Protokół Nr VIII
z obrad VIII sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Pabianice.
Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych, w sesji udział wzięło 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 protokołu. Ponadto w sesji uczestniczyli, sołtysi obecni zgodnie z
załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 2 do protokołu, Wójt Gminy M. Wieczorek,
Skarbnik Gminy J. Kukieła, radca prawny A. Jankowski. Sekretarz Gminy A. ChodasewiczIzaszek, Kierownik ref. Oświaty, Kultury i Sportu A. Tum.
Ad. pkt 1.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych i
stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2.
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili.

Ad. pkt 3.
Przewodniczący Rady przedłożył proponowany porządek obrad sesji, do którego Wójt Gminy
wnioskował o wprowadzenie w pkt 8 projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016-2020.
Zmiana podyktowana jest głównie wprowadzeniem do planu zadania „budowa oświetlenia
drogowego” w Gminie Pabianice oraz na dostosowaniu niektórych przepisów, które uległy w
między czasie zmianie do obowiązujących.
Innych zmian nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał do głosowania wprowadzenie do porządku obrad powyższego
projektu uchwały, za którym rada opowiedziała się w głosowaniu jednogłośnie.
Porządek obrad VIII sesji przedstawia się w sposób zapisany poniżej:
1. Otwarcie obrad VIII 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 ze współpracy Gminy Pabianice ze stowarzyszeniami i organizacjami
pozarządowymi.
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7. Przedłożenie rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie:
a/ w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 20162020 – Uchwała Nr VIII/A/2019.
9. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
10. Komunikaty i sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. pkt 4.
Wójt Gminy przedłożył informację za okres od ostatniej sesji tj. 25.03.2019-25.04.2019
Informacja zapisana poniżej:
„ Z zakresu planowania przestrzennego wykonano następujące czynności:
Przeprowadzono 55 spraw z zakresu wystawienia wypisów i wyrysów, zaświadczeń
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Przeprowadzono 4 sprawy z zakresu opiniowania wstępnych projektów podziału
nieruchomości.
Przeprowadzono 3 sprawy z zakresu inne (wyjaśnienia, interpretacje, opinie, wnioski
dotyczące zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego).
Prowadzono czynności wynikające z przeprowadzanych procedur planistycznych w
związku z uchwalaniem zmiany planów miejscowych.
Obecne etapy:
1. Górka Pabianicka – opracowywano i przesłano dodatkowe analizy w związku ze
zmianą przeznaczenia gruntów rolnych dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. Świątniki – przesłano wniosek do Izby Rolniczej, celem uzyskania zgody na zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
3. Rydzyny – przesłano wniosek do Izby Rolniczej, celem uzyskania zgody na zmianę
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
4. Porszewice - przesłano wniosek do Izby Rolniczej, celem uzyskania zgody na zmianę
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
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5. Bychlew – etap wprowadzania korekt do projektu zgłoszonych przez komisję
urbanistyczno-architektoniczną.
6. Studium - etap przygotowywania wstępnego projektu.
7. Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów - etap przygotowywania wstępnego
projektu.
8. Obszar wokół dróg ekspresowych S14, S8 oraz drogi w Żytowicach (Rydzyny,
Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice,
Wysieradz) - etap przygotowywania wstępnego projektu.
9. Tereny inwestycyjne w południowej części gminy Pabianice (Pawlikowice, Jadwinin)
- etap przygotowywania wstępnego projektu.
10. Szynkielew - etap przygotowywania wstępnego projektu.
Ochrona Środowiska i Gospodarka Nieruchomościami
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1. Wydano 12 szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowe.
2. Wydano 4 szt warunków technicznych przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.
3. Trwają przeglądy hydrantów na terenie Gminy.
4. Trwają prace rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy.
5. W trakcie przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w

ul.

6. Trwają prace nad PFU instalacji fotowoltaicznej na SUW Rydzyny.

Cynkowej.
.

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1. Przyjęto i wprowadzono 24 wnioski o wpis do CEIDG.
2. Wydano jedno zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
1. Wykonano 7 decyzje podziałowe.
2. Wykonano 13 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji.
3. Wykonano 30 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych.
4. Wykonano 25 wypisów z KW d/c służbowych.
5. Wprowadzono 61 szt. aktów notarialnych do rejestru,
6. Sprawy różne – 7 spraw dot. numeracji posesji, podziałów, rozgraniczeń, uwłaszczeń,
oświadczeń i zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gosp. Rodzinnych.
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7. W związku z wcześniejszymi odwołaniami, Samorządowe Kolegium Odwoławcze
utrzymało w mocy dwie decyzje Wójta Gminy Pabianice dotyczące opłat adiacenckich z tytułu
wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
8. Złożono nowy wniosek do Wójta Gminy Pabianice o najem lokalu socjalnego w związku
z eksmisją zajmowanego wcześniej lokalu mieszkalnego. Umowa jeszcze nie została
podpisana.
9. Zawarto nowe porozumienie z właścicielami działek w Rydzynach dotyczące przejęcia
nowej drogi oraz poszerzenie istniejącej drogi gminnej. Akt notarialny zostanie zawarty
w najbliższym czasie.
W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Przyjęto i wprowadzono do programu 60 deklaracji.
2. Zaksięgowano 107 877,25 zł. z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. Sporządzono 4 pism informacyjnych o zaległościach.
4.Wystawiono 5 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)
6.Sporządzono roczne sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za rok 2018.
7. Sporządzono dla Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie SG-01-3BZ/ statystyka
gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna w formie elektronicznej za okres
sprawozdawczy rok 2018.
8. Sporządzono 2 umowy o udzielenie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć
dachowych zawierających azbest z budynków na terenie gminy Pabianice.
9. Sporządzono 2 zawiadomienia do Urzędu Skarbowego o wygaśnięciu w całości lub w części
należności wynikającej z zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
objętej tytułem wykonawczym.
10. Trwa kontrola w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na
terenie gminy Pabianice-Hermanów
11. Obsługa bieżąca mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat, udzielanie
informacji itp.).
W zakresie ochrony środowiska
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1. Przeprowadzono 27 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń lub zaświadczeń w
sprawie
wycięcia drzew.
2.Wydano postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na
środowisko w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej w miejscowości Pawlikowice.
3. Wydano dwie decyzje związane z pozwoleniem na wycinkę drzew.
W zakresie wykonania gminnych programów.
1. W miesiącu kwietniu 2019 r. wydano 1 skierowania na zaczipowanie 1 suki.
2. Wydano 1 skierowania na sterylizację/kastracje psów - 1 suki.
3. Wydano 3 skierowania na sterylizację/kastrację kotów - 2 kotek i 2 kocurów.
4. Przyjęto 13 wniosków w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk
węglowych. Łącznie złożona 44 wnioski.
5.Przyjęto 4 wnioski w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy
kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
W zakresie utrzymania dróg gminnych
1. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej
na pielęgnacji drzew rosnących w pasach dróg gminnych na terenie gminy Pabianice – w roku
2019. Przetarg wygrała „STACH-BRUK” Stanisław Szymczyk; Piorunówek 12; 98-105
Wodzierady.
2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej
na

odmuleniu

i

udrożnieniu

istniejących

rowów

przydrożnych

we

wskazanych

miejscowościach na terenie Gminy Pabianice – w roku 2019. Przetarg wygrało P.P.H.U.
„RAFIT” Mieczysław Szpilewicz; ul. Włodawska 4; 21-580 Wisznice
3. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej
w Pawlikowicach dz. nr. 180/3 od skrzyżowania z droga powiatową do granicy z gmina
Dłutów” termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 sierpnia 2019r.
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4. Zakupiono 30 szt. Słupków prowadzących U -1a zakup dokonany w P.P.H.U. „Term-Plast”
ul. Krakowskie Przedmieście 74C, 98-200 Sieradz.
5. Dokonano wyprofilowania dróg gruntowych na terenie gminy Pabianice. Profilowania
dokonano na następujących drogach: Rydzyny tzw. „Biesaga”, Rydzyny Potaźnia, Rydzyny
droga do Pana Wasilewskiego, Żytowice Małe, Żytowice Pańskie, Żytowice droga do Pana
Klimka, Szynkielew droga do młyna, Szynkielew I, Piątkowisko ulice Tytanowa, Cynkowa i
Miedziana, Świątniki Małe, Janowice, Droga dojazdowa do pos. „LIPY” i „ORLĘTA” w
Porszewicach.
6. W toku przeprowadzane jest postępowanie na wykonanie remontu polegającego na
uzupełnieniu ubytków poboczy drogi gminnej w miejscowości Hermanów I na długości 1 km
z wykorzystaniem kruszywa drogowego.
7.Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg przy użyciu szlaki, kruszywa drogowego
z wykorzystaniem ciągnika i przyczepy oraz robotników drogowych.
8. Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy przez
mieszkańców w różnych sprawach.
9. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w pasie
drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
10. Wydawano pięć decyzji na lokalizację

i urządzenie zjazdu z drogi gminnej do

nieruchomości.
11.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.
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
Sport, współpraca z organizacjami NGO
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na organizację zadań „Wypoczynek letni dzieci
i młodzieży 2019 r.„ Przyznano dotacje następującym organizacjom:
1. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł ” Piątkowisko – 40 000 zł – Kolonie w Murzasichle
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach – 9 000 zł – Obóz szkoleniowowypoczynkowy w Mikoszewie
3. Stowarzyszenie „ Folklor ma Sens”- 22 000 zł – Kolonie w Romanówce
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4. Pabianickie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Pabianice - 11 000 zł –
Kolonie w Murzasichle
5. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” Bychlew – 3 340 zł – Obóz sportowy w
Burzeninie
6. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” Bychlew – 4 660 zł – obóz sportowowypoczynkowy w Niechorzu
Opracowano umowy na wsparcie zadań publicznych w zakresie realizacji wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży w 2019 r.
Opracowano i przedłożono sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu „
Gmina Pabianice dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu”
W okresie sprawozdawczym od 01.01 do 31.03.2019 r. przeprowadzono 7 szkoleń
podczas których przeszkolono 84 osoby z następujących modułów :
1. Tworzę własną stronę internetową – 12 osób
2. Rodzic w internecie – 24 osoby
3. Rolnik w sieci – 12 osób
4. Mój biznes w sieci – 12 osób
5. Kultura w sieci – 12 osób
6. Moje finanse i transakcje w sieci – 12 osób
Kolejne szkolenie w ramach projektu odbędzie się w dniach 25-26.04.2019 r. w SP w
Pawlikowicach.
Uzgodniono i opracowano dokumentację SIWZ w postepowaniu o udzieleniu
zamówienia publicznego w tryb. Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.
„ Budowa nowych miejsc rekreacji z elementami placu zabaw i siłowni plenerowej w
m. Bychlew ,Hermanów, Jadwinin, Janowice, Porszewice, Świątniki w gm. Pabianice”.
Oferty można przedkładać w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do 6 maja 2019 r.
Uzgodniono i uzupełniono dokumentację na potrzeby przedłożenia projektu
budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach w Starostwie
Powiatowym w Pabianicach.
W zakresie oświaty kwiecień 2019 r.
1.W miesiącu marzec 2019 r. z usług opiekunów dziennych zatrudnionych przez gminę
korzystało dwadzieścioro dzieci. Jest to maksymalna liczba dzieci, jaka może być objęta
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opieką. Koszty z tym związane, ponoszone przez gminę wyniosły w tym miesiącu
18 618,00 zł.
2.Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi informacje dotyczące liczby dzieci
cudzoziemskich uczących się na terenie Gminy Pabianice.
3.Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi informację, dotyczącą wysokości potrzebnych
środków finansowych na realizację dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników. Łączna kwota wypłat w roku 2019 wyniosła 8 081,00 zł.
Wydanie decyzji administracyjnej w zakresie dofinansowania.
4. Sporządzenie aneksu do umowy dla instruktora basenu.
5. Odbyło się spotkanie dyrektorów w sprawie strajku nauczycieli oraz organizacji egzaminów
ósmoklasisty i gimnazjalisty”.
Ponadto Wójt poinformował w temacie trwającego strajku nauczycieli, informował, że w
dalszym ciągu trwa strajk nauczycieli w Szkole w Petrykozach oraz Zespole Szkół w
Piątkowisku. Odstąpiły od strajku szkoły: Bychlew i Pawlikowice.
Wójt poinformował, że gmina uruchomiła aplikację darmową dla mieszkańców, w której będą
umieszczane różnego rodzaju informacje: między innymi o stanie powietrza, kalendarz odbioru
odpadów, oraz aktualności wszelkich działań mających miejsce w gminie.
Zostanie w tym temacie zorganizowania akcja promocyjna, wydrukowane zostaną plakaty
informujące mieszkańców o tym przedsięwzięciu.
Poza tym Wójt poinformował o projekcie uchwały, który będzie przygotowywany na następną
sesję w kwestii opieki dla dzieci do lat 3. W tej chwili opieka odbywa się z wykorzystaniem
opiekunów dziennych, co jest dość kosztowne dla gminy.
Obecnie art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 daje możliwość wprowadzenia zmian
polegających na dopłacaniu rodzicom pewnej kwoty dla zarezerwowanych przez gminę miejsc
za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym . Uchwała będzie wprowadzony pod obrady sesji na
kolejna sesję , ażeby można było wejść z nowo przyjętymi zasadami już od września,
października bieżącego roku.

Ad. pkt 5.
Przewodniczący Komisji przedłożyli informację o pracy Komisji między sesjami.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że Komisja
między sesjami odbyła 1 posiedzenie, na którym zapoznała się z:


stanem przygotowań do inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy Pabianice w
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2019 r.


stanem dróg na terenie Gminy Pabianice oraz potrzeby inwestycyjne.



Sprawozdaniem z przebiegu „akcja odśnieżania”

W sprawach różnych zapoznała się z projektem uchwały, o którego wprowadzenie do
porządku obrad dzisiejszej sesji wnioskował Wójt Gminy.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka poinformowała, że
Komisja, której przewodniczy również odbyła 1 posiedzenie, na którym omówiła materiały na
sesję Rady Gminy, w drugiej części posiedzenia Komisja wyjechała w teren w celu dokonania
przeglądu stanu dróg i rowów przydrożnych na terenie gminy Pabianice.
Przewodnicząca odczytała wszystkie spostrzeżenia z wyjazdowego posiedzenia pod kątem
przeglądu stanu dróg i rowów przydrożnych na terenie gminy Pabianice, z którymi jako
wnioskami Komisja wystąpi o ich realizację do Wójta Gminy.
„1. Udrożnienie przepustu pod drogą powiatową 3310E w Pawlikowicach drugich.
2. Oznakowanie wjazdu do posesji nr 54C w Żytowicach. Postawienie znaków - jeden przy
drodze powiatowej 4911E w Żytowicach, drugi na drodze gminnej.
3. Odtworzenie rowu przy drodze powiatowej 4911E w kierunku do Woli Żytowskiej.
4. Uzupełnienie oznakowania przy OSP Kudrowice.
5. Komisja sugeruje by w planach budżetu na rok 2020 ująć środki finansowe na projekt
i przebudowę drogi gminnej w Górce Poduchownej nr drogi 108263, 108261.
6. Odnowienie oznakowania przy drodze powiatowej przy szkole w Piątkowisku”.

Przewodnicząca

Komisji

Samorządowo-Społecznej

i

Organizacyjnej

D.

Szczesik

poinformowała, że Komisja, której przewodniczy odbyła między sesjami 1 posiedzenie, na
którym zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2018.
Sprawozdanie zostało przedłożone przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
p. R. Bednarek. Komisja zapoznała się sprawach różnych z projektem uchwały, o którego
wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji wnioskował Wójt Gminy, a także
wysłuchała informacji Wójta w temacie prac nad projektem uchwały dot. zmian w związku z
art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Podjęła także sprawy różne, w których Wójt
przedłożył Komisji bieżące sprawy, z którymi o opinię zwrócił się do Komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja między sesjami
odbyła jedną kontrolę w temacie wykonania budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji
W sprawach różnych dokonała

odwołania z pełnionej funkcji w-ce Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej z uwagi na wybór jego osoby na funkcję Przewodniczącego i powołanie
na funkcję w – ce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej M. Kociołka.
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Do przeprowadzonej kontroli Komisja nie wniosła zastrzeżeń , uznała za zasadne prowadzenie
tego typu inwestycji.
Przewodnicząca Komisji Skarg i Wniosków A. Marciniak poinformowała, że do Komisji nie
wpłynęły żadne skargi, wnioski i petycje, Komisja w dalszym ciągu zgłębiała przepisy prawne
w sprawie rozpatrywania i postępowania w sprawie skarg wniosków i petycji.

Ad. pkt 6.

Inspektor M. Madej przedstawił sprawozdanie ze współpracy Gminy Pabianice ze
stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.
Sprawozdanie stanowi pisemny zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
Radna M. Werstak po przedłożonym sprawozdaniu wniosła o sprostowanie zapisów w kwestii
roku za który sprawozdanie zostało przedłożone, gdzie prawdopodobnie w wyniku omyłki
pisarskiej został wpisany rok 2017. Dotyczyło to zapisu na str. nr 1 i nr 2.
Z powyższym zgodził się inspektor M. Madej zobowiązując się do wprowadzenia w/w
poprawek.
Więcej uwag, ani też pytań nie zgłoszono.

Ad. pkt 7.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej M. Mielczarek przedstawiła prezentację
multimedialną w temacie rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz oceny zasobów pomocy społecznej.
Pisemny materiał w w/w temacie stanowi zał. nr 4 i nr 5 do niniejszego protokołu.
Na zakończenie Kierownik poruszyła nurtującą kwestię jaką może się stać dla gminy Pabianice
nowo powstały drugi już na terenie gminy prywatny dom opieki społecznej, poinformowała, że
będzie w tej sprawie rozmawiała osobiście z Wójtem Gminy.
Radny K. Kowalski poprosił o krótkie przybliżenie sprawy.
Kierownik wyjaśniła, że może okazać się to obciążeniem dla budżetu gminy Pabianice w
przypadku kiedy pojawiałyby się takie zdarzenia jak uchylanie się rodziny od uiszczania opłat
za pobyt skierowanego do takiego domu podopiecznego. Sytuacja taka pojawiła się już
wcześniej w prywatnym domu opieki społecznej w Jadwininie, gdzie rodzina przyszła do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o skierowanie pensjonariusza w systemie społecznym.
Udało się jednak tego uniknąć poprzez decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
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Konieczna byłaby zmiana przepisów w tych sprawach.
Więcej głosów w tym punkcie nie zgłoszono.
Ad pkt 8.
W-ce przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekt uchwały o nr
roboczym VIII/A/2019, stanowiącym zał. nr 6 do protokołu.
Za przyjęciem uchwały nr VIII/72/2019 w sprawie w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016-2020 radni opowiedzieli się jednogłośnie.
Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Ad. pkt 9.
Radna A. Marciniak złożyła interpelacje dot:
- zamontowania progów zwalniających przed i za łukiem na drodze powiatowej w Piątkowisku
ok. nr 48 przed łukiem i ok. nr 58 za łukiem (zał. nr 8),
- oznakowania i zabezpieczenia bardzo głębokiego rowu znajdującego się na ulicy przy
skrzyżowaniu ul. Parkowej z drogą powiatową (zał. nr 9),
- oznakowania przejść dla pieszych do przystanków autobusowych na drodze powiatowej
w Piątkowisku (zał. nr 10).
Radna M. Werstak złożyła interpelację dot. naprawy lustra na skrzyżowaniu przy świetlicy
wiejskiej (zał. nr 11) w Hermanowie.
Ad. pkt 10.
W ramach komunikatów i spraw różnych, Przewodniczący Rady Gminy J. Błoch,
poinformował zebranych o możliwości zgłaszania się mieszkańców do uczestnictwa w debacie
nad raportem o stanie gminy (zał. nr 12). Przypomniał także radnym o konieczności złożenia
do końca kwietnia oświadczeń majątkowych.
Dalej, w ramach komunikatów i spraw różnych, wystąpiła radna M. Werstak, która
poinformowała, iż na skrzyżowaniu w Tereninie po raz kolejny samochód wjechał w
ogrodzenie. Jakiś czas temu w kwestii tej złożyła interpelację na którą otrzymała odpowiedź,
iż znaki drogowe umieszczone na przedmiotowym skrzyżowaniu, są wystarczające. Jak się
jednak okazuje, chyba nie do końca są wystarczające, w związku z czym, prosi
przeanalizowanie problemu i podjęcie dalszego działania.
Odnosząc się do wypowiedzi radnej M. Werstak, Przewodniczący Rady Gminy J. Błoch
przyznał jej rację, zaznaczając, iż wskazane skrzyżowanie rzeczywiście jest bardzo
niebezpieczne.
Podtrzymując dalej przedmiotowy wątek, radna M. Werstak dodała, że może dobrze by było
11

znaleźć inne rozwiązanie, np. zamontować linie wibracyjne tuż przed tym skrzyżowaniem lub
ustawić przed nim znak ograniczenia prędkości do 30 bądź 20 km/h, aby zmusić kierujących
do zwolnienia przed skrzyżowaniem.
W dalszej kolejności w tym temacie głos zabrała radna J. Szafran zaznaczając, iż w tym temacie
także składała interpelację, w odpowiedzi na którą poinformowana została, że po półroczu
będzie zamontowany na przedmiotowym skrzyżowaniu próg zwalniający.
Następnie, sołtys wsi Pawlikowice W. Jarmakowski zabrał głos w następujących sprawach:
• tablica ogłoszeniowa w Pawlikowicach. Obecnie taka tablica znajduje się przy sklepie
w Pawlikowicach i dobrze by było, żeby tam została, jednakże powinno się ją wymienić
na nową, porządną. W temacie tym przeprowadzono już rozmowę z właścicielami
sklepu, którzy wyrazili zgodę na jej powieszenie.
• akacja stojąca przy trasie wojewódzkiej w pasie drogi powiatowej. Jest obawa, że się
przewróci. Może trzeba byłoby coś z tym zrobić.
Odnosząc się do powyższego, Przewodniczący Rady J. Błoch podkreślił, iż podobna sytuacja
jest z drzewem w Hermanowie. Również powinno poczynić się jakieś starania.
Do tematu drzew odniosła się także radna J. Szafran, zaznaczając, że na łuku drogi w
Hermanowie jest mnóstwo drzew, które przeszkadzają i które powinno się wyciąć, jednakże
stanowią one własność osoby prywatnej i trzeba by było uzyskać zgodę na ich usunięcie.
Powracając do tematu dróg powiatowych, radny A. Golewski przypomniał, iż na którejś sesji
rozmawiano już na ten temat. Był nawet wtedy obecny radny powiatowy H. Gajda, który
obiecał pomóc, jednakże nic się do tej pory nie dzieje w tym temacie, a wręcz przeciwnie – są
coraz większe dziury. Powinna nastąpić jakaś interwencja ze strony Urzędu Gminy do powiatu
w tej kwestii.
W dalszej kolejności, sołtys Pawlikowic W. Jarmakowski podziękował za wymianę znaku
„STOP” w Pawlikowicach.
Następnie głos zabrała sołtys wsi Porszewice M. Urbańska, która poprosiła o zajęcie się sprawą
odmulenia rowów w Porszewicach przy drodze powiatowej w okolicach Włodana.
Dalej, radna M. Lubowicka zwróciła się z zapytaniem, kiedy zostaną zamontowane progi
zwalniające w Koninie i Majówce. Były już w tym temacie składane wnioski.
Na zakończenie komunikatów i spraw różnych Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek, zaprosił
wszystkich na sobotę na godzinę 9 do wsi Wysieradz, gdzie wspólnie z Towarzystwem
Miłośników Dziejów Pabianic organizowane jest sprzątanie cmentarza ewangelickiego z
kwaterą z I wojny światowej.
Więcej spraw nie zgłoszono.
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Ad. pkt 11.
Przewodniczący zakończył VIII sesję Rady Gminy Pabianice.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice
Jerzy Błoch

Protokołowały:
Urszula Czerwonka
Paulina Mąkowska
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