Protokół Nr XXVII
z obrad XXVII sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 8 kwietnia 2020 r. w Szkole Podstawowej
w Petrykozach.

W obradach sesji uczestniczyli radni Rady Gminy obecni zgodnie z załączoną listą obecności
stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecni radni to: radna M. Werstak i radny
M. Madaj. (radny M. Madaj oddelegowany przez Przewodniczącego do prac związanych z
walką przeciw wirusowi (Covid-19)

Ad. pkt 1.

Przewodniczący Rady J. Błoch otworzył XXVII sesję Rady Gminy , powitał przybyłych, zadał
pytanie, czy są uwagi do przesłanego radnym porządku obrad.
Radni uwag nie wnieśli.
Wójt do porządku obrad wniósł wniosek o zdjęcie pkt 4 dot. przedłożenia informacji Wójta
między sesjami z uwagi na to, iż chciałby, aby sesja przebiegła szybko z uwagi na trwającą
pandemię Covid- 19.
Radni wniosek poprali w głosowaniu jednomyślnie.
Porządek obrad przedkłada się następująco:
1. Otwarcie obrad XXVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ uchwalenia Statutu Gminnego Pomocy Społecznej w Pabianicach – Uchwała Nr
XXVII/A/2020
b/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 – Uchwała Nr XXVII/B/2020
c/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa
metodycznego – Uchwała Nr XXVII/C/2020
d/ udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu
ogrodowemu Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach –
Uchwała Nr XXVII/D/2020
e/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXVII/E/2020
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f/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020 -2024- Uchwała
Nr XXVII/F/2020
5. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
6. Komunikaty i sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad sesji.

W tym miejscu Wójt poinformował, że są problemy z transmisją on- line, ale jest możliwość
nagrywania jej i odtworzenia nastepnie w internecie. Przewodniczący w związku z tym
zwrócił się do radcy prawnego, czy w takiej sytuacji sesja będzie miała moc prawną. Radca
prawny odpowiedział, że jeżeli istnieje możliwość nagrywania jej i zostanie nagranie
umieszczone w internecie, sesja będzie miała jak najbardziej moc prawną.
Ad. pkt 4.
Podjęcie uchwał:
Do przedłożonego projektu uchwały o numerze roboczym XXVII/A/2020 sprawie uchwalenia
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach radni uwag nie wnieśli.
Uchwała w powyższej sprawie została podjęta w głosowaniu 13 głosami za bez głosów
przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się i stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.
Lista głosowania radnych nad tą uchwałą stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Po przedłożeniu projektu uchwały o numerze roboczym XXVII/B/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 r. radni uwag nie wnieśli. Uchwała w powyższej sprawie została
podjęta w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących
się i stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu, a lista głosowania radnych nad tą uchwałą zał.
nr 5 do protokołu.
Do projektu uchwały o numerze roboczym XXVII/C/2020 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego radni
uwag nie wnieśli. Uchwała została podjęta w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów
przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się i stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu,
natomiast lista głosowania radnych nad tą uchwałą zał. nr 7 do protokołu.
Do przedłożonego projektu uchwały o numerze roboczym XXVII/D/2020 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu ogrodowemu
Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach radny Ł.
Drewniak chciał uzyskać więcej informacji w temacie udzielenia dofinansowania budowy
monitoringu na terenie ogrodu.
Wójt poinformował, że faktycznie jest to pierwszy raz kiedy pomoc na taki cel jest udzielana,
jednak jest to ważna sprawa, ponieważ monitoring ten będzie obejmował swym zasięgiem nie
tylko obiekt całego ośrodka, ale będzie także widoczna droga łącząca Pawlikowice z
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Hermanowem, bramy ośrodka, tym samym dofinansowania to przyczyni się do budowy
monitoringu części gminy.
Więcej pytań do uchwały nie zgłoszono.
Uchwała w powyższej sprawie została podjęta w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów
przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się i stanowi zał. nr 8, a lista głosowań radnych nad
ta uchwałą zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
Do przedłożonego projektu uchwały o numerze roboczym XXVII/E/2020 w sprawie zmian w
budżecie gminy Pabianice na 2020 rok radni uwag nie wnieśli, uchwała została podjęta w
głosowaniu 13 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się i stanowi
zał. nr 10 do niniejszego protokołu, a lista głosowań nad ta uchwałą zał. nr 11 do protokołu.
Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata
2020-2024 została podjęta bez uwag 13 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów
wstrzymujących się , stanowi zał. nr 12 do protokołu, a lista głosowań radnych nad uchwałą
zał. nr 13 do protokołu.

Ad. pkt 5.

Interpelacji i zapytań na piśmie nie zgłoszono.

Ad. pkt 6.

Radny A. Golewski zgłosił sprawę dotyczącą dopilnowania przez służby gminne oczyszczenia
rowu w Szynkielweie przy przejeździe kolejowym, który jest zasypany żwirem w związku
trwającymi pracami na torach kolejowych na tym odcinku. Doprowadzenia go do takiego stanu,
aby woda mogła swobodnie przepływać.
Radny Ł. Drewniak chciał pozyskać informację w sprawie dot. finansowania przez gminę
żłobków na terenie gminy w dobie trwającej pandemii coronawirusa, wiadomym jest, że dzieci
nie uczęszczają do tych placówek.
Wójt poinformował, że przyjęta przez Radę Gminy uchwała w sprawie dotyczącej
funkcjonowania i odpłatności za żłobki nie zawierała żadnych rozwiązań w sprawie
wyjątkowych zdarzeń, jest w niej mowa o dzieciach zapisanych do żłobków. Opiekunowie
otrzymują wynagrodzenie za godziny dzieci uczęszczających do żłobków. W tym momencie
nie ma dzieci w placówkach, ale liczba dzieci pozostaje określona. Jeżeli rodzic dokonałby
wypisania dziecka z placówki jest podstawa do tego, żeby gmina nie ponosiła kosztów za to
dziecko. Może można byłoby poszukiwać różnych „kruczków prawnych” zmierzających do nie
ponoszenia kosztów za ten czas, ale musimy jednak mieć na uwadze, iż za kilka miesięcy po
ustaniu pandemii, dzięki dalszej dobrej współpracy z tymi podmiotami będziemy mieli
możliwość powrotu z dziećmi do tych placówek. Chodzi też o to, aby firmy utrzymały się na
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powierzchni – jest to też nasze zadanie. Są to miejsca komercyjne dla dzieci tylko i wyłącznie
z terenu gminy Pabianice i to że gmina dopłaca do każdego dziecka 500 zł. to jest wola radnych.
Radna A. Marciniak zadała pytanie czy inwestycja kanalizacji w Piątkowisku została już
odebrana, czy mieszkańcy mogą się podłączać.
Wójt odpowiedział twierdząco. Można za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź
telefonicznie kontaktować się z Urzędem Gminy w tej sprawie.
Radna J. Szafran pytała w sprawie realizacji programu fotowoltaiki, na które Wójt
odpowiedział, że program jest prawie gotowy, radni otrzymają projekt uchwały w tej sprawie
za pośrednictwem poczty elektronicznej do zapoznania się, będą mieli możliwość
wypowiedzenia się w tym temacie.
Radny S. Cholewa zgłosił wniosek budowy chodnika w Pawlikowicach od przystanku
usytuowanego naprzeciw kościoła w kierunku na Dąbrowę (pod drogą S-8) . Obecna sytuacja
jest bardzo niefortunna dla pieszych przechodzących na tym odcinku, jest tam wykopany rów,
piesi muszą okrążać odcinek drogi, co stwarza dla nich zagrożenie. Radny przypomniał, że
chodnik ten miał być wybudowany już w czasie kiedy trwała budowa drogi S-8.
Wójt odpowiedział, że pozyska informację i odpowie w innym terminie w tym temacie.
Radny G. Antoniewski poinformował, że w miejscowości Świątniki, Okołowice pojawiły się
problemy z walającymi się śmieciami, apelował o zwrócenie uwagi na ten incydent.
Radny K. Kowalski zwrócił się z pytaniami do Wójta Gminy;
1/ Z jakim skutkiem funkcjonuje zdalne nauczanie w dobie obecnej pandemii koronawirusa.
2/ W jaki sposób wyglądają na naszym terenie procedury związane z zaplanowanymi na dzień
10 maja br. wyborami Prezydenta RP.
3/ Jak na naszym terenie przedstawiają się sprawy związane ze zwolnieniami podatkowymi.
4/ Czy mogą pojawić się problemy z odbiorem odpadów komunalnych.
Wójt w odpowiedzi na powyższe poinformował:
Jeżeli chodzi o zdalne nauczanie - odbywa się. Pojawiają się problemy z jakością internetu.
Wiadomym jest, że prace nad światłowodem trwają, ale nie znajdują się one niestety na
końcowym etapie.
Pojawiały się tez problemy z dostępnością do sprzętu. Z Ministerstwa Cyfryzacji otrzymaliśmy
deklarację na pozyskanie kwoty 60 tys. z przeznaczeniem na zakup komputerów, które zostaną
zakupione powiedział Wójt i wypożyczone dla najbardziej potrzebujących.
Wiadomym jest również to, iż nauczyciele wykazują ogromne zaangażowanie w swojej pracy,
jednak staramy się też tę naukę prowadzić w taki sposób, by nie obciążać rodzin.
W temacie wyborów na Prezydenta RP Wójt poinformował, że w obecnej sytuacji nikt nie
zwolnił nas z dotrzymywania wyznaczonych terminów realizacji poszczególnych etapów.
Mamy przydzielonego urzędnika wyborczego, posiadamy też osobę wyznaczoną do obsługi
informatycznej. Na dzień dzisiejszy zgłosiły się już 2 komitety z listą osób do zasiadania w
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komisjach obwodowych. Będziemy śledzić bieżące przepisy i to co ma się dziać jak wyraził
Wójt dzieje się w tej sprawie .
W sprawie podatków- Wójt informował ; w ustawie o zwalczaniu skutków pandemii są zapisy
dot. przesunięcia, zwolnienia, bądź częściowego umorzenia z opłat podatkowych osób, których
działalność została dotknięta pandemią.
Z lektury przepisów sami mamy wiele pytań, wiadomym jest, że każdy podmiot musi
udowodnić, że poniósł z tego tytuły straty. Te mechanizmy, które umożliwiają zwolnienie będą
stosowane.
Wójt poinformował, że przygotuje pakiet projektów uchwał, które będą dotyczyły pomocy
przedsiębiorcom i przedłoży je radnym na jednej z najbliższych sesji.
Odbiór odpadów komunalnych na chwilę obecną odbywa się na terenie gminy bez zakłóceń.
Ponadto Wójt poinformował, że na terenie Gminy Pabianice obecnie 6 osób przebywa w
obowiązkowej z uwagi na COVID – 19 kwarantannie.
W ramach walki z pandemią posiadamy zakupione środki ochrony (kombinezony, żele, maski,
rękawice gogle itp. )
W dniu dzisiejszym odbywa się akcja pomocowa. Rozwożone są artykuły żywnościowe dla
osób objętych pomocą społeczną. Tu Wójt podziękował strażakom ochotnikom za pomoc w tej
czynności, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy.
Poinformował, że pracownicy Urzędu Gminy podzieleni zostali na 2 grupy, które nie maja ze
sobą bezpośredniego kontaktu, na wypadek kiedy zaistniałby problem, by nie było konieczne
było zamykanie urzędu.
Poza tym Urząd Gminy funkcjonuje, wykonywane są wszystkie prace.
Do Urzędu Gminy wpłynęło 12 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej
prowadzonej na terenie gminy, 1 wniosek o likwidację.
W ostatnim czasie zrealizowano 2 przetargi na inwestycje drogowe, 1 z nich dot. drogi w
Szynkielewie, drugi dot. ul. Cynkowej w Piątkowisku.
Należy się liczyć też z tym, że ta ilość inwestycji, która została zaplanowana na ten rok nie
będzie zrealizowana, a przesunie się w czasie jednak te kluczowe będą wykonywane.
Wójt poinformował także, że w związku z wprowadzoną w życie ustawą przeciw działaniu
Covid-19 Prezydencji, Burmistrzowie i Wójtowie otrzymali uprawnienia wprowadzania w
życie zarządzeń, w których mogą bez udziału rady gminy, zwoływania sesji dokonywać
pewnych zmian w budżecie gminy.
W tym miejscu Wójt poinformował, że takimi właśnie zarządzeniami będzie chciał
wprowadzić zmiany w budżecie dotyczące przeznaczenia kwoty 60-70 tys. zł. na zakup
komputerów, nie czekając na środki przeznaczone na ten cel z Ministerstwa Cyfryzacji.
Drugie zarządzenie będzie dotyczyło przekazania środków finansowych dla Pabianickiego
Centrum Medycznego na zakup respiratora. Wójt przypomniał, że będzie to realizacja jakoby
wniosku szpitala, który wpłynął do Rady Gminy Pabianice w roku 2019 z prośbą o
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dofinansowanie zakupu karetki w kwocie 32 tys. zł. Była aprobata rady gminy co do tej dotacji,
ale w tej chwili bardziej zasadnym stał się zakup respiratora.
Dalej Wójt informował, że chciałby, aby w obecnej sytuacji sesje rady gminy odbywały się na
trochę innych zasadach , o ile będzie to możliwe - zdalnie, z zachowaniem jak największych
środków bezpieczeństwa. W większości przypadków, aby były to sesje nadzwyczajne, bez
zachowania wymaganych przepisów statutowych co do zwoływania sesji zwyczajnych.
Zaapelował do radnych o gotowość i zrozumienie co do takiej pracy.
Więcej spraw nie zgłoszono.

Ad. pkt 8.
Przewodniczący Rady zamykając obrady XXVII sesji Rady Gminy złożył radnych serdeczne
życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Obradom sesji przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice
Jerzy Błoch

Protokołowała:
Urszula Czerwonka
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