Protokół Nr LXIII

z obrad LXIII sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2022 r.

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

W obradach sesji uczestniczyli radni Rady Gminy Pabianice, (lista uczestniczących w sesji
radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu), Na ustawowy liczebnie skład Rady Gminy 15
radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych. Ponadto w sesji uczestniczył Wójt Gminy M.
Wieczorek, Skarbnik Gminy J. Kukieła.

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 nie było.

Ad. pkt 3.

Do porządku obrad LXIII radni nie wnieśli uwag.
Porządek obrad przedkłada się następująco:

1. Otwarcie obrad LXIII 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/ zmiany składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice – Uchwała
NR LXIII/A/2022
b/zmiany składu osobowego Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice –
Uchwała Nr LXIII/B/2022
c/ nadania nazw czternastu drogom w miejscowości Rydzyny – Uchwała Nr LXIII/C/2022
d/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LXIII/D/2022
e/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LXIII/E/2022
f/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2022 r. – Uchwała Nr LXIII/F/2022
8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
9. Komunikaty i sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. pkt 4.

Przewodniczący Komisji złożyli informację o pracy Komisji miedzy sesjami.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj w imieniu Przewodniczących
pozostałych Komisji Rady Gminy poinformował, że między sesjami odbyło się posiedzenie
wspólne Komisji Rady Gminy, na którym Komisje dokonały analizy sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za rok 2021, omówiły materiały na najbliższą sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja, której
przewodniczy odbyła jedno posiedzenie, na którym dokonała również analizy sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za rok 2021 i opracowała wniosek do Regionalnej Izby
Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy.

Ad. pkt 5.

Wójt Gminy przedłożył informacje o pracy Urzędu Gmin y od ostatniej sesji:
Informacja zapisana poniżej.

„INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI
MAJ 2022 r.

W ZAKRESIE REFERATU DRÓG I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
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W ZAKRESIE DRÓG

1. Rozpatrzono 4 wnioski na wybudowanie zjazdu z drogi gminnej. W trakcie rozpatrywania
1 wniosek.
2. Rozpatrzono 18 wniosków o zajęcie pasa drogowego. W trakcie rozpatrywania 2 wnioski.
3. Uzgodniono 12 wniosków o uzgodnienie projektu organizacji ruchu. W trakcie
rozpatrywania 1 wniosek.
4. Wydano 17 uzgodnień lokalizacyjnych dla infrastruktury niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W trakcie rozpatrywania 4 wnioski.
5. Prowadzono bieżące usuwanie szkód – usuwanie połamanych drzew i gałęzi, udrażniania
kratek ściekowych, udrażniania rowów, naprawa nawierzchni jezdni i poboczy dróg
gruntowych uzupełnianie uszkodzonych znaków drogowych pionowych .
6. Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy przez
mieszkańców w różnych sprawach.
7. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w pasie
drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
8. Prowadzono roboty związane z poprawą przejezdności dróg wewnętrznych
na terenie gminy.
9. Prowadzono roboty związane z naprawą przy pomocy równiarki nawierzchni dróg
gruntowych.
10. Prowadzono roboty związane z udrożnianiem przepustów drogowych.
11. Przystąpiono do wykaszania rowów przydrożnych i poboczy dróg na terenie gminy.

W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

▪

Wystawiono

44

wypisy,

wyrysy,

zaświadczenia

z

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego oraz z zakresu rewitalizacji.
▪

Przeprowadzono 4 sprawy z zakresu opinii wstępnych projektów podziałów
nieruchomości.

▪

Przeprowadzono 3 sprawy z zakresu informacji, zawiadomień, opinii, zaświadczeń o
zgodności sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz wniosków o zmianę planu.
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▪

Wszczęto 3 postępowania administracyjny w zakresie naliczenia opłaty planistycznej w
związku ze zbyciem nieruchomości objętych zmianą miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

▪

Przeanalizowano pod kątem uwag tereny na obszarze sąsiedniej gminy w związku z
wystąpieniem Wójta Gminy Dłutów o opinie projektu zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego.

▪

Przygotowano wyjaśnienia dla Rady Gminy Pabianice w związku z wnioskiem o
uchylenie części uchwały.

▪

Przygotowano sprawozdanie dla potrzeb GUS z zakresu rewitalizacji.

▪

Przeprowadzono weryfikacje danych przestrzennych dla APP (aktów planistycznych
gminy).

▪

Zgłoszono uwagi do systemu e-mapa w zakresie aktualizacji udostępnianych danych
przestrzennych.

INWESTYCJE

1.

Niżej wymienione zadania, polegające na opracowaniu dokumentacji
projektowych (o wartościach nie przekraczających 130 000 zł netto) są w trakcie
realizacji. Termin wykonania wszystkich zadań to 30 listopada br:

a)

Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi gminnej Nr 108279E w Jadwininie wraz
z chodnikiem i ścieżką rowerową,

b)

Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku od
skrzyżowania z drogą gminną Nr 108274E w Tereninie do skrzyżowania z drogą
gminną nr 108278E w Hermanowie,

c)

Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej Nr 108268E w Świątnikach,
tzw. Małych,

d)

Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej w Jadwininie, działki nr 215/1,
215/2 i 216/1.

2.

Niżej wymienione zadania,
są w trakcie realizacji:

a)

Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice - Terenin,

b)

Przebudowa drogi gminnej Nr 108275E we Władysławowie wraz z chodnikiem
i ścieżką rowerową,

c)

Rozbudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka – Gorzew,

polegające

na

wykonaniu

robót

budowlanych

4

d)

Rozbudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku od DK 71 do drogi gminnej
Nr 108262E wraz ze ścieżką pieszo-rowerową,

e)

Rozbudowa drogi gminnej Nr 108276E w Hermanowie od ul. Skrajnej do drogi gminnej
Nr 108278E.

3.

Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice – zadanie w trakcie realizacji;
rozważane jest kolejne aneksowanie terminu wykonania z uwagi na opóźnienia ze
strony PGE w montażu liczników poboru energii elektrycznej, co uniemożliwia
wykonawcy przeprowadzenie pomiarów zużycia energii i oszacowanie redukcji emisji
CO2.

4.

Rozbudowa drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie – oczekujemy na
rozstrzygnięcie drugiego naboru wniosków o dofinansowanie z Programu
Inwestycji Strategicznych; w przypadku uzyskania dofinansowania ogłoszony
zostanie przetarg na wykonawstwo.

5.

Dla niżej wymienionych zadań remontowych dróg gminnych posiadamy
dokumentacje projektowe. Zadania te zostały zgłoszone do dofinansowania
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i znajdują się na liście rezerwowej.
Ich realizacja możliwa będzie po przyznaniu dofinansowania.

a)

Remont drogi gminnej Nr 108251E w miejscowości Janowice dz. Nr ewid. 151 obręb
Janowice,

b)

Remont drogi gminnej publicznej Nr 108264E w miejscowości Porszewice na
odcinku od DK71 do placówki opiekuńczo-wychowawczej,

c)

Remont drogi gminnej w miejscowości Górka Pabianicka na odcinku od drogi
gminnej Nr 108258E do DK71.

6.

Dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej dz. Nr 8
i dz. Nr 18 w Rydzynach” - umowa na wykonawstwo tego zadania
została rozwiązana z uwagi na nieuregulowany stan prawny działek. Trwa proces
zasiedzenia tych działek, co dopiero umożliwi nam inwestowanie na tym terenie.

7.

Dla zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego do posesji 94 w Żytowicach”
zadanie w trakcie realizacji.

8.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach o salę gimnastyczną
i utworzenie klasopracowni językowej – poprawa jakości kształcenia ogólnego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach – procedura przetargowa
w przygotowaniu.
Dotacje dla Powiatu Pabianickiego dla zadań:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina
Pabianice” i „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości
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Pawlikowice, Gmina Pabianice” – umówione zostało spotkanie z przedstawicielami
Powiatu, projektantem i mieszkańcami Pawlikowic w celu omówienia zakresu robót
i niezbędnych wywłaszczeń terenu pod pas drogowy.
„Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny,
Gmina Pabianice” – powiat złożył wniosek o dofinansowanie w drugim naborze
Programu Inwestycji Strategicznych i do czasu jego rozstrzygnięcia nie
podejmuje żadnych działań.
W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

1. W ramach projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania z terminem składania
ofert do 13 czerwca br.
2. W ramach projektu „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice”
otrzymaliśmy zgodę Marszałka Województwa Łódzkiego na wydłużenie terminu
zakończenia realizacji projektu do 30 września 2022 r.

W ZAKRESIE PRACY
NIERUCHOMOŚCIAMI

REFERATU

OCHRONY

ŚRODOWISKA

I

GOSPODARKI

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1.
Przygotowano i złożono wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .na zadanie pt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie wsi Kudrowice, Gm. Pabianice” Wnioskowana kwota pomocy 5 milionów zł.
2.
Podpisano i przystąpiono do budowy sieci wodociągowej we wsi Górka Pabianicka i
Kudrowice.
3.
Wysłano do PGW Wody Polskie poprawiony wniosek taryfowy wraz z wyjaśnieniami.
W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1. Przyjęto i wprowadzono 10 wniosków o wpis do CEIDG,
2. Przyjęto wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
1.
2.
3.
4.
5.

Wykonano 6 decyzji podziałowych,
Wykonano 7 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji,
Wykonano 8 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych,
Wykonano 6 wypisów z KW d/c służbowych,
Wprowadzono 35 szt. aktów notarialnych do rejestru,
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6.
Wykonano zadania związane z prowadzeniem dwóch postępowań rozgraniczeniowych
7.
Przygotowano uchwałę dotyczącą nadania nazw czternastu ulicom w miejscowości
Rydzyny,
tj.
drodze powiatowej 3309E, 3310E tzw. Rydzyny Długie, drodze powiatowej 3310E tzw.
Rydzyny Górne, drodze gminnej nr 108280E tzw. Rydzyny Dolne, drodze na tzw.
Potaźni,
drodze na tzw. Biesadze, drodze oznaczonej dz. ewid. 73/5, drodze oznaczonej dz. ewid.
61/2,
305/12, 230/1, 312/1, 521, 84, 18, 167/2.
8.
Wysłano jedną odpowiedzi o braku lokalu mieszkalnego dla obywatela Kazachstanu
który
wnioskował o możliwość osiedlenia się w Gminie Pabianice w ramach programu
repatracji.
9.
Podpisano umowę-zlecenie:
1)
na wykonanie robót ziemnych na działce sołeckiej w Kudrowicach
2)
na wykonanie naprawy poszycia altany na działce sołeckiej w Piątkowisku która uległa
uszkodzeniu w wyniku warunków atmosferycznych.
10.
W dniu 31 maja br. odbędzie się podpisanie ostatecznego aktu notarialnego w związku
z warunkową umową sprzedaży udziałów (2/20) z działek gminnych w Żytowicach które zbyte
zostają za łączną cenę 10.251,75 zł – Uchwała Nr LVII/381/2022 z dnia 31 stycznia br..
W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Przyjęto i wprowadzono do programu 62 deklaracji;
Zaksięgowano 134 353,17 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.);
Na bieżąco wydawano dyspozycję wyposażenia nowych mieszkańców gminy w
pojemniki;
Wystawiono 21 kart przekazania odpadów w bazie danych o produktach i opakowaniach
oraz gospodarce odpadami.;
Wysłano postanowienia dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
Na bieżąco weryfikowano osoby zgłaszające potrzebę wywozu odpadów na PSZOK;
Przygotowano zawiadomienie do US o spłacie zadłużenia w opłacie za gospodarowanie
odpadami.;
Sporządzono analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021r.;
Przygotowano zestawienie informacji o zaległościach podatkowych do komornika
sądowego w Pabianicach.

W zakresie ochrony środowiska
1.
Przeprowadzono 13 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń, decyzji lub
zaświadczeń w sprawie usunięcia drzew.
2.
Przyjęto 1 zgłoszenie o drzewach stanowiących złomy i wywroty
3.
Zaopiniowano pozytywnie wodno-rolny kierunek rekultywacji terenu górniczego
przedsiębiorstwa ZAK-TEX
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4.
W związku z toczącym się postepowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie Kompleksu przemysłowomagazynowo-usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą
infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Jadwinin, oraz odmową
uzgodnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska zawieszono w/w postępowanie do czasu uzupełnienia dokumentacji.
5.
Wystąpiono do inspektora nadzoru budowlanego w sprawie naruszenia stosunków
wodnych na terenie działki pod adresem ul. Jutrzkowicka 140 przez właścicieli działki nr ew.
328/4 obręb Bychlew.
W zakresie wykonania gminnych programów.
1.
W ramach 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 złożono 69 wniosków na łączną kwotę
dofinansowania 1.010.204,22 zł..
2.
Wydano 13 skierowań na sterylizację/kastrację kotów
3.
Wydano 4 skierowania na sterylizację/kastrację psów.
4.
Przyjmowano oraz pomagano w wypełnianiu deklaracji dot. centralnej ewidencji
emisyjności budynków. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zgłosić źródła ciepła do
końca czerwca br.
W

ZAKRESIE

REFERATU

OŚWIATY,

KULTURY

I

SPORTU

1. W miesiącu maju dla podmiotów prowadzących żłobki wypłacono 26 000 zł. tytułem dotacji
, którą objęto 52 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice.
2. Podpisano umowę z Kuratorium Oświaty w Łodzi w sprawie zasad, trybu przekazywania
oraz rozliczania w 2022 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
3. Sporządzono i wysłano do Kuratorium Oświaty w Łodzi wniosek o udzielenie dotacji
celowej w roku 2022 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe.
4. W związku z wejściem w życie uchwały Rady Gminy Pabianice w sprawie określenia
średniej ceny paliwa w roku szklonym 2021/2022 - sporządzono aneksy do umów
określających zasady zwrotów kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych i opiekunów
do szkoły prywatnymi samochodami osobowymi w związku z wejściem w życie Uchwały Rady
Gminy Pabianice w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Pabianice na rok
szkolny 2021/2022, określającej nowe wyższe ceny paliw.
5. Wydano 2 decyzje przyznające pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników o łącznej wartości 8 524,57 zł.
6. Na obiekcie sportowym w Bychlewie wykonano i odebrano wykonanie instalacji uziemienia
dla oświetlenia boiska sportowego.
7. W dniu 21.05.2022 r. współorganizowano piknik sołecki sołectwa Terenin. Piknik
zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
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8. 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. –
na obiekcie sportowym w Piątkowisku dokonano modernizacji przewoźnych wiat
stadionowych, w trakcie realizacji usługa pielęgnacji żywopłotu wokół obiektu sportowego.
9. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Hermanów w świetlicy wiejskiej w miesiącu
kwietniu zrealizowano cykl zajęć rekreacyjnych, fitness dla mieszkańców sołectwa.
10. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bychlew w dniu 5.05.2022 r. zawarto umowę na
wykonanie usługi obejmującej prowadzenie zajęć integracyjnych dla środowisk lokalnych w
oparciu o aktywizację muzyczno-ruchową dla mieszkańców Sołectwa Bychlew. Szczegóły
dotyczące realizacji zajęć w Gminnym Domu Kultury.
11. Wójt Gminy Pabianice informuje, że na podstawie § 8 i § 9 Uchwały Rady Gminy Pabianice
z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i przyznawania nagród i wyróżnień
osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie
sportowym międzynarodowym i krajowym istnieje możliwość przedłożenia stosownych
wniosków ( stanowiących załącznik do uchwały) w terminie do dnia 31 maja 2022 r.
Szczegółowe informacje w pok. 17. ( Referat OKS.)
12. Zlecono wykonanie usługi naprawy gwarancyjnej urządzeń stanowiących wyposażenie
placu zabaw siłowni plenerowej w miejscowości Bychlew.
13. W dniu 5 maja 2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą wybranym w trybie
przetargu przeprowadzonego w trybie podstawowym, dla realizacji zadania pn. „Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piątkowisku” - termin
realizacji inwestycji , zgodnie z umową, to 100 dni od dnia jej podpisania.
W ZAKRESIE SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH

W zakresie spraw prowadzonych przez ewidencję ludności i dowody osobiste w miesiącu
maju 2022r wykonano:
1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy - łącznie 25 osób.
2. Nadano 28 numerów PESEL dla cudzoziemców.
4. Wydano 11 zaświadczeń potwierdzających pełne dane osobowe.
6. Zgony 8 osób
7. Urodzenia- 9 osób
8. Złożono 82 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
9. Wydano 106 nowych dowodów osobistych.
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10. Unieważniono 47 dowodów osobistych.
Na stanowisku obsługującym sekretariat Urzędu Gminy w miesiącu kwietniu wprowadzono
w system informatyczny 570 pism, spraw, które wpłynęły do Urzędu, zapisano 136 osób
zapisano do PSZOK, nadano 606 szt. listów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru i 81 szt.
listów zwykłych”.
Sporządzono na podstawie informacji otrzymanych od kierowników poszczególnych Referatów
Urzędu Gminy w Pabianicach oraz merytorycznych stanowisk pracy.
Do informacji radni nie wnieśli pytań.

Ad. pkt 6.

Wójt przedłożył raport o stanie Gminy w formie prezentacji multimedialnej, która stanowi zał.
nr 2 do protokołu.
Poinformował ponadto, że cały raport (zał. nr 3 do protokołu) będzie dostępny w Biuletynie
Informacji Publicznej po dzisiejszej sesji.
Polecił w szczególności lekturę rozdziału III. Priorytetowe zadania na najbliższe lata.
W tym miejscu Przewodniczący przypomniał, że debata nad raportem o stanie Gminy odbędzie
się na sesji czerwcowej.
Niemniej radny Ł. Drewniak poinformował, że nie otrzymał raportu.
Wójt odpowiedział, że nikt jeszcze nie otrzymał raportu. Raport został przedstawiony na sesji,
a udostępniony zostanie po dzisiejszej sesji, żeby móc się przygotować do debaty na kolejnej
sesji.
Mimo powyższej informacji radna M. Werstak zasygnalizowała następujące tematy:
•

czy szkoła w Bychlewie i również inne szkoły w gminie, pomieści wszystkich uczniów
skoro przybywa mieszkańców;

•

jaka jest przyczyna spadku liczby pacjentów ośrodka zdrowia skoro zwiększa się liczba
mieszkańców;

•

w kontekście przebudowy drogi w Pawlikowicach - czy lampy oświetleniowe w
Pawlikowicach będą zasilane napowietrznie, czy pod ziemią;

•

mimo wysokich wydatków na ochronę powietrza, to dobrze, że są programy dotacyjne;

•

kiedy radni otrzymają raport, prosiła o jego przesłanie na e-maila;

•

kiedy Przewodniczący planuje zwołać sesję czerwcową;
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•

zasugerowała zwołanie wspólnego posiedzenia komisji wspólnych w sprawie
transportu.

Dalszych głosów nie było.

Ad. pkt 7.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od nr
roboczego LXIII/A/2022 do nr LXIII/F/2022, co stanowi zał. od nr 4 do nr 9.
Radni nie mieli uwag do powyższych projektów.
W odniesieniu do projektu uchwały o nr LXIII/A/2022 w sprawie zmiany składu osobowego
stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice Przewodniczący zapytał radnego M.
Śpionka, czy wyraża zgodę na bycie członkiem Komisji.
Radny M. Śpionek wyraził zgodę.
Podobnie, W odniesieniu do projektu uchwały o nr LXIII/B/2022 w sprawie zmiany składu
osobowego Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice Przewodniczący zapytał
radnego M. Śpionka, czy wyraża zgodę na bycie członkiem Komisji.
Również w tym przypadku radny wyraził zgodę.
Innych uwag, ani pytań nie było.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 1 radna nie brała udziału w głosowaniu z uwagi na
problemy techniczne uniemożliwiające radnej zabranie głosu.
Uchwały o nr LXIII/411/2022, LXIII/412/2022, LXIII/413/2022, LXIII/414/2022,
LXIII/415/2022 i LXIII/416/2022 zostały przyjęte w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie
nad każdą z nich - jednomyślnie. Protokoły z głosowania stanowią odpowiednio zał. od nr 10
do nr 15.

Ad. pkt 8.
Interpelacji pisemnych nie było.

Ad. pkt 9.
W ramach komunikatów radny M. Madaj będący Przewodniczącym Komisji GospodarczoFinansowej odniósł się do sugestii radnej M. Werstak o zwołanie wspólnego posiedzenia
Komisji w temacie transportu publicznego i poinformował, że Komisja GospodarczoFinansowa w czercu będzie zajmowała się tą tematyką.
W związku z powyższym radna prosiła o informację o terminie Komisji.
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Następnie radny Ł. Drewniak zauważył, że po jego interpelacji w sprawie wykaszania podjęto
prace w tym zakresie, jednak miał uwagę by przy wykaszaniu skrzyżowań wykaszać je tak by
zapewnić widoczność.
Radna A. Marciniak podziękowała za uporządkowanie i przycięcie drzew – żywopłotu przy ul.
Złotej, który okala boisko.
Radna J. Szafran prosiła o informację w związku ze spotkaniem z senatorem Łuczakiem w
sprawie drogi.
Wójt odpowiedział, że wszystkie media będą informować o podziale środków, ale może
zadzwonić do radnej osobiście.
Radny A. Golewski prosił o wykaszanie trawy w Szynkielewie.
W tym miejscu radny M. Śpionek podziękował za powierzenie mu nowych obowiązków.
Z kolei Przewodniczący Rady podziękował pracownikom Urzędu M. Madejowi i A. Zajdzie za
zaangażowanie w pomoc Ukraińcom. Złożył również życzenia dzieciom z terenu Gminy
Pabianice w związku ze zbliżającym się świętem Dnia Dziecka.
Na zakończenie radna M. Werstak prosiła o zbadanie sprawy, ponieważ przed ogródkami
działkowymi w Pawlikowicach pojawiają się odpady wielkogabarytowe. Poddała również pod
rozwagę możliwość zorganizowania dodatkowego spotkania, po spotkaniu organizowanym w
Pawlikowicach, dla osób zamieszkujących przy drodze w Pawlikowicach, która będzie
remontowana. Mieszkańcy mają wiele wątpliwości w związku z remontem.
Innych spraw nie było.
Ad. pkt 10.
Przewodniczący zakończył LXIII sesję Rady Gminy Pabianice.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice

Jerzy Błoch

Protokołowały:
Urszula Czerwonka
Andżelika Struzikiewicz
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