice w osobie radnego A. Golewskiego, radni opowiedzieli się 

13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 19                           

do protokołu. 

 

Kolejnym omawianym projektem uchwały był projekt o nr roboczym VII/C/2019.   

 

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. 

 

Uchwała nr VII/62/2019 w sprawie ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i 

określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające w związku z 

udzieleniem pomocy rodzinom wspieranym przyjęta została jednogłośnie. Wyciąg z 

głosowania stanowi zał. nr 20   do protokołu. 

 

Następnym przedstawionym projektem uchwały był projekt o nr roboczym VII/D/2019. 

 

Uwag do niniejszego projektu nie zgłoszono. 

 

Uchwała nr VII/63/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z 

dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z 

pomocy społecznej, będące w zakresie zadań własnych gminy przyjęta została jednogłośnie. 

Wyciąg  z głosowania stanowi zał. nr 21 do protokołu. 

 

Uwag do projektu uchwały o nr roboczym VII/E/2019 nie było. 

 

Uchwałę nr VII/64/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym 

osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy 

Pabianice przyjęto jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 22 do protokołu. 

 

Kolejnym omawianym projektem uchwały był projekt o nr roboczym VII/F/2019. 

 

Przy powyższym projekcie w imieniu Komisji Gospodarczo – Finansowej Rady Gminy 

Pabianice wystąpił jej Przewodniczący M. Madaj wnioskując o zmianę wysokości stawek 

opłaty   za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

- z 18 zł na 14 zł jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

- z 36 zł na 28 zł  jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany. 

Wniosek taki postawiono na marcowym posiedzeniu Komisji Gospodarczo – Finansowej i 

został  on przyjęty. 
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Wniosek M. Madaja został przyjęty 11 głosami za przy 2 wstrzymujących się i 1 głosie 

przeciw. 

 

Pozostając w temacie omawianego projektu uchwały radna M. Werstak zwróciła uwagę aby 

uzupełnić załącznik do przedmiotowego projektu o nazwisko nowo wybranego sołtysa 

Jadwinina. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Uchwała nr VII/65/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu 

jej uiszczenia przyjęta została 11 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się i 1 głosie 

przeciw. Wyciąg  z głosowania stanowi zał. nr 23 do protokołu. 

 

Uwag do projektu uchwały o nr roboczym VII/G/2019 nie było. 

 

Uchwała nr VII/66/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. przyjęta 

została 12 głosami za przy 2 wstrzymujących się. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 24 do 

protokołu. 

 

Kolejnym omawianym projektem uchwały był projekt o nr roboczym VII/H/2019 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa 

metodycznego. 

 

Do powyższego projektu uwag nie wniesiono 

 

Za przyjęciem Uchwały o nr VII/67/2019 opowiedziano się jednogłośnie. Wyciąg z 

głosowania stanowi zał. nr 25 do protokołu. 

 

Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym VII/I/2019 w sprawie odwołania 

Skarbnika Gminy Pabianice. 

 

Uchwałę nr VII/68/2019 przyjęto jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 26                       

do protokołu. 

 

W tym miejscu głos zabrał Wójt prosząc o chwilę przerwy od głosowań i w imieniu 

wszystkich urzędników, pracowników i radnych złożył podziękowania za wieloletnią 

współpracę (od 1991 r.) oraz pozostawienie Urzędu w dobrej kondycji finansowej 

odchodzącej na emeryturę Skarbnik Gminy M. Nowickiej, jak również życzył jej udanej 

emerytury i odpoczynku po czym wręczył kwiaty. 

 

Następnie głos zabrał poprzedni Wójt Gminy Pabianice H. Gajda, który także podziękował                    

Skarbnik M. Nowickiej za wieloletnią współpracę i również życzył jej udanej emerytury po 

czym także wręczył kwiaty. 

 

W dalszej kolejności podziękowania, życzenia i kwiaty przekazali m. in.: sołtysi, radni                         

(A. Marcniak odczytała w ich imieniu podziękowania i życzenia), dyrektorzy i księgowi 

gminnych szkół, przedstawiciele OSP w Górce Pabianickiej, Przewodniczący Rady Gminy 

Pabianice poprzedniej kadencji M. Muszczak. 
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Na koniec głos zabrała była już Skarbnik M. Nowicka, która podziękowała Wójtowi (byłemu                           

i obecnemu) oraz wszystkim przybyłym gościom za współpracę i życzenia. 

 

Po przerywniku od głosowań, W-ce przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt 

uchwały  o nr roboczym VII/J/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pabianice. 

 

Przy projekcie tym również głos zabrał Wójt, oznajmiając, iż rekomenduje na to stanowisko                   

długoletnią i doświadczoną pracownicę, J. Kukiełe, po czym w kilku zdaniach przedstawił jej 

osobę  wskazując na wykształcenie oraz podkreślając 27 letni staż pracy w Urzędzie Gminy w 

tym wiele lat jako zastępca byłej Skarbnik M. Nowickiej. 

 

Uwag do powyższego projektu nie było. 

 

Uchwała nr VII/69/2019 przyjęta została jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 

27  do protokołu. 

 

W tym miejscu ponownie głos zabrał H. Gajda, który pogratulował wyboru J. Kukiele                            

na stanowisko  Skarbnika Gminy życząc jednocześnie udanej współpracy z obecnym Wójtem. 

Pogratulował także M. Bartłomiejczyk za wybór na stanowisko zastępcy Skarbnika. Obu 

paniom wręczył kwiaty. 

 

Następnie głos zabrała J. Kukieła – obecna już Skarbnik Gminy, która podziękowała Wójtowi                   

i radnym za wybór i zaufanie oraz podziękowała swojej poprzedniczce za współpracę, życząc 

jej jednocześnie udanej emerytury. 

 

Przystąpiono do kolejnych głosowań. 

 

Uwag do projektu uchwały o nr roboczym VII/K/2019 w sprawie w sprawie wprowadzenia 

zmiany Załącznika Nr 2 do uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 

2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób   z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania nie było. 

 

Za przyjęciem Uchwały o nr VII/70/2019 opowiedziano się jednogłośnie. Wyciąg z 

głosowania stanowi zał. nr 28 do protokołu. 

 

Ostatnim projektem uchwały był projekt o nr roboczym VII/L/2019 w sprawie zmian w 

budżecie gminy Pabianice na 2019 r. 

 

Uwag  do wskazanego projektu nie zgłoszono. 

 

Uchwała nr VII/71/2019 przyjęta została jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 

29   do protokołu. 

 

Ad. pkt 8. 

 

Radna M. Werstak złożyła zapytanie dot. korzyści dla gminy z budowy centrum 

logistycznego Amazon w Pawlikowicach (zał. nr 30) oraz interpelacje dot: 
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- wymiany znaku drogowego „STOP” na drodze łączącej Pawlikowice I z II, na zjeździe z 

wiaduktu w kierunku Pawlikowic I przy posesji nr 39 (zał. nr 31), 

- poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy ośrodku zdrowia w Petrykozach i ponowne 

skierowanie apelu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działającej w 

strukturach powiatowych o szczegółową analizę zagrożeń (zał. nr 32), 

- poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg łączących Władysławów z Tereninem                            

i Hermanów z Pawlikowicami I poprzez umieszczenie znaków poziomych STOP (P-16) i (P-

12) oraz znaku ograniczającego prędkość dla kierujących jadących od Władysławowa do 

Terenina (zał. nr 33), 

- zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Pabianice na drodze pomiędzy Hermanowem                  

a Pawlikowicami I w zakresie ograniczenia prędkości poruszających się tą drogą 

użytkowników zmotoryzowanych (zał. nr 34), 

- budowy na terenie sołectwa Pawlikowice, Terenin, Hermanów światłowodu. Udzielenie 

odpowiedzi jak zasilana będzie firma Amazon w Pawlikowicach (zał. nr 35). 

 

Ad. pkt 9. 

 

W ramach komunikatów i spraw różnych radny Ł. Drewniak poruszył temat bezpieczeństwa                 

na drogach gminnych wskazując w szczególności na: 

niebezpieczny odcinek drogi z Górki Pabianickiej do Piątkowiska. Jako plus wskazał montaż 

progów spowalniających przy Szkole Podstawowej w Petrykozach, jednakże podkreślił, iż 

nadal będzie postulował o poprawę bezpieczeństwa przy ośrodku zdrowia, gdyż już wcześniej 

była mowa o tym, iż należy przy nim zmienić organizację ruchu                    i zrobić 

krzyżowanie równorzędne, co spowoduje, że każdy bez wyjątku będzie musiał się na nim 

zatrzymać. By odniosło to jednak skutek dobrze by także było zamontować progi zwalniające 

na każdej z dróg powiatowych w celu zwolnienia pojazdu przy wjeździe na skrzyżowanie.   

wiadukt na S-14. Poinformował, iż w tej sprawie interweniował do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad jeden z jego mieszkańców. GDDKiA zaproponowała na tym 

wiadukcie wizję lokalną. Pismo mieszkańca zostało także skierowane do Starosty 

Pabianickiego ze względu na jego kompetencje w tym zakresie. Czy odbyła się taka wizja z 

przedstawicielami Starostwa Powiatowego oraz przedstawicielami GDDKiA, jeśli nie, prosi o 

zorganizowanie takiego spotkania. Wystąpiono także z prośbą do Urzędu Gminy aby 

monitorowano tę sprawę razem ze Starostwem. Czy to uczyniono. Czy nie więcej                w 

tym temacie powinien wiedzieć W-ce Wójt. W przedmiotowym wniosku zgłoszono kwestię 

aby wymalować na wiadukcie czerwone poprzeczne linie, takie jakie są malowane na 

czarnych punktach na drogach i linie wibracyjną, która w momencie podjeżdżania pod górę 

wiaduktu zmusi do wyhamowania, gdyż nie da się po takiej wibracji przejechać z dużą 

prędkością. Jak do tej pory tego nie uczyniono, a wymalowano jedynie podłużną oś drogi na 

wiadukcie. 

 

Dalej, w ramach komunikatów i spraw różnych wystąpiła radna M. Werstak, która przekazała                

na ręce Wójta listę mieszkańców Pawlikowic (72 posesje) wyrażających chęć przyłączenia się               

do sieci gazowej. 

 

Następnie głos zabrał radny A. Golewski, który podziękował Radzie za wybór                                        

na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice oraz że postara się dobrze 

kontynuować pracę swojego poprzednika ś.p. Henryka Szafrańskiego. 
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W dalszej kolejności, Sołtys wsi Petrykozy W. Lewandowski również poparł postulat radnego                

Ł. Drewniaka w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy ośrodku zdrowia                      

w Petrykozach.   

 

Następnie radny G. Antoniewski przekazał, iż wraz z sołtysem K. Szczerkowskim brali udział                

w krajowym święcie sołtysa w Łowiczu na którym obecna była większość polskiego rządu na 

czele z Panem Premierem M. Morawieckim, który przekazał najserdeczniejsze życzenia 

wszystkim pabianickim sołtysom. 

 

Dalej, sołtys Hermanowa A. Wąsat zwrócił uwagę na powstały od strony Pawlikowic objazd                    

i wynikające z niego utrudnienia w ruchu (duży ciąg ruchu pojazdów ciężarowych). Może 

należałoby z tym coś zrobić, aby ograniczyć ich jazdę. 

 

Na zakończenie komunikatów i spraw różnych Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. 

Błoch podziękował za przybycie radnym, sołtysom, zaproszonym gościom jak również za 

gościnę gospodarzom - straży w Górce Pabianickiej. Podziękował także za współpracę 

odchodzącej  na emeryturę Skarbnik Gminy M. Nowickiej oraz pogratulował nowej Skarbnik 

Gminy J. Kukiele. 

 

Więcej spraw nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 10.   

 

Przewodniczący zakończył VII sesję Rady Gminy Pabianice. 

 

  

                                                                                                            

Przewodnicy Rady Gminy 

Pabianice 

 

                                                                                                             Jerzy Błoch  

 

Protokołowały:  

Urszula Czerwonka 

Paulina Mąkowska 

 

 


