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      Protokół Nr XLV 

 

z obrad XLV  sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 28 maja 2021 r.  

Obrady sesji w formie online rozpoczęły się o godz. 10:00.  

W obradach sesji uczestniczyli radni Rady Gminy Pabianice,  nieobecny radny G. Antoniewski, 

Wójt Gminy M. Wieczorek,  radca prawny A. Jankowski.  

 

Ad. pkt 1. 

 

Przewodniczący Rady J. Błoch otworzył  XLV  sesję Rady Gminy, sprawdził obecność radnych 

i skuteczność połączenia online . Lista obecności radnych w załączeniu do protokołu jako zał. 

nr 1. Przewodniczący stwierdził quorum  do podejmowania uchwał.  

 

Ad. pkt 2.  

 

Radni nie wnieśli uwag do  protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. pkt 3. 

 

Do przedłożonego porządku obrad Wójt Gminy wnioskował o wprowadzenie dodatkowych   

projektów uchwał w sprawach: 

 wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice 

Za wprowadzeniem do porządku obrad powyższej uchwały radni opowiedzieli się w 

głosowaniu jednogłośnie.  

Przewodniczący nadał temu projektowi uchwały numer roboczy w porządku obrad   - 

XLV/B/2021 

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

uchwały  zmieniający  uchwałę Nr XXXVI/252/2020 w sprawie wyrażenia  zgody na wykup 

nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice. Również za wprowadzeniem tego 

projektu  uchwały Rada opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie. Projekt uchwały 

otrzymał numer roboczy  XLV/C/2021.  

Ostatnim wprowadzonym projektem uchwały był projekt uchwały w sprawie  zmian w 

budżecie gminy Pabianice na 2021 rok. Za wprowadzeniem projektu uchwały Rada 

opowiedziała się w głosowaniu 13 głosami za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.  Projekt 

uchwały otrzymał w porządku obrad numer roboczy XLV/D/2021  

 

Porządek obrad XLV sesji Rady Gminy Pabianice przedkłada się następująco:  

 

1. Otwarcie obrad XLV  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uwagi do protokołu z poprzedniej  sesji. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.  

6. Przedłożenie raportu o stanie gminy.  

7. Podjęcie uchwał w sprawach:  
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a/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 r – Uchwała Nr XLV/A/2021 

b/ wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice – 

Uchwała Nr XLV/B/2021 

c/ zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/252/2020 w sprawie wyrażenia  zgody na wykup 

nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice – Uchwała Nr XLV/C/2021 

d/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 rok – Uchwała Nr XLV/D/2021  

8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.  

9. Komunikaty i sprawy różne.  

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. pkt 4.  

 

Przewodniczący Komisji przedłożyli informacje o pracy Komisji między sesjami.  

 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że w miesiącu 

maju br.  Komisje Rady odbyły połączone posiedzenie  w temacie analizy sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy Pabianice za 2020 rok. Komisje zaopiniowały pozytywnie 

wykonanie budżetu za rok 2020.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja Rewizyjna 

między sesjami odbyła jedno posiedzenie, na którym dokonała Komisji była analiza 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020  i opracowanie wniosku do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu gminy za 2020 r.  

 

Ad. pkt 5.  

 

Wójt Gminy przedłożył  informację o pracy Urzędu Gminy od ostatniej sesji.  

Informacja w załączeniu do protokołu.  

Przedkłada się w sposób następujący:  

 

„INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI  

maj 2021 r. 

 

W ZAKRESIE REFERATU DRÓG I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  

 

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga dz. nr 318 – w dniu 

 14 maja otworzono 6 ofert na wykonanie zadania; trwa procedura uzupełniania 

  dokumentów i przygotowanie do podpisania umowy. Wyłoniono inspektora nadzoru 

  inwestorskiego – trwa podpisanie umowy. 

 

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice I – Terenin 

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

  na dzień 31 maja 2021 r. 

 

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

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

  dzień 31 maja 2021 r. 
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4. Przebudowa drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie (dokumentacja projektowa) – 

  zadanie w trakcie realizacji – wykonawca uzupełnia dokumentację po wniesieniu 

  zastrzeżeń przez jednego z właścicieli działek do procedury wydawania pozwolenia 

  wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

 

5. Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice – zadanie w trakcie realizacji, 

  planowane zakończenie całego zadania 31 sierpnia 2021 r. 

 

6. Modernizacja (zmiana nawierzchni) drogi gminnej w Żytowicach – zadanie w trakcie 

 realizacji, planowane zakończenie zadania to 15 czerwca br. 

 

7. Przebudowa drogi we Władysławowie wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową – projekt 

  – zadanie w trakcie realizacji, planowany termin otrzymania dokumentacji to 

 30 września br. 

 

8. Przebudowa drogi gminnej nr 108263E w Górce Pabianickiej na odcinku od 

  DK nr 71 do drogi gminnej nr 108262E (dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie 

  realizacji, planowany termin otrzymania dokumentacji to 30 listopada br. 

 

9. Budowa drogi – ul. Mosiężnej w ramach Budowy dróg w Piątkowisku w obrębie ulic 

 Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo – rowerowego wraz 

 z odwodnieniem – w przygotowaniu są dokumenty przetargowe. 

 

10. Przebudowa drogi gminnej nr 108276E w Hermanowie na odcinku od ul. Skrajnej do 

  drogi gminnej nr 108278E (dokumentacja projektowa) – w przygotowaniu są 

  dokumenty przetargowe (dla wartości zadania mniejszej od 130 000 zł netto). 

 

11. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach o salę gimnastyczną 

  i utworzenie klasopracowni językowej – poprawa jakości kształcenia ogólnego w 

 Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach – zaktualizowano kosztorysy 

 inwestorskie; w       

            przygotowaniu są dokumenty przetargowe. 

 

12. Rozpatrywany jest wniosek o budowę zjazdu oraz wniosek o zasypanie rowu 

 melioracyjnego. 

 

13. Rozpatrzono 4 wnioski o zajęcie pasa drogowego. 

 

14. Wydano 4 uzgodnienia lokalizacyjne dla infrastruktury niezwiązanej z potrzebami 

  zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

 

15. Prowadzono prace związane z uzupełnieniem oznakowania dróg gminnych. 

 

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

destruktu  asfaltowego i masy asfaltowej na zimno z wykorzystaniem ciągnika i przyczepy  

oraz 

  robotników drogowych. 
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17. Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy 

przez 

            mieszkańców w różnych sprawach. 

 

- w zakresie planowania przestrzennego: 

 

 Wystawiono 82 wypisy, wyrysy, zaświadczenia z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz z zakresu rewitalizacji.  

 Przeprowadzono 13 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.  

 Przeprowadzono 2 sprawy z zakresu procedowanych zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i studium na terenie gminy Pabianice oraz zmian 

aktów planistycznych procedowanych na terenach gmin sąsiednich. 

 Opracowano i przekazano sprawozdanie Głównemu Urzędowi Statystycznemu z 

zakresu rewitalizacji.   

 Przygotowano wyjaśnienia i przekazano Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu 

odwołanie od decyzji naliczającej opłatę planistyczną.  

 Przeprowadzono rozeznanie cenowe oraz przygotowano umowę dla potrzeb zlecenia 

oceny aktualności dokumentów planistycznych.  

 

Obecne etapy procedowanych aktów planistycznych: 

 Tereny inwestycyjne (Porszewice) – przeprowadzono konsultacje publiczne.    

 Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów – uzgodniono projekt z komisją 

urbanistyczno-architektoniczną.    

 

 

W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 
 

1. Złożony został do WFOŚiGW w Łodzi wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki                                

z dotacją na uzupełnienie krajowego wkładu własnego na zadanie „Budowa oświetlenia 

drogowego w Gminie Pabianice” część II. Wysokość wnioskowanej pomocy to: pożyczka 

- 91 076,00 zł i dotacja – 39 032,00 zł. 

2. Złożony został do WFOŚiGW w Łodzi wniosek o dofinansowanie w formie dotacji na 

„Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Kornela 
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Makuszyńskiego w Bychlewie”. Wnioskowana wysokość dotacji to 45 300,00 zł, udział 

budżetu gminy 5 111,00 zł. 

3. Złożone zostały do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dwa wnioski o przyznanie pomocy 

na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji małych projektów w ramach naboru 

„Sołectwo na plus”: 

- „Zakup altany wraz z wyposażeniem” dla sołectwa Kudrowice, wysokość wstępnie 

przyznanej pomocy to 10.000 zł. 

- „Integracja mieszkańców sołectwa Konin-Majówka poprzez wspólną pracę przy 

zagospodarowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej” – wysokość wstępnie przyznanego 

dofinansowania to 10.000 zł. 

 

W ZAKRESIE PRACY REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI 
NIERUCHOMOŚCIAMI  

 

 
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

 

1. Wydano 25 szt.  warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej 

            i 3 szt warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 

2.  Trwają prace projektowe budowy sieci wodociągowych na terenie Gminy.,  

4.   Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 661/15 i 662/1 w Piątkowisku - w 

trakcie  

             procedury odbiorowej –w dniu 24.05.2021r dokonano odbiór robót  

5. Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Pabianice – wysłano zapytania  

             ofertowe na budowę sieci wodociągowej w Piątkowisku: 

 

Sieć wodociągowa we wsi Piątkowisko , od końcówki w Piątkowisku na działce 563/21 

do działki 570/21     

Sieć wodociągowa we wsi Piątkowisko, przedłużający wodociąg od końcówki   na 

działce 573/21 z końcówką wodociągu na  działce 662/1 

Sieć wodociągowe we wsi Kudrowice  na działce 331/15 , wzdłuż działek 331/15 i 331/5 

spinającej wodociąg od północy na działce 154 

Sieć wodociągowa we wsi Wola Żytowska   spinającej końcówkę wodociąg na  

działce 250/2 z  wodociągiem na działce 252 

Sieć wodociągowa we wsi Pawlikowice dz. 2/3 – w trakcie sporządzania mapy do celów 

projektowych. 

 

6. Budowa sieci wodociągowej  we wsi Piątkowisko –  dz. nr ewid. 570/21 – w trakcie wyboru 

oferenta. 

 

 

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa 

 

1. Przyjęto 12 wniosków dotyczących zmian w CEiDG, 
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2. Przedsiębiorcy posiadający ważne zezwolenia alkoholowe muszą dokonać wpłat do 31 

maja br.  

      Obecnie przyjmujemy wpłaty od 12 przedsiębiorców z terenu Gminy 

 

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

 

1. Wykonano 6 decyzje podziałowe, 

2. Wykonano 4. zawiadomienia o nadaniu nr posesji i 3 zaświadczenia. 

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

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

5. Wprowadzono 15 szt. aktów notarialnych do rejestru, 

6. Sprawy różne – 2 sprawy dot. numeracji posesji, podziałów, rozgraniczeń, uwłaszczeń,  

7. Wykonano zadania związane z prowadzeniem postępowania rozgraniczeniowego 

8. Ustalono termin zawarcia aktu notarialnego dla potrzeb wykupu działek w Bychlewie 

za szkołą (2 czerwca br.). 

9. Udzielono odpowiedzi odmawiającej przyznania lokalów mieszkalnych dla 4 wniosków  

           dotyczących (repatriacji) osiedlenia się w naszej gminie obywateli Kazachstanu i Rosji. 

 

W  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

• Przyjęto i wprowadzono do programu 43 deklaracji; 

• Od początku roku zaksięgowano 109 488,20 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie 

odpadami  

            komunalnymi; 

• Podjęto działania informacyjne odnośnie zaległości i nie tylko (telefon) - ok. 100 

rozmów  

            telefonicznych; 

• Prowadzono obsługę bieżącą mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat,  

            udzielanie informacji itp.); 

• Wystawiono 39 kart przekazania odpadów w bazie danych o produktach i 

opakowaniach  

            oraz gospodarce odpadami.;  

• Przygotowano zawiadomienia do US o spłacie zadłużenia w opłacie za gospodarowanie  

            odpadami.; 

• Wysłano 37 postanowień dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie 

odpadami  

             komunalnymi; 

• Przygotowano i koordynowano działania związane z wymianą pojemników na metale i  

             tworzywa sztuczne w miejscowościach Piątkowisko, Pawlikowice, Jadwinin, Terenin,  

            Władysławów, Petrykozy i Wola Żytowska; 

 

W zakresie ochrony środowiska 

 

1. Przeprowadzono 16 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń, decyzji lub  

            zaświadczeń w sprawie wycięcia drzew. 

2. Zebrano materiał dowodowy pozwalający na wydanie decyzji w sprawie prowadzonych  

            postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi odcinek: 

Górka  

            Pabianicka – Gorzew i odcinek: Hermanów – Pawlikowice 
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W zakresie wykonania gminnych programów. 

 

1. W zakresie dotacji dofinansowań do fotowoltaiki przyjęto 16 szt. rozliczeń 

dofinansowań, 

            łącznie 139 rozliczeń. 

2. Wpłynęły 2 wnioski na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.  

            W roku 2021 r. w budżecie przeznaczono na ten cel kwotę 160 tysięcy zł. 

3. Łącznie 3 wnioski PBOŚ i 1 wniosek PK przekraczają środki budżetowe przeznaczone 

na 

            ten rok. 

4. Wydano 3 skierowania na sterylizację/kastracje psów 

5. Wydano 9 skierowań na sterylizację/kastrację kotów 

 
 
W ZAKRESIE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU  
 
1. W miesiącu maju dla podmiotów prowadzących żłobki udzielono dotacji w wysokości 25 

000 zł. Dotacją objęto 50 dzieci  zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice. 

 

2. Dokonano podziału dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2021 w 

następujący sposób:  

Całkowita kwota  przyznanej dotacji  w kwocie 236 831,00 zł. została podzielona na 

następujące rozdziały:  

- rozdział 80103 /odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: 151 513 zł./ 

- rozdział 80104 /Zespół szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku: 85 318 zł./ 

 W rozdziale 80103 kwota dotacji tj. 151 513 zł. została rozdysponowana pomiędzy oddziały 

przedszkolne przy szkołach podstawowych z podziałem na poszczególne szkoły i  paragrafy: 

S.P. Bychlew: 48 543 zł. 

 

S.P. Petrykozy: 69 137 zł. 

 

S.P. Pawlikowice: 33 833 zł. 

 

W rozdziale 80104 kwota dotacji tj. 85 318 zł. została przyznana  dla przedszkola w Żytowicach 

wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku. 

 

3. Przygotowano i wysłano wniosek o dofinansowanie w ramach modułu 3 wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  dotyczącego wsparcia w latach 2019-2023 

organów prowadzących publiczne podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,  

wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. 

4. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku przyznano 10 

godzin tygodniowo nauczania  indywidualnego  dla ucznia klasy V szkoły podstawowej. 

Godziny przyznano na okres  o końca roku  szkolnego 2020/2021. 

 

5. Podpisano umowę z Kuratorium Oświaty w Łodzi w sprawie zasad, trybu przekazywania 

oraz rozliczania z 2021 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na 

dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

6. Sporządzono i wysłano do Kuratorium Oświaty w Łodzi wniosek o udzielenie dotacji 

celowej w roku 2021 na  wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe. 
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W zakresie sportu,  współpracy z organizacjami  pozarządowymi , świetlice 

wiejskie. 

-  zakończono i odebrano prace związane z naprawą i kompleksowym malowaniem elewacji 

obiektu sportowego w Piątkowisku; 

- aktualnie prowadzone jest  postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie i montaż 

piłkochwytów wokół boiska sportowego w Piątkowisku; 

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bychlew, zakupiono samojezdny wózek 

nawadniający wraz z kompletnym osprzętem, na potrzeby utrzymania boiska sportowego w 

Bychlewie ,  

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Konin-Majówka zrealizowano zakup witryny 

chłodniczej na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Koninie; 

- koordynowano sprawy związane z bieżącym utrzymaniem obiektów gminnych w zakresie 

utrzymania porządku, zakupem niezbędnych materiałów, bieżących napraw. Wszystkie 

działania podjęto w uzgodnieniu z gospodarzami obiektów sportowych, świetlic wiejskich. 

- konsultowano z sołtysami wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz ewentualne zmiany 

przeznaczenia środków. 

- od dnia 29.05.2021 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. 

istnieje możliwość wynajmu obiektów gminnych na potrzeby organizacji imprez 

okolicznościowych dla mieszkańców gminy Pabianice z zachowaniem określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku uczestniczy w konkursie „ Podwórko 

NIVEA 2021” Głosowanie trwa od dnia 24.05.2021 r do dnia 15.07.2021 r. Głosowanie 

odbywa się na terenie całej Polski za pośrednictwem strony internetowej 

www.podworko.nivea.pl” 

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.  

Podstawową i obowiązkową formą w tegorocznym spisie ludności jest Samospis internetowy.  

Z uwagi na sytuację epidemiczną jest to najbezpieczniejsza , a także najwygodniejsza forma 

wypełnienia swojego obowiązku. 

Formularz spisowy dostępny jest od 1 kwietnia na stronie SPIS.GOV.PL. – APLIKACJA 

SPISOWA ( metody logowania za pomocą profilu zaufanego, lub nr PESEL z informacją 

dotyczącą rodziców) 
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Dla osób, które nie będą mogły same dopełnić obowiązku samospisu, w tutejszym Urzędzie 

Gminy przygotowane zostało stanowisko do samospisu internetowego. Stanowisko jest 

dostępne codziennie w godz. pracy Urzędu. Kontakt do Gminnego Biura Spisowego tel. 

42 213 96 76 wew. 124. 

Jeżeli nie spiszą się Państwo przez internet, można skorzystać z Infolinii Spisowej pod  

nr 48 22 279 99 99 lub skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy. 

Na terenie gminy Pabianice od dnia 17 maja br. spis realizowany jest również przez 

rachmistrzów spisowych. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować na stronie 

SPIS.GOV.PL. – SPRAWDŹ TOŻSAMOŚĆ RACHMISTRZA. 

Nasz udział w spisie jest nie tylko prawnym obowiązkiem ale również powinnością 

obywatelską, a za odmowę udziału w badaniu może zostać nałożona kara grzywny. 

 

W ZAKRESIE REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH 

W zakresie spraw prowadzonych przez ewidencję ludności i dowody osobiste  w miesiącu maju 

2021r. wykonano: 

1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy  - łącznie 38 osób. 

2. Nadano 7 numerów PESEL  dla cudzoziemców. 

3. Wydano 12 zaświadczenia potwierdzające  pełne dane osobowe. 

4. Udostępniono 5 wniosków o udostępnienie danych osobowych dla Kancelarii 

Komorniczych. 

5. Zgony- 5  osób 

6. Urodzenia-5 osób 

7. Złożono  95  wniosków o wydanie dowodu osobistego. 

8. Wydano  70  nowych dowodów osobistych. 

9.  Unieważniono 70 szt. dowodów  osobistych  w tym 8 wniosków z powodu utraty lub 

uszkodzenia dowodu osobistego. 

Na stanowisku obsługującym sekretariat Urzędu Gminy w kwietniu wprowadzono w system 

informatyczny 510 pism, spraw, które wpłynęły do Urzędu”.  

 

  Ad. pkt 6. 



10 

 

Wójt przedłożył raport o stanie Gminy Pabianice za 2020 r., co stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

Poinformował, że jest to dokument obszerny, ale przystępny dla czytającego. Zostanie 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej po sesji. Następnie omówił szerzej 

następujące zagadnienia zawarte w raporcie: 

• programy kierowane do mieszkańców; 

• demografia; 

• finanse gminy; 

• pozyskane środki zewnętrzne; 

• drogi i oświetlenie uliczne; 

• planowanie przestrzenne; 

• gospodarka wodno-ściekowa; 

• zbiórka odpadów komunalnych; 

• stan jakości powietrza; 

• przedsiębiorcy; 

• oświata; 

• krótka informacja odnośnie działalności jednostek organizacyjnych Gminy. 

Radni nie mieli uwag do powyższego. 

Przewodniczący poinformował, że debata nad raportem o stanie Gminy odbędzie się na sesji 

absolutoryjnej w czerwcu. 

 

Ad. pkt 7. 

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

roboczego XLV/A/2021 do nr XLV/D/2021, co stanowi załącznik od nr 3 do nr 6. 

Uwag do powyższych projektów nie było. 

Uchwały, odpowiednio o nr XLV/310/2021, XLV/311/2021, XLV/312/2021 i XLV/313/2021, 

zostały przyjęte jednomyślnie w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich. 

Protokoły z głosowania stanowią zał. od nr 7 do nr 10. 

 

Ad. pkt 8. 

 

W ramach punktu „składanie interpelacji i zapytań na piśmie” radny Ł. Drewniak złożył 

interpelację dotyczącą 
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• naprawy nawierzchni drogi przez Górkę Pabianicką tzw. Poduchowną, jeszcze przed 

Bożym Ciałem, ponieważ w bieżącym roku procesja będzie przechodzić przez tę część 

Górki Pabianickiej.   

• Wykaszanie poboczy, w szczególności w okolicy skrzyżowań. 

 

Ad. pkt 9. 

W ramach komunikatów i spraw różnych radna M. Werstak pytała, czy przygotowana została 

oferta na wypoczynek letni dzieci i młodzieży przez Gminny Dom Kultury. 

Wójt poinformował, że tylko 2 podmioty będą korzystać z dofinansowania na wypoczynek letni 

dzieci, tj. LKS „Orzeł” Piątkowisko i „Jutrzenka” Bychlew. Przyznał, że Dom Kultury planował 

coś w tym zakresie, jednak nie wiedział dokładnie, dlatego odesłał do źródła. 

W uzupełnieniu powyższej informacji radny M. Kociołek poinformował, że Dom Kultury 

planuje zorganizować 2 obozy taneczne. Można już zapisywać dzieci. 

Następnie radny M. Madaj poinformował, że otrzymał odpowiedź od Starosty odnośnie 

złożonej przez niego petycji w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 

powiatowej Kudrowice-Żytowice. Poinformowano go, że w bieżącym budżecie nie ma 

środków na ten cel, jednak nie wyklucza się takiej możliwości w przyszłym roku. Dlatego radny 

prosił Wójta o monitowanie tej sprawy i wykonanie chociażby dokumentacji projektowej. 

Kolejne pytanie zadał radny Ł. Drewniak – czy wiadomo coś na temat budowy światłowodu, 

na jakim etapie realizacji inwestycja się znajduje. 

Wójt odpowiedział, że Toya przekazuje informacje, które jego zdaniem nie nadają się do 

przekazywania. Stwierdził, że zgodnie z planem inwestycja powinna zostać zakończona w 2020 

r. Wyjaśnił, że ten projekt dotyczy 5 powiatów i jest realizowany z potężnym dofinansowaniem. 

Jednak prace są realizowane z tzw. „doskoku”. Gmina otrzymuje różne informacje, z różnych 

źródeł, ale nie są pewne. To co udało się ustalić, to to, że Toya aneksowała wykonanie projektu 

do 2022 r. 

Radny pytał ponadto o pismo, które otrzymał drogą e-mailową, a dotyczące konfliktu 

mieszkańca Górki Pabianickiej odnośnie terenu należącego do hydrofornii. 

Wójt wyjaśnił, że chodzi o fragment gruntu przy stacji uzdatniania wody w Górce Pabianickiej. 

Stwierdził, że temat ten szerzej omówiony zostanie na komisjach. 

Pytanie zadała również radna J. Szafran, która chciałaby wiedzieć, czy w przypadku 

przebudowy drogi przez Hermanów gazociąg zostanie pociągnięty dalej, w stronę lasu. 

Wójt odpowiedział, że PSG zostanie poinformowane o chęci realizacji inwestycji. Procedura 

związana z przystąpieniem do realizacji inwestycji zajmie sporo czasu, dlatego PSG będzie 

miało czas na reakcję i położenie gazociągu. Jeżeli jednak do momentu rozpoczęcia inwestycji 

nie zostanie to wykonane, to Gmina nie będzie czekać. 

Dalszych pytań nie było. 
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Ad. pkt 10. 

Przewodniczący zakończył XLV sesję Rady Gminy Pabianice. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Pabianice 

  

 Jerzy Błoch 

 

Protokołowały: 

U. Czerwonka 

A. Struzikiewicz 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


