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Protokół Nr XXXIV 

 

z obrad XXXIV  sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 28 września  2020 r. w Urzędzie Gminy 

Pabianice.  

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00.  

W obradach sesji uczestniczyli radni Rady Gminy obecni zgodnie z załączoną listą obecności 

stanowiącą zał. nr 1  do niniejszego protokołu, Wójt Gminy M. Wieczorek, Skarbnik Gminy J. 

Kukieła, radca  prawny A. Jankowski.  

 

Ad. pkt 1. 

 

Przewodniczący Rady J. Błoch otworzył  XXXIV  sesję Rady Gminy,  powitał przybyłych, 

zadał pytanie, czy są uwagi do przesłanego radnym porządku obrad.  

Radni uwag nie wnieśli, natomiast Wójt Gminy wnioskował o wprowadzenie  dwóch  

projektów  uchwał, z których jedna dot. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 rok 

polegająca na  zmianach  funduszu sołeckiego na wnioski zebrań wiejskich sołectw: Wola 

Żytowska , Konin- Majówka Gorzew,-Okołowice, Jadwinin-Władysławów, Górka Pabianicka 

Świątniki Szynkielew, Bychlew, Petrykozy, Porszewice, Rydzyny.  

Za wprowadzeniem powyższego projektu uchwały do porządku obrad Rada opowiedziała się 

w głosowaniu jednomyślnie. Przewodniczący nadał temu projektowi uchwały numer roboczy 

„D” w porządku obrad.  

Drugim projektem uchwały,  o którego wprowadzenie wnioskował Wójt był projekt uchwały 

zmieniający  Uchwałę Nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie Programu 

wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu 

Gminy Pabianice w latach 2020-2021.  

Za wprowadzeniem projektu uchwały Rada opowiedziała się w głosowaniu jednogłośnie. 

Przewodniczący nadał temu projektowi uchwały numer roboczy „F” w porządku obrad. 

Natomiast projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pabianice na lata 2020-2024 otrzymał w porządku obrad numer roboczy „G”.   

Porządek obrad przedstawia się w sposób zapisany poniżej:  

 

1. Otwarcie obrad XXXIV  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. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2020 

rok.  
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7. Podjęcie uchwał w sprawach:  

 

a/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXXIV/A/2020  

b/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXXIV/B/2020  

c/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXXIV/C/2020  

d/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. - Uchwała Nr XXXIV/D/2020  

e/ zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie 

Gminy Pabianice – Uchwała Nr XXXIV/E/2020 

f/ zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie 

Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw 

domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021- Uchwała Nr XXXIV/F/2020 

g/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024- 

Uchwała Nr XXXIV/G/2020  

8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.  

9. Komunikaty i sprawy różne.  

10. Zamknięcie obrad sesji.  

 

 

Ad. pkt 4. 

 

Wójt przedłożył informację o pracy Urzędu Gminy.  

Informacja przedłożona zapisana poniżej. 

„INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI  

wrzesień 2020 r. 

W ZAKRESIE REFERATU DRÓG I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  

W zakresie utrzymania dróg  

 

1. Dokonano pozytywnego odbioru dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu na 

okoliczność montażu progów zwalniających, wyświetlaczy prędkości, znaków 

„Aktywny Stop” na drogach gminnych na terenie Gminy Pabianice. 

2. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy zadania: „Zakup i montaż progów 

zwalniających, znaków STOP aktywny, pasów wibracyjnych, lustra drogowego oraz 

oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych na terenie Gminy 

Pabianice” oraz „Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości na drodze gminnej nr 

108023E na terenie Gminy Pabianice”. 

3. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy zadania „Zakup i montaż wiat 

przystankowych na terenie Gminy Pabianice”. 

4. Opracowano projekt uchwały dotyczącej zmiany kategorii drogi z wewnętrznej na 

drogę publiczną gminną.  

5. Prace związane z uzupełnieniem oznakowania dróg gminnych, wymiana znaków 



3 
 

drogowych, luster itd.  

6. Prowadzono prace polegające na wykoszeniu poboczy dróg gminnych zgodnie z 

harmonogramem.     

7. Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg przy użyciu kruszywa drogowego, 

destruktu asfaltowego i masy asfaltowej na zimno 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.  Wydano 2 decyzję na lokalizację i urządzenie zjazdu z drogi gminnej do 

nieruchomości. 

11.  Wydano 3 decyzje na zajęcie pas drogowego i umieszczenie urządzeń.  

12.  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.  

1.  Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko - Kudrowice, gmina Pabianice  

           – zadanie w trakcie realizacji przez Powiat Pabianicki.  

            Planowane zakończenie – październik br. 

 

2. Fundusz Sołecki Rydzyny - Budowa drogi gminnej tzw Biesaga dz. nr 318 –  

           dokumentacja – zadanie  zrealizowane – odebrano dokumentację projektową, trwa 

jej    

           weryfikacja przed odpisaniem protokołu odbioru. 

 

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice I - Terenin  

            (dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane na    

             dzień 31 maja 2021 r. 

 

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka – Gorzew 

 (dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane na 

  dzień 31 maja 2021 r. 

 

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie (dokumentacja projektowa) – 

  zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane na dzień 15 grudnia 2020 r. 

 

6.  Remont drogi gminnej Nr 108269E w Szynkielewie – zadanie zrealizowane i odebrane 

 protokołem odbioru z dnia 01.09.2020 r. 

 

7. Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice – zadanie w trakcie realizacji. 

 Planowane zakończenie całego zadania 31 sierpnia 2021 r. - w tym dla części I 

  (na podstawie dokumentacji projektowych) zakończenie planowane na 30 listopada br. 
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  Dla części I przekazano już teren budowy wykonawcy. Umowa na 

  dofinansowanie zadania z RPO WŁ na 85% wartości kosztów kwalifikowanych. 

 

Na stanowisku inspektora ds. planowania przestrzennego wykonano następujące 

czynności: 

▪ Wystawiono 51 wypisów, wyrysów, zaświadczeń z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

▪ przeprowadzono 6 spraw z zakresu informacji, zawiadomień, opinii, w tym opinii 

wstępnych projektów podziałów nieruchomości, zaświadczeń o zgodności sposobu 

użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz 

wniosków o zmianę planu.  

▪ Odwołano się od decyzji Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego oraz wydano 

postanowienie odmawiające uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego dla 

budowy gazociągu na granicy gminy Pabianice oraz gminy Konstantynów Łódzki.  

▪ Przeprowadzono 3 sprawy z zakresu procedowanych zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i studium na terenie gminy Pabianice oraz zmian 

aktów planistycznych procedowanych na terenach gmin sąsiednich. 

 

Obecne etapy procedowanych aktów planistycznych: 

1. Studium – etap wprowadzania korekt do projektu zgłoszonych przez właściwe organy. 

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

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

Wysieradz) – etap wprowadzania korekt do projektu zgłoszonych przez właściwe 

organy. 

3. Tereny inwestycyjne (Porszewice) – projekt uzyskał pozytywną opinię komisji 

urbanistyczno-architektonicznej.  

4. Teren szkoły (Bychlew) - projekt uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno-

architektonicznej.  

Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów – etap przygotowywania wstępnego projektu. 

 

W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 

 

W ramach realizowanego projektu pn. „Budowa oświetlenia drogowego  w Gminie 

Pabianice”: 
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1. W dniu 28.08.2020 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o 

płatność sprawozdawczy. 

2. W dniu 09.09.2020 r. został złożony wniosek o aneksowanie umowy o dofinansowanie 

w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi. 

3. W dniu 10.09.2020 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o 

płatność rozliczający otrzymaną zaliczkę. 

Został złożony Wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

zadanie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im Marii Skłodowskiej-Curie  w 

Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej”. 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 5 mln zł, całkowity koszt realizacji inwestycji: 5,7 mln 

zł.  

W ZAKRESIE PRACY REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI  

 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

 

1. Wydano 14 szt.  warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej  

2.  W wyniku ogłoszenia przetargu na budowę sieci wodociągowej  

            we wsi Rydzyny otrzymaliśmy osiem ofert , do trzech oferentów skierowano 

wystąpienia  

            dotyczące rażąco niskiej ceny. 

3.  Trwają prace projektowe na budowę sieci wodociągowej we wsi Szynkielew. 

4.  Dokonano zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko. 

5. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi 

Piątkowisko  

            w ramach PROW – finansowanie 2014-2020. 

6. Wykonano analizę efektywności kosztowej dla ww inwestycji. 

 

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa 

 

1. Przyjęto i wprowadzono 15 wniosków  o  wpis  do CEIDG, 

  

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

 

1. Wykonano 7 decyzje podziałowych, 

2. Wykonano 26 zawiadomień o zmianie adresu posesji w związku z powstaniem nowych  

            nazw ulic w Bychlewie, 12 zawiadomień o nadaniu nr posesji  

3. Wykonano 5 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych, 

4. Wykonano 8  wypisów z KW d/c służbowych, 

5. Wprowadzono 22 szt. aktów notarialnych do rejestru, 

6. Sprawy różne –4 spraw oświadczeń i zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gosp. 

rolnych  

7. Wszczęto 1 postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. 
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8. Wykonując Uchwałę Rady Gminy Pabianice otrzymano darowizną działki w Jadwininie  

             (działki 148/5, 148/12, 148/15, 146, 147, 140/12 o łącznej powierzchni 5604 m2)  

             z przeznaczeniem pod drogę. 

9. Zakończono komunalizację działek w Jadwininie (działki 283/2, 237/4, 237/1, 210/2 

            o łącznej powierzchni 7883 m2 ) z przeznaczeniem pod drogi. 

10. Wykonano malowanie elewacji szkoły w Żytowicach w ramach funduszu sołeckiego za  

            kwotę 11.500,00 zł 

 

W  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

1. Przyjęto i wprowadzono do programu 50 deklaracji; 

2. Zaksięgowano 103 112,70 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

3. Wystawiono 2 postanowień dotyczące wpłat, z informacją na jakie zaległości została  

            zarachowana wpłata; 

4. Wystawiono 361 upomnień dotyczących zaległości za I i II kwartał 2020r. 

5. Wystawiono 45 karty przekazania odpadów w BAZIE DANYCH O PRODUKTACH I  

            OPAKOWANIACH ORAZ GOSPODARCE ODPADAMI  

6. Przyjęto sprawozdania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli 

            nieruchomości za 2019r.. 

7. Weryfikowano zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

potrzeby 

            złożonych wniosków o dotacje na instalacje fotowoltaiczne.. 

8. Przygotowano dokumentacje przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 

2021r 

9. Zaktualizowano adresy nieruchomości w ewidencji gospodarowania odpadami. 

11. Przygotowano dokumenty z zakresu gospodarowania odpadami na kontrole WIOŚ 

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

informacji  

            odnośnie zaległości  itp.); 

 

W zakresie ochrony środowiska 

 

1. Przeprowadzono 11 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń, decyzji lub  

            zaświadczeń w sprawie wycięcia drzew. 

2. Wniesiono 2 odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ostateczną 

Decyzję 

            Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie kopalni „Porszewice I” 

3. Wniesiono odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od Decyzji  

            odmawiającej uchylenia ostatecznej Decyzji Wójta Gminy Pabianice o 

środowiskowych  

             uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa 

            „Porszewice I” 

 

W zakresie wykonania gminnych programów. 

 

1. Wydano 7 skierowania na sterylizację/kastracje psów. 

Wydano 7 skierowania na sterylizację/kastrację kotów . 

2. Przyjęto 6 zgłoszeń rozliczenia w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie  

            kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub  
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            palenisk węglowych. Kontrole w ww. zakresie są robione na bieżąco.  

3. Do dnia 25.09.2020 r. złożono 282 wnioski w sprawie udzielenia dotacji celowej na  

            dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy fotowoltaicznej instalacji 

             prosumenckiej, wnioski są w trakcie weryfikacji, wnioski są przyjmowane do  

            30 września 2020 r. a do 15 października ukaże się lista osób zakwalifikowanych.  

4. Przygotowano zmianę Uchwały wprowadzającej program dotacji do budowy 

            fotowoltaicznej instalacji prosumenckiej. 

 

 

W ZAKRESIE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU  

 

W Referacie Oświaty, Kultury i Sportu wykonano następujące zadania: 

1.  Podmiotom prowadzącym żłobki  udzielono  dotacji   na kwotę w wysokości 23.500,00  zł 

z  tytułu objęcia opieką żłobkową  47 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice. 

2.  Na wniosek rodziców zawarto 9 umów dotyczących  zwrotu kosztów   dojazdu dzieci 

niepełnosprawnych do szkół oraz  na zajęcia wspomagające  rozwój. 

 

3. Zawarto 10  umów – zlecenie, których przedmiotem jest   opieka na przystankach podczas 

dowozu i odwozu dzieci autobusem szkolnym. Opieka sprawowana jest na przystankach  przy 

szkołach  w Żytowicach, Piątkowisku i Petrykozach. 

 

4.  Zawarto umowę z przewoźnikiem „Autokarczyk” na przewóz uczniów niepełnosprawnych   

miesiącu  wrześniu.  

 

5. Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na dowóz  do szkół specjalnych uczniów 

niepełnosprawnych  zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice. 

Do konkursu przystąpili dwaj przewoźnicy, którzy złożyli następujące  oferty: 

1. FLEXTRANS z siedzibą w Zgierzu, którego oferta  opiewała na ryczałtową miesięczną 

kwotę 14.960,00 zł. brutto 

2. AUTOKARCZYK z siedzibą w Sędziejowicach, którego oferta  opiewała na ryczałtową 

miesięczną kwotę 10.800,00 zł. brutto. 

W wyniku przeprowadzonego  postępowania wyłoniony został przewoźnik, którym jest firma 

„Autokarczyk”. Dowozy dzieci  będą realizowanie w oparciu o umowę zawartą na okres   od 1  

października 2020 r. do 30 czerwca 2021r. Dowozem i opieką podczas   dowozu objętych jest  

5 uczniów  niepełnosprawnych z terenu Gminy. 

 

6. Zaktualizowano oraz przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi   wniosek o udzielenie 

dotacji celowej w  roku 2020  na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub  materiały ćwiczeniowe. 

 

7. Przekazano do Kuratorium Oświaty aneksy  do arkuszy organizacyjnych  na rok szkolny  

      2019/2020.  

8. W miesiącu wrześniu odbyło się  również spotkanie dyrektorów szkół podstawowych. 

Przedmiotem spotkania było omówienie  zasad funkcjonowania placówek oświatowych w 

nowym roku szkolnym 2020/2021,  w tym zasad wprowadzenia w szkołach procedur 
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zapobiegających rozprzestrzenianiu się coronawirusa SARS-Cov-2, w związku z zaistniałą 

sytuacją epidemiczną w kraju. 

9. Na pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychlewie pozytywnie zaopiniowano  

aneks do Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 przez Kuratorium Oświaty. 

10. Do Ministerstwa Edukacji Narodowej złożono wnioski o zwiększenie części oświatowej 

subwencji ogólnej z 0,4 %  rezerwy tej części subwencji w 2020 r. 

Wnioski obejmują dwa kryteria : 

Pierwsze kryterium dotyczy dofinansowania z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, 

polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych 

do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. 

Wysokość dofinansowania zostanie ustalona przez MEN w oparciu o dane z SIO. 

Drugie kryterium dotyczy dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek 

prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie 

pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki 

pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w 

nowych zawodach.  Wniosek  dotyczy dofinansowania na  kwotę 55.600,00 zł.  

11. Przygotowano informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2019/2020. 

12. Przygotowano informację o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego 2020/2021. 

13. Zrealizowano   zadania polegające na wykonaniu placu zabaw i siłowni zewnętrznej w 

miejscowościach Janowice i Bychlew. Dokonano odbioru tych obiektów. 

14. Przeprowadzono rozeznanie cenowe na wykonanie usługi – montaż drzwi tarasowych wraz 

z robotami dodatkowymi na potrzeby świetlicy wiejskiej w Koninie- szacowana wartości 

zadania  wynosi 10.700,00 zł. brutto w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Konin-Majówka. 

15. Zlecono wykonanie kosztorysów palcu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach 

Światniki, Hermanów, Piątkowisko na potrzeby złożenia wniosku o środki zewnętrzne. 

16. Konsultowano oraz zlecano wydatki na potrzeby utrzymania obiektów sportowych i 

świetlic gminnych. 

17. Do 15 października br. organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki w ramach 

dotacji celowej na działalność sportową w roku 2021. Wnioski i zapytania można kierować do 

Referatu OKiS. 

Na stanowisku obsługującym sekretariat Urzędu Gminy we wrześniu wprowadzono  

w system informatyczny 505 pism, spraw,  które wpłynęły do Urzędu.” 

 

Następnie Wójt poinformował , że jak co roku ma obowiązek przedłożenia informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych w Gminie Pabianice w roku szkolnym 2019/2020.  

Z uwagi na to, że radni otrzymali te informację na piśmie  za pośrednictwem poczty 

elektronicznej kilka dni przed sesją zdecydowali o odstąpieniu od jej czytania przez Wójta w 
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trakcie sesji. Rada uwag do informacji nie wniosła. Informacja stanowi pisemny zał. nr 2 do 

niniejszego protokołu.  

Drugą informacją przedstawioną radnym była „Informacja o stanie przygotowań placówek 

oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021. Informacja analogicznie jak powyżej była 

przesłana radnym. W tym przypadku również odstąpili od tego, aby  Wójt czytał informację  w 

trakcie obrad.  

Rada uwag do informacji nie wniosła. Informacja stanowi pisemny zał. nr 3  do niniejszego 

protokołu 

Ponadto Wójt poinformował o odbytym spotkaniu władz gminy  z przedstawicielami 

Centralnego Portu Komunikacyjnego  zakresie  koncepcji tras dla kolei dużej prędkości w 

ramach planowanej inwestycji infrastrukturalnej na terenie gminy w ramach planowanej 

inwestycji infrastrukturalnej na terenie gminy Pabianice. 

Odczytał  notatkę ze spotkania, której treść  zapisana jest poniżej: 

„W pierwszej części spotkania Wójt Gminy Pabianice przedstawił i szeroko omówił 

stanowisko władz gminy wraz z postulatami dotyczących wszystkich 3 koncepcji tras 

zaproponowanych przez inwestora. Przedstawiciele CPK pozytywnie odnieśli się do propozycji 

organów gminy odnośnie przesunięcia trasy na północ od miejscowości Gorzew (wariant 6 i 7). 

Przedstawiciele CPK wskazali, iż zachodzi duże prawdopodobieństwo technicznej możliwości 

przesunięcia trasy w wariancie 6 i 7, tak aby ominąć zurbanizowaną część wsi Gorzew,  

niemniej jednak na obecnym etapie prac nie mogą zagwarantować i potwierdzić przesunięcia 

trasy zgodnie z postulatami Urzędu Gminy. Projektanci KDP w ramach prowadzonych prac 

przeprowadzą dalsze analizy oraz szeroko rozważą proponowane zmiany wariantu 6 i 7 

zwłaszcza po konsultacjach z władzami Łodzi, której to teren również musiałby być 

uwzględniony w ramach modyfikacji.  

W zakresie nowego wariantu 9 KDP, którego przebieg istotnie ingeruje w północną 

część gminy Pabianice zgłoszony został stanowczy sprzeciw. Wójt Gminy Pabianice 

umotywował sprzeciw w wielu szeroko omówionych na spotkaniu aspektach, podkreślając iż 

ten przebieg trasy jest całkowicie nieakceptowalny.  

Przedstawiciele CPK na obecnym etapie prac nie mogą zagwarantować, ani 

jednoznacznie wskazać który z wariantów zostanie zrealizowany. Obecnie prowadzone są 

konsultacje ze wszystkim władzami gmin, przez które miałaby przebiegać proponowane trasy 

KDP. Zakończenie konsultacji z władzami gmin planowane jest na koniec bieżącego roku. 

Następnie po przeprowadzeniu szeregu analiz ponowione zostaną spotkania z władzami gmin, 

a także przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami obszarów, która 
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przedmiotowa inwestycja może obciążać. W ramach prowadzonych prac wszystkie 3 warianty 

są brane pod uwagę”.  

Na koniec stwierdził, że w przypadku kiedy nie zostanie  zaakceptowany wariant   

proponowany przez naszą  gminę pod  koniec roku bieżącego bądź na początku przyszłego 

odbędą się konsultacje społeczne w formie tzw. wiecowej. 

 

Ad. pkt 5.  

 

Przewodniczący Komisji przedłożyli informacje o pracy Komisji między sesjami.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj prowadzący posiedzenie 

połączone Komisji poinformował, że połączone Komisje Gospodarczo-Finansowa, Ochrony 

Środowiska i Rozwoju oraz Komisja Samorządowo-Społeczna i Organizacyjna omówiły 

sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. a także projekty uchwał będące w 

porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy. 

Natomiast Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej M. Kociołek (Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej) w tym punkcie opuścił obrady sesji)  poinformował, że Komisja 

Rewizyjna między sesjami odbyła jedno posiedzenie , na którym dokonała oceny wykonania 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. Komisja pozytywnie 

zaopiniowała wykonanie sprawozdania nie wnosząc uwag.  

 

Ad. pkt 6.  

 

Skarbnik Gminy J. Kukieła przedłożyła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 

r.  

Poinformowała:  

„Z przedłożonej Państwu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 

r. wynika, że zgodnie z uchwałą budżetową, kolejnymi uchwałami oraz zarządzeniami Wójta 

zmieniającymi budżet, nastąpiło zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.871.091,17 zł. 

Podstawą wprowadzanych w ciągu I półrocza zmian były decyzje Ministra Finansów, 

wojewody Łódzkiego, wnioski jednostek organizacyjnych oraz własne potrzeby wynikające z 

przeprowadzanych analiz finansowych. 

 W wyniku dokonanych zmian: 

• zaplanowany po stronie dochodów budżet wyniósł  51.502.474,17 zł i został zrealizowany 

w kwocie 26.373.914,81 zł, co stanowi 51,21 % w stosunku do prognozy; 
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• zaplanowany po stronie wydatków budżet wyniósł 51.997.474,17 zł i został zrealizowany 

w kwocie 21.983.840,98 zł co stanowi 42,28 % planu. 

• planowany deficyt budżetowy w wysokości 495.000,00 zł nie uległ zmianie w stosunku do 

uchwały budżetowej. 

 

Stan zadłużenia Gminy Pabianice na dzień 30.06.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z 

wynosi 5.467.162,10 zł, z tego: 

 

Należności Gminy na dzień 30.06.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosiły ogółem 

13.349.236,14 zł.  

 

Zrealizowane dochody bieżące wyniosły 26.302.154,81 zł (51,41% w stosunku do planu) a 

dochody majątkowe 71.760,00 zł 20,92% planu). 

Z przedstawionej w Informacji analizy dochodów wynika, że największy udział procentowy w 

dochodach ogółem stanowią dochody własne 35,18 %, z czego podatki i opłaty lokalne w 

wysokości 6.889.864,25 zł kształtują się na poziomie 26,12 % wykonanych dochodów.  

Podatek od nieruchomości został zrealizowany w wysokości 5.565.842,00 zł, co stanowi 

53,14% planu, a w ogólnej kwocie wykonanych dochodów jego udział procentowy wynosi 

21,1%. 

Udziały w dochodach budżetu państwa czyli w podatku dochodowym od osób fizycznych i od 

osób prawnych zostały w I półroczu zrealizowane na poziomie 20,55 % wykonanych 

dochodów, subwencje z budżetu państwa na poziomie – 19,05%, dotacje celowe na zadania z 

zakresu administracji rządowej na poziomie 23,82 % wykonanych dochodów. 

 

Z analizy wydatków wynika, że zostały zrealizowane w kwocie 21.983.840,98 zł tj. na 

poziomie 42,28% planu, z czego wydatki bieżące w wysokości 21.613.596,38 zł na poziomie 

46,4% natomiast wydatki majątkowe na poziomie 6,83% w stosunku do planowanych.  

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. wynika z ich charakteru i 

przesunięcia wydatkowania środków na III i IV kwartał 2020 r.  

Zakres prac w przypadku wydatków inwestycyjnych w I półroczu dotyczy przede wszystkim 

przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych oraz przygotowania 

dokumentacji projektowej. Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatkowanie środków nastąpi 

w II półroczu 2020 r.  

Również niskie wykonanie wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – na 

poziomie 5,66% w stosunku do planu, wynika zarówno z charakteru tych zadań, jak i z sytuacji 

związanej z ogłoszeniem od 20 marca stanu epidemii, który z uwagi na zagrożenie 

koronawirusem wprowadził szereg ograniczeń uniemożliwiających podjęcie działań 

zmierzających do realizacji zadań. 

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2024 za 

I półrocze 2020 r. odnosi się do przedstawionych zmian w dochodach i wydatkach budżetu 

Gminy Pabianice oraz zmian w wykazie przedsięwzięć. Zmiany te wynikają ze stanu na dzień 

25.06.2020 r. Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w 
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wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być 

zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i 

rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.  

Finansowanie deficytu w wysokości 495.000 zł planuje się przychodami pochodzącymi z 

zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan przychodów wynosi 2.695.000 zł. Plan rozchodów 

wynosi 2.200.000 zł. Na dzień 30.06.2020 r. spłacono raty kredytu w wysokości 1.100.100 zł. 

 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I 

półrocze 2020 r. dotyczy przychodów i rozchodów Gminnego Domu Kultury w Bychlewie. 

Po stronie przychodów na kwotę 1.385.776 zł składają się: 

 

dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 1.275.776,00 zł oraz dotacje celowe z 

przeznaczeniem na: 

-organizację Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Polka” – 60.000 zł 

-dożynki gminne – 50.000 zł. 

Z uwagi na COVID-19 festiwal POLKA się nie odbył, umowa na jego organizację została 

rozwiązana. 

Rozchody na dzień 30.06.2020 r. w wysokości 446.249,91 zł przeznaczono m.in. na 

wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, materiały, usługi obce, podatki i opłaty. 

Stan należności Gminnego Domu Kultury w Bychlewie wynosi 251.301,28 zł. 

Stan zobowiązań wynosi 91.578,88 zł z czego zobowiązania wymagalne – „0”. 

 

W dniu 16.09.2020 r. wpłynęła do Urzędu uchwała Nr I/95/2020 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 września 2020 r. w sprawie opinii 

dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2020 r. 

Skład orzekający RIO uchwala, co następuje: opiniuje się pozytywnie informację o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2020 r. 

Członkowie Komisji zwrócili się z pytaniami do Skarbnik Gminy do sprawozdania. Pytania 

dotyczyły spraw z dz. gospodarki mieszkaniowej , odzyskania podatku Vat , sytuacji gminy w 

związku z epidemią „koronawirusa”, na które Skarbnik Gminy udzieliła wyczerpujących 

odpowiedzi. W sprawie dot. sytuacji związanej z efektem epidemii poinformowała, że na 

naszym terenie nie ma grup przedsiębiorców , którzy ponieśliby straty w związku z powyższym 

dlatego też naszą gminę nie dotknęły te konsekwencje. Posiadamy już wpływy podatkowe od 

„Grupy Amazon”, która działa na naszym terenie.  

Po przeprowadzonej dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. i 

nie zgłoszeniu przez radnych – członków Komisji Rewizyjnej żadnych uwag Przewodniczący 

Komisji A. Golewski poddał do głosowania wniosek o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania 

z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. , za którym Komisja opowiedziała się w głosowaniu 

jednogłośnie.  

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze  stanowi  zał. nr  4  do niniejszego protokołu.  

 

 

Ad. pkt 7. 
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W punkcie „przyjęcie uchwał Rady Gminy” obecnych było 14 radnych. 

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od nr 

roboczego XXXIV/A/2020 do XXXIV/G/2020, co stanowi zał. od nr 5 do nr 11. 

Projekty uchwał o nr XXXIV/A/2020 i XXXIV/B/2020 zostały przyjęte bez uwag. Za 

przyjęciem odpowiednio uchwały nr XXXIV/241/2020 i XXXIV/242/2020 radni opowiedzieli 

się jednomyślnie, w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad każdą z uchwał. Protokoły z 

głosowania stanowią zał. nr 12 i 13. 

Do projektu uchwały o nr roboczym XXXIV/C/2020 uwagę zgłosił radny Ł. Drewniak. Radny 

zauważył, że w projekcie przeznacza się wysoką kwotę na dzieci uczęszczające do przedszkoli 

na terenie innych gmin, tj. 500 tys. zł. Zauważył, że należałoby zacząć myśleć o stworzeniu 

przedszkola na terenie Gminy Pabianice. 

Odnosząc się do powyższego Wójt poinformował o tym, że podjęto już kroki w tym kierunku. 

Na ukończeniu jest zmian przeznaczenia terenu w Bychlewie w miejscowym planie, zakupiony 

zostanie tam teren i w przyszłym roku planuje się wykonanie dokumentacji. Jednak to byłoby 

przedszkole dla południowej części gminy. Pytanie, gdzie miałoby powstać przedszkole dla 

części północnej. Dodał, że kwoty przekazywane innym gminom nie podlegają negocjacji. 

W tym miejscu radna M. Werstak zgłosiła uwagę techniczną, by odczytywać uzasadnienia do 

uchwał, żeby osoby oglądające transmisję z obrad rady wiedziały o co chodzi w uchwale. 

Innych uwag nie było. 

Uchwała nr XXXIV/243/2020 została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi 

zał. nr 14. 

Nie zgłaszano uwag do projektów uchwał o nr roboczych XXXIV/D/2020 i XXXIV/E/2020. 

Za przyjęciem odpowiednio uchwały nr XXXIV/244/2020 i XXXIV/245/2020 radni 

opowiedzieli się jednomyślnie, w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad każdą z uchwał. 

Protokoły z głosowania stanowią zał. nr 15 i 16. 

Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym  XXXIV/F/2020 dot. zwiększenia 

kwoty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na instalacje fotowoltaiczne. Radny K. Kowalski pytał, 

czy jest to jedynie zabieg formalny, czy WFOŚiGW przyzna tę kwotę. 

Wójt odpowiedział, że dopóki nie ma umowy, to nie ma pewności, jednak uważał, że nie będzie 

z tym problemu. 

Radny prosił by Wójt ponownie uzasadnił przyczynę, dla której wnioskowana kwota jest 

podnoszona. 

Wójt wyjaśnił, że warto zwiększyć wnioskowaną kwotę pożyczki niż zakładano, po to by 

instalacji było jak najwięcej i, aby z dofinansowania mogły skorzystać wszystkie osoby, które 

złożyły wniosek pierwszego dnia. Uważał, że tym osobom zależało na tym by otrzymać 

dofinansowanie, ale nie wszyscy przewidzieli sytuację jaka miała miejsce – lista kolejkowa i 

zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Dodatkowo jest to inwestycja w ochronę środowiska. Kolejne 

nabory przewiduje się w roku 2022, ponieważ w 2021 r. inwestycje będą realizowane i 
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rozliczane. Wójt wspomniał również, że będzie propozycja by w nowym rozdaniu wnioski, 

które zostały złożone prawidłowo, ale nie dostaną dofinansowania w 2020 r., znalazły się na 

początku listy rankingowej w 2022 r., o ile wnioskodawcy wyrażą taką chęć. 

Z kolei radny Ł. Drewniak zwrócił uwagę na rozbieżność cenową różnych firm przy wycenie 

instalacji. 

Radny K. Kowalski zauważył, że trudność, w tym aby gmina mogła się do tego odnieść. 

Mieszkańcy sami decydują. 

Wójt miał świadomość, że ceny na danym terenie są podnoszone, gdy pojawia się możliwość 

otrzymania dofinansowania. Niemniej był zdania, że model przyjęty przez gminę jest lepszy, 

niż model zakładający budowę instalacji przez wykonawcę wybranego przez gminę. 

Dalszych uwag nie było. 

Uchwała nr XXXIV/246/2020 została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi 

zał. nr 17. 

Uwag nie było również do projektu uchwały o nr roboczych XXXIV/G/2020. Uchwała nr 

XXXIV/247/2020 została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 18. 

  

Ad. pkt 8. 

Interpelacje na piśmie złożyła radna M. Werstak. Interpelacje dotyczyły: 

1. dostosowanie rozkładu jazdy busa na trasie Rydzyny-Pawlikowice-Pabianice dla 

potrzeb zainteresowanych podróżnych; 

2. zainstalowanie progów zwalniających na odcinku Hermanów-Terenin i Terenin – 

Pawlikowice; 

3. zainstalowanie progów zwalniających na drodze Pawlikowice I oraz na drodze 

Pawlikowice II na odcinku od krzyżówki do lasu; 

4. zakup i wymiana wiat przystankowych w sołectwie Pawlikowice; 

5. kierowanie wniosku do Starostwa Powiatowego o pomalowanie pasów (znaków 

poziomych) przy przystankach autobusowych w Pawlikowicach; 

6. zakup tablic ogłoszeniowych (z uwzględnieniem funduszy sołeckich) dla wszystkich 

sołectw w jednakowej szacie graficznej, w tym samym terminie oraz o przeprowadzenie 

rozmów z właścicielami sklepu w Pawlikowicach na terenie, którego powinna stanąć 

tablica; 

7. z uwagi na skargi mieszkańców dot. transportu ziemi na posesję w Pawlikowicach (przy 

posesji 32) udzielić informacji czy wpłynęła do gminy skarga w tym zakresie, czy 

prowadzona jest pod w/w adresem działalność gospodarcza. 

 

Ad. pkt 9. 
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W ramach komunikatów i spraw różnych głos zabrali następujący radni w sprawach: 

• radny Ł. Drewniak prosił o zainstalowanie słupków przy progu zwalniającym przy 

szkole w Petrykozach. 

• Radny G. Antoniewski: 

1. prosił by wystąpić do GDDKiA wraz z Gminą Ksawerów z wnioskiem o budowę 

mostu na Dobrzynce obok wiaduktu. Most przy starym młynie w Szynkielewie 

jest w złym stanie; 

2. prosił o umycie nowych wiat przystankowych; 

3. prosił o przywrócenie dożynek w Gminie Pabianice; 

Wójt odniósł się do ostatniej kwestii. Stwierdził, że już w tym roku były zarezerwowane środki 

na ten cel, jednak ze względu na pandemię dożynki zostały odwołane. 

Radny G. Antoniewski odniósł się jeszcze do prośby radnego Ł. Drewniaka o zainstalowanie 

słupków przy progach zwalniających. Prosił, aby montować je odpowiednio daleko z uwagi na 

przejazd maszyn rolniczych. Miał również ogólną uwagę by montować progi zwalniające z 

rozwagą, ponieważ w przypadku śnieżnych zim będzie problem z odśnieżaniem odcinków 

dróg, na których takie progi będą montowane. 

Kolejną prośbę zgłosiła radna M. Werstak by zainstalować tabliczkę z informacją o tym, że 

inwestycję – budowę placu zabaw na osiedlu Dolina Pabianki – realizuje Gmina Pabianice, w 

ramach działań promocyjnych gminy. 

Radny M. Kociołek prosił o ustawienie tabliczek z nazwami ulic w Bychlewie. 

Radny Ł. Drewniak zasugerował, odnosząc się do kwestii wymiany tablic informacyjnych i 

wiat przystankowych, by w przyszłorocznym budżecie zarezerwować kwotę na ich 

kompleksową wymianę na terenie całej Gminy. 

Odnosząc się do powyższej uwagi Wójt zauważył, że już w bieżącym budżecie zarezerwowane 

są środki na wymianę wiat przystankowych. Wymiana kompleksowa to duży koszt. Uznano, że 

lepiej rozłożyć realizację tego zadania na dwa lata. W bieżącym roku wymiana będzie 

rozpoczęta od części wschodniej Gminy. W przyszłym roku planuje się kontynuację wymiany. 

Odnosząc się z kolei do tablic sołeckich stwierdził, że to dość prosta sprawa, ponieważ są 

wymieniane z funduszy sołeckich lub grantów. Dba się o to by tablice były takie same na terenie 

całej gminy. Większy problem jest z tablicami informacyjnymi z mapami miejscowości. Gmina 

jest w przededniu kompleksowej zmiany nazw ulic, w szczególności Kudrowice, Piątkowisko, 

Rydzyny, Hermanów. Dlatego opracowanie tych tablic spowoduje ich dezaktualizację w 

przeciągu roku. 

Radny Ł. Drewniak zapytał jak wygląda nazewnictwo dróg prywatnych. 

Wójt stwierdził, że jest to możliwe od strony proceduralnej, ale musi być zgoda mieszkańców. 
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Radny K. Kowalski, który zajmował się tego typu kwestiami zauważył, że zgodę muszą 

wyrazić wszyscy współwłaściciele drogi. W tym miejscu radny pytał również o zakres 

dokumentacji drogi na Biesagę. 

Wójt odpowiedział, że trzeba spojrzeć na mapę. 

Radny pytał dalej, czy zarezerwowane środki na zagospodarowanie siłowni zewnętrznych dot. 

również działek w Rydzynach (po starej szkole lub zbiorniku p-poż). 

Wójt odpowiedział przecząco. Stwierdził, że składając wniosek do PROW bazowano na 

projektach sprzed 2 lat. Będzie można realizować takie zadanie poza projektem po wykonaniu 

dokumentacji i zarezerwowaniu środków w budżecie. 

Radny odniósł się również do kwestii rozkładu jazdy busa w Rydzynach. Prosił by na 

przyszłość umowy były konstruowane w taki sposób, aby nie było problemu, gdy przewoźnik 

nie realizuje swoich obowiązków. 

Następnie głos ponownie zabrała radna M. Werstak, która chciałaby otrzymać dokumentację 

związaną z odmową wycinki drzewa rosnącego w pasie drogi w Hermanowie na wysokości 

posesji nr 33. Zwróciła uwagę na to, że jest to bardzo niebezpieczna droga. 

Dalszych spraw nie było. 

 

Ad. pkt 10. 

Przewodniczący Rady zakończył XXXIV sesję Rady Gminy Pabianice. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Pabianice 

  

 Jerzy Błoch 

 

Protokołowały: 

Urszula Czerwonka 

Andżelika Struzikiewicz 
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