Protokół Nr LIX
z obrad LIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 14 marca 2022 r.

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00 w formie online.
Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, 1 radny złożył
mandat z dniem 31.12.2021 r. Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto w
sesji uczestniczył Wójt M. Wieczorek, Skarbnik Gminy J. Kukieła oraz Kierownik Ref. Ochrony
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki.

Ad. pkt 1.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych i
stwierdził prawomocność obrad.

Ad. pkt 2.
Wójt przedstawił wniosek, który stanowił podstawę do zwołania sesji. Zgodnie z wnioskiem, który
stanowi zał. nr 2 do protokołu, przyczyną zwołania sesji była konieczność pilnego przyjęcia uchwał
dotyczących programu wsparcia wymiany źródeł ciepła oraz zabezpieczenia dodatkowych środków
na realizację inwestycji modernizacji pięciu dróg dofinansowanych z Polskiego Ładu.
Wójt wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk
węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła lub budynkach
mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2022 – 2024 został
wprowadzony pod obrady sesji nadzwyczajnej, po to by nie czekać, aby jak najszybciej rozpocząć
nabór wniosków.
Natomiast projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. oraz zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030 dotyczącą jednej sprawy.
Gmina Pabianice otrzymała ponad 11 mln zł dotacji z Polskiego Ładu na 5 dróg. W budżecie
zabezpieczono na ten cel 5% wkładu własnego, ale po przetargu okazało się, że oferta opiewa na ok.
15.800.000 zł, więc brakuje środków w wysokości 4.600.000 zł. Zauważył, że oferta i tak jest
korzystna, ponieważ ceny dramatycznie poszły do góry, część pracowników Ukraińskich wróciło do
ojczyzny. Można było unieważnić przetarg, ale wtedy Gmina straciłaby 11 mln zł dofinansowania,
ponieważ niższej oferty nie będzie. Środki pochodzą z rezerwy z lat ubiegłych. Dodał, że powyższe
projekty uchwał zostały wprowadzone pod obrady sesji nadzwyczajnej, ponieważ jest określony
termin związania ofertą, który jest krótszy niż termin planowanej sesji zwyczajnej. Ponadto im
szybciej zostanie zawarta umowa, tym szybciej rozpoczną się prace.
Do powyższego pytanie zadał radny M. Kociołek, który chciał wiedzieć, jaka jest gwarancja, że
oferent dotrzyma umowy, nie będzie negocjować ceny.
Wójt stwierdził, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie, nie jest w stanie dać gwarancji,
ponieważ sytuacja cały czas się zmienia. Niemniej wyjaśnił, że podczas procedury przetargowej dwie
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firmy składały zapytania do Specyfikacja Warunków Zamówienia, ale ofertę złożyła tylko firma
„Włodan”. Do tej pory nie było żadnych problemów z tym wykonawcą, zawsze wywiązywał się z
umów. Zdaniem Wójta jest to solidny wykonawca.
Dalszych pytań, ani uwag nie było.
Radni nie mieli uwag również do porządku obrad.
Porządek przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad LIX sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło
o wyższej sprawności wytwarzania ciepła lub budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie
Gminy Pabianice w latach 2022 – 2024 - Uchwała Nr LIX/A/2022
b/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. – Uchwała Nr LIX/B/2022
c/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030 – Uchwała
Nr LIX/C/2022
4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
5. Komunikaty i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. pkt 3.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice przedstawił projekty uchwał o nr roboczych
LIX/A/2022, LIX/B/2022 i LIX/C/2022, co stanowi zał. nr 3, 4 i 5 do protokołu.
Uwag do powyższego nie było.
Uchwały odpowiednio o Nr LIX/388/2022, LIX/389/2022 i LIX/390/2022 zostały przyjęte w
głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich, jednomyślnie. Protokoły z głosowań
stanowią załączniki odpowiednio nr 6, 7 i 8.

Ad. pkt 4.
Interpelacji, ani zapytań nie było.
Ad. pkt 5.
W ramach komunikatów i spraw różnych jako pierwszy głos zabrał Wójt, który krótko poinformował
o działaniach podejmowanych przez Urząd w związku z kryzysem uchodźczym. Stwierdził, że
obecnie na terenie Gminy znajduje się 105 osób z Ukrainy, gł. dzieci. Wczoraj uruchomiono pierwszy
punkt zbiorczy w obiekcie sportowym w Piątkowisku. Drugi w kolejności może być obiekt sportowy
w Bychlewie, następnie świetlice wiejskie, i strażnice, ponieważ Prezesi OSP zadeklarowali pomoc.
Ostatecznie mogą być wykorzystywane sale gimnastyczne. Obecnie jest duży chaos. Wdrażane będą
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postanowienia ustawowe dotyczące nadawania nr PESEL oraz przyjmowane przez GOPS wnioski o
zasiłki. Na bieżąco Urząd kontaktuje się z przedstawicielami Starostwa Powiatowego i Urzędu
Wojewódzkiego w zakresie zarządzania kryzysowego.
Pytań, ani uwag do powyższego nie było.
Następnie radny G. Antoniewski poinformował o krytycznym stanie drogi od Świątnik do kopalni.
Będzie problem z wjazdem ciągników rolniczych.
Z kolei radna M. Werstak niejako w nawiązaniu do informacji przekazanej przez Wójta stwierdziła,
że Urząd Pracy uruchomił nr telefonu obsługiwany przez osobę władającym językiem polskim,
ukraińskim i rosyjskim. Prosiła by rozpowszechnić informację o tym, że Ukraińcy mogą się zgłaszać
do Urzędu w celu wskazania jakiej pracy poszukują. Prosiła również, żeby upowszechnić wśród
przedsiębiorców na terenie sołectw informacji o możliwości zatrudniania Ukraińców i zgłaszania się
w tym celu do Urzędu Pracy. Ponadto radna złożyła sołtysom życzenia w związku z ich świętem.
Przewodniczący podsumował niejako temat kryzysu uchodźczego i sytuacji jaka ma obecnie miejsce
zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce.
Następnie Przewodniczący poinformował, że w związku z licznie składanymi przez radnych
interpelacjami, także między sesjami, oraz odpowiedziami wpływającymi do Biura Rady w różnych
terminach – odpowiedzi na interpelacje pisemne radnych będą zamieszczane wyłącznie w Biuletynie
Informacji Publicznej, nie będą przekazywane e-mailowo.
Na zakończenie Przewodniczący poinformował, że kolejna sesja zwyczajna odbędzie się w czwartek
31.03.2022 r. o godz. 10.00.
Innych komunikatów nie było.

Ad. pkt 6.
Przewodniczący podziękował radnym i zakończył LIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Pabianice.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz
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