Protokół Nr LXIV
z obrad LXIV sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 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, Z-ca Wójta R. Figiel, 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 LXIV radni nie wnieśli uwag.
Wójt wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał, które zostały
zasygnalizowane i omówione podczas komisji Rady:
•

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Pabianice”.

Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został wprowadzony w
głosowaniu przez radnych jednogłośnie. Otrzymał nr roboczy LXIV/J/2022.
•

uchylająca uchwałę Nr L/333/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 11 sierpnia 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność
inwestycyjną w 2022 r.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach otrzymało dofinansowanie z tzw. Polskiego Ładu na realizację
nowego zadania obejmującego również inwestycję zaplanowaną w budżecie gminy pn.:„Przebudowa
dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice”. Inwestycja będzie
realizowana w przyszłym roku.
Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został wprowadzony w
głosowaniu przez radnych jednogłośnie. Otrzymał nr roboczy LXIV/K/2022.
•

zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.

Zmiana polegała na:
➢ włączeniu po stronie dochodów i wydatków dotacji celowej majątkowej w kwocie 4000 zł na
realizację projektu „Pod biało-czerwoną”, tj. zakup masztów, flag, innych;

➢ włączenie po stronie wydatków kwoty 38.880 zł na zakup samochodu strażackiego do OSP
Kudrowice;
➢ zmniejszenie planu wydatków o zadanie „Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E
w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice” o 1.137.935,00 zł zgodnie z pismem Starostwa
Powiatowego w Pabianicach w sprawie zdjęcia tego zadania z budżetu i wprowadzeniem
nowego zadania obejmującego powyższą inwestycję,
w związku z otrzymaniem
dofinansowania z tzw. Polskiego Ładu.
➢ W wyniku powyższego deficyt budżetowy zmniejszył się o 1.137.935,00 zł.
Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został wprowadzony w
głosowaniu przez radnych jednogłośnie. Otrzymał nr roboczy LXIV/L/2022.
•

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030.

Zmiana WPF obejmuje powyższe zmiany.
Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został wprowadzony w
głosowaniu przez radnych jednogłośnie. Otrzymał nr roboczy LXIV/Ł/2022.
•

w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice.

Zostanie zakupiona działka, która w Bychlewie wykorzystywana jest pod plac zabaw. Munster
Developments postanowiło sprzedać tę nieruchomość Gminie Pabianice za „przysłowiową złotówkę”.
Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został wprowadzony w
głosowaniu przez radnych jednogłośnie. Otrzymał nr roboczy LXIV/M/2022.
Po wprowadzeniu powyższych zmian do proponowanego porządku obrad, porządek obrad LXIV
sesji przedkłada się następująco:
1. Otwarcie obrad LXIV 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. Debata nad raportem o stanie gminy.
7. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. i sprawozdań finansowych za rok
2021.
8. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy
Pabianice z wykonania budżetu za 2021 r.
9. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Pabianice.
10. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a.
udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice za 2021 rok – Uchwała
Nr LXIV/A/2022
b.
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2021 rok – Uchwała Nr
LXIV/B/2022
c.
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice – Uchwała Nr
LXIV/C/2022
d.
rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr
XX/134/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działek nr ew. 404/7 i 405/9
obręb …. – Uchwała Nr LXIV/D/2022
e.
podziału sołectwa Gorzew – Okołowice i utworzenia sołectwa Okołowice –
Uchwała LXIV/E/2022
f.
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązaniu do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych – Uchwała Nr LXIV/F/2022
g.

zmian w budżecie gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LXIV/G/2022

h.

zmian w budżecie gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LXIV/H/2022

i.
uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pabianice”- Uchwała Nr LXIV/I/2022
j.
przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Pabianice” - Uchwała Nr LXIV/J/2022
k.
uchylająca uchwałę Nr L/333/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 11 sierpnia
2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na
działalność inwestycyjną w 2022 r. - Uchwała Nr LXIV/K/2022
l.

zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXIV/L/2022

ł. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030 - Uchwała Nr
LXIV/Ł/2022
m.
wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy
Pabianice - Uchwała Nr LXIV/M/2022
12.

Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.

13.

Komunikaty i sprawy różne.

14.

Zamknięcie obrad sesji.

Ad. pkt 4.
Przewodniczący Komisji złożyli informację o pracy Komisji miedzy sesjami.

Przewodnicząca Komisji Samorządowo Społecznej i Organizacyjnej D. Szczesik poinformowała, że
Komisja odbyła 1 posiedzenie, na którym przyjęto informację o planowanych remontach i
inwestycjach w szkołach, zapoznano się także z materiałami na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że Komisja, której
przewodniczy odbyła 1 posiedzenie, na którym zajęto się analizą transportu zbiorowego analiza
funkcjonowania, omówieniem materiałów na sesję Rady Gminy oraz sprawami różnymi.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka poinformowała, że Komisja,
której przewodniczy odbyła 1 posiedzenie, na którym zajęto się analizą działań gminy Pabianice w
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego we współpracy z jednostkami OSP,
omówieniem materiałów na sesję Rady Gminy oraz sprawami różnymi.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja Rewizyjna odbyła
między sesjami 1 kontrolę w temacie wykorzystania środków z budżetu gminy dla Gminnego
Ośrodka Zdrowia w 2021 r. Wyjaśnień Komisji i odpowiedzi na zadawane pytania udzielił Kierownik
Ośrodka Zdrowia w Petrykozach J. Pluciński. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petrycji A. Marciniak poinformowała, że Komisja,
której przewodniczy odbyła 1 posiedzenie, na którym zajęto się opracowanie propozycji stanowiska
dla Rady Gminy w sprawie wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr
XX/134/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 404/7 i 405/9, obręb
J………....

Ad. pkt 5.
Wójt Gminy przedłożył informacje o pracy Urzędu Gminy od ostatniej sesji.
Informacja zapisana poniżej.
INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI
CZERWIEC 2022 r.
W ZAKRESIE REFERATU DRÓG I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
W ZAKRESIE DRÓG

1. Rozpatrzono 2 wnioski na wybudowanie zjazdu z drogi gminnej. W trakcie rozpatrywania 1
wniosek.
2. Rozpatrzono 9 wniosków o zajęcie pasa drogowego. W trakcie rozpatrywania 4 wnioski.
3. Uzgodniono 10 wniosków o uzgodnienie projektu organizacji ruchu. W trakcie rozpatrywania 1
wniosek.
4. Wydano
11
uzgodnień
lokalizacyjnych
dla
infrastruktury
niezwiązanej
z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W trakcie rozpatrywania 2
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. Prowadzono roboty związane z wykaszaniem rowów przydrożnych i poboczy dróg na terenie
gminy.
W zakresie planowania przestrzennego
■ Wystawiono 36 wypisów, wyrysów, zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz z zakresu rewitalizacji.
■ Przeprowadzono 3 sprawy z zakresu opinii wstępnych projektów podziałów nieruchomości.
■ Przeprowadzono 4 sprawy z zakresu informacji, zawiadomień, opinii, zaświadczeń o zgodności
sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz
wniosków o zmianę planu.
■ Przeprowadzono zapytanie ofertowe w ramach, którego powołano biegłego rzeczoznawcę do
opracowania operatów szacunkowych na potrzeby naliczenia opłaty planistycznej w związku ze
zbyciem nieruchomości objętych zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
■ Przeprowadzono kontrolę nieruchomości w zakresie zastosowania się do decyzji nakazującej
przywrócenie terenu do poprzedniego sposobu zagospodarowania.
■ Przeanalizowano pod kątem wniosków tereny na obszarze sąsiedniej gminy w związku z
zawiadomieniem Burmistrza Gmin Rzgów o podjęciu uchwały w sprawie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów.
■ Zgłoszono uwagi do systemu e-mapa w zakresie aktualizacji udostępnianych danych przestrzennych.
Zaktualizowano granice planów miejscowych w systemie e-mapa.
■ Przedłużono umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
świadczące usługi eGmina w ramach e-mapy z modułami iMPA oraz iGeoPlan na kolejny rok.
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:

polegające

na

wykonaniu

robót

budowlanych

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,
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
Nr108278E.
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
C02.
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.

1
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.
2
Dla zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego do posesji 94 w Żytowicach" zadanie w
trakcie realizacji.

3
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 Pawlikowice, Gmina Pabianice" umówione zostało spotkanie z przedstawicielami Powiatu, projektantem i mieszkańcami
Pawlikowie 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" trwa
procedura wyboru Wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj".
2. W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi naboru wniosków o przyznanie
pomocy
w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus" złożyliśmy trzy wnioski o
dofinansowanie, które znalazły się na liście rankingowej do dofinansowania:
- Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa Hermanów poprzez wspólną pracę przy
budowie altany ogrodowej służącej wspieraniu aktywności plenerowej - przyznana dotacja w
wysokości 12 000,00 zł
-

Integracja i rekreacja w sołectwie Rydzyny poprzez budowę siłowni zewnętrznej w

Rydzynach przyznana dotacja w wysokości 12 000,00 zł
-

„Zakup gastronomicznych szaf chłodniczych na potrzeby doposażenia miejsca

integracji społecznej" w sołectwie Kudrowice - przyznana dotacja w wysokości 12 000,00 zł
3. W ramach projektu pn. „Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Piątkowisko i
Hermanów w Gminie Pabianie" zrealizowanego przy dofinansowaniu ze środków PROW na
lata 2014-2020, zakończyła się pozytywnie ocena wniosku o płatność.

4. W ramach drugiej edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych otrzymaliśmy Wstępną Promesę na zadanie pn. "Budowa
przedszkola gminnego w Bychlewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w wysokości 8,5
min zł.
W ZAKRESIE PRACY REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
NIER UCHOMOŚCIAMI
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1. Przygotowano i złożono do Starostwa Powiatowego w Pabianicach wniosek o pozwolenie na
budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice. Oraz zgłoszenie na budowę sieci
wodociągowej we wsi Kudrowice dz nr ewid 442/12.
2. Zakończono budowę sieci wodociągowej we wsi Górka Pabianicka na ukończeniu są prace
budowlane sieci wodociągowej w Kudrowicach.
3. Ponownie wysłano do PGW Wody Polskie poprawiony wniosek taryfowy wraz z wyjaśnieniami.
4. Sporządzono i wydano warunki techniczne na przyłączenie się do sieci wodociągowej dla 10
inwestorów.
W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1. Przyjęto i wprowadzono 13 wniosków o wpis do CEIDG,
2. Wydano 9 zezwoleń alkoholowych na sklepy i 2 zezwolenia jednorazowe,
3. Przyjmowano deklaracji dotyczące źródeł ciepła
W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wykonano 4 decyzje podziałowe,
Wykonano 11 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji,
Wykonano 6 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych,
Wykonano 6 wypisów z KW d/c służbowych,
Wprowadzono 15 szt. aktów notarialnych do rejestru,
Wykonano zadania związane z prowadzeniem jednego postępowania rozgraniczeniowego,
Wysłano zapytanie ofertowe na nabór ofert na wykonanie ogrodzenia na działce sołeckiej w
Rydzynach i zamontowanie bramy na działce sołeckiej w Kudrowicach
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. Prowadzone zostały negocjacje z właścicielem nieruchomości gruntowej w sprawie wykupu
działki dla aktywnego spędzania czasu mieszkańcom wsi Bychlew. Projekt Uchwały został
przedłożony na obecnej sesji.
W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Przyjęto i wprowadzono do programu 35 deklaracji;
2. Zaksięgowano 100 868,13 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. Podjęto działania informacyjne odnośnie zaległości i nie tylko (telefon) - ok. 100 rozmów
telefonicznych;

4. Prowadzono obsługę bieżącą mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat, udzielanie
informacji itp.);
5. Na bieżąco wydawano dyspozycję wyposażenia nowych mieszkańców gminy w pojemniki;
6. Wystawiono 10 kart przekazania odpadów w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz
gospodarce odpadami.;
7. Wysłano postanowienia dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
8. Na bieżąco weryfikowano osoby zgłaszające potrzebę wywozu odpadów na PSZOK;
9. Przygotowano zawiadomienie do US o spłacie zadłużenia w opłacie za gospodarowanie
odpadami.
10. Przygotowano i rozpowszechniono informację o zbiórce odpadów wielkogabarytowych.
11. Przygotowano dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o udostępnienie informacji publicznej;
12. Przygotowano uchwałę w sprawie górnych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych z
nieruchomości nie objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
W zakresie ochrony środowiska
1. Przeprowadzono 16 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
W zakresie wykonania gminnych programów.
1. Rozpoczęto drugi etap rozpatrywania wniosków w sprawie udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych
kotłowni lub palenisk węglowych. W związku z przeznaczeniem w budżecie Gminy w 2022 roku
kwoty 400 tys. zł na dofinansowanie, do dalszego rozpatrywania zostało zakwalifikowanych 28
wniosków na kwotę prawie 400 tys. zł., 40 wniosków na kwotę 556.880,70 zł umieściliśmy na
liście rezerwowej - do dalszego procedowania w przypadku gdyby zostały wolne środki. Wysłano
zawiadomienia do wszystkich osób, które złożyły wnioski z informacją o zakwalifikowaniu się do
dalszego etapu bądź o umieszczeniu wniosku na liście rezerwowej
2. Wydano 3 skierowania na sterylizację/kastrację kotów
3. Wydano 3 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.
W ZAKRESIE REFERATU OŚWIATY, KUL TURY I SPORTU
1. W czerwcu 2022 r. przyznano stypendia za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.
WII semestrze uczniów uprawnionych do stypendium było 113. Koszty poniesione przez
Gminę wyniosły 11 300 zł.
2. Sześćdziesięciu trzem uczniom przyznano także coroczną nagrodę Wójta w ramach „
Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Pabianice". Nagroda przyznawana jest uczniom wybitnie zdolnym, których średnia

przekracza 5,2 dla klas VII - VIII oraz 5,3 dla klas IV-VI. Na nagrody przeznaczono kwotę w
wysokości 23 350 zł.
3. Złożono wniosek na dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz
materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych.
4. W okresie wakacyjnym oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych będą pełniły
dyżury. W lipcu otwarte będą oddziały przedszkolne w Bychlewie i przedszkole w
Żytowicach, natomiast w sierpniu otwarte będą oddziały przedszkolne w Petrykozach i
Pawlikowicach.
5. W miesiącu czerwcu br. dla podmiotów prowadzących żłobki wypłacono, tytułem dotacji,
kwotę w wysokości 26 000 zł. Dotacją objęto 52 dzieci będące mieszkańcami gminy
Pabianice.
6. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym pn. „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie
w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej" - termin
otwarcia ofert ustalony został na dzień 01.07.2022 r.
7. W dniu 12.06.2022 r. współorganizowano w ramach promocji Gminy Pabianice Rajd
Rowerowy z okazji Europejskich Dni Archeologii. Rajd został współorganizowany wraz z
Towarzystwem Miłośników Dziejów Pabianic. Na zakończenie rajdu zorganizowano mini
piknik archeologiczny przy świetlicy wiejskiej w Koninie.
8. W dniu 10.06.2022 r. w ramach funduszu sołeckiego wsi Kudrowice przy OSP odbył się
piknik rodzinny.
9. W dniu 18.06.2022 r. współorganizowano w ramach funduszu sołeckiego piknik integracyjny
dla mieszkańców sołectwa Górka Pabianicka.
10. 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.
11. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Hermanów w świetlicy w miesiącu czerwcu
zrealizowano cykl zajęć rekreacyjnych, fitness dla mieszkańców sołectwa., oraz zajęcia
tematyczne w dniu 25.06.2022 r. - „Fitnessowe powitanie lata „ które odbyły się na terenie
obiektu świetlicy wiejskiej w Hermanowie.
4

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bychlew w miesiącu czerwcu przeprowadzono zajęcia
integracyjne dla środowisk lokalnych w oparciu o aktywizację muzyczno-ruchową dla
mieszkańców Sołectwa Bychlew.

5

W dniu 20.06.2022 r. zawarto umowę na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na przyznanie dotacji celowej dla stowarzyszenia „ Folklor Ma Sens" na

realizację zadania publicznego pn. „ ETNOstrefa !" zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej,
kulturowej" Wysokość przyznanej dotacji wyniosła 10 000 zł.
6

Dokonano rozeznania cenowego na wykonanie siłowni plenerowej na działce gminnej nr 291/1
w Rydzynach. Zadanie zostanie zrealizowane z środków budżetu sołeckiego oraz dofinansowania
w ramach środków Urzędu marszałkowskiego z tzw „ grantów sołeckich".

7

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bychlew w miesiącu czerwcu przeprowadzono zajęcia
integracyjne dla środowisk lokalnych w oparciu o aktywizację muzyczno-ruchową dla mieszkańców
Sołectwa Bychlew.

8

W dniu 20.06.2022 r. zawarto umowę na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na przyznanie dotacji celowej dla stowarzyszenia „ Folklor Ma Sens" na realizację zadania
publicznego pn. „ ETNOstrefa !" zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej" Wysokość przyznanej dotacji
wyniosła 10 000 zł.

9

Dokonano rozeznania cenowego na wykonanie siłowni plenerowej na działce gminnej nr 291/1 w
Rydzynach. Zadanie zostanie zrealizowane z środków budżetu sołeckiego oraz dofinansowania w ramach
środków Urzędu marszałkowskiego z tzw „ grantów sołeckich".

W ZAKRESIE SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH
W zakresie spraw prowadzonych przez ewidencję ludności i dowody osobiste w miesiącu czerwcu
2022 r. wykonano:
1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy - łącznie 23 osoby.
2. Nadano 15 numerów PESEL dla cudzoziemców.
3. Wydano 9 zaświadczeń potwierdzających pełne dane osobowe.
4. Zgony 4 osób
5. Urodzenia 3 osób
6. Złożono 62 wnioski o wydanie dowodu osobistego.
7. Wydano 92 nowych dowodów osobistych.
8. Unieważniono 61 dowodów osobistych.
Na stanowisku obsługującym sekretariat Urzędu Gminy w miesiącu czerwcu wprowadzono w system
informatyczny 490 pism, spraw, które wpłynęły do Urzędu, zapisano 112 osób do PSZOK, nadano
315 szt. listów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru i 82 szt. listów zwykłych.

Ad. pkt 6.
Podczas debaty nad raportem o stanie Gminy Przewodniczący poinformował, że nikt nie zgłosił chęci
udziału w debacie. Radni również nie mieli pytań, ani uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący uznał, że Rada pozytywnie przyjmuje raport o stanie
gminy za 2021 r.
Głosów przeciwnych nie było.

Ad. pkt 7.
Skarbnik Gminy przedłożyła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. i sprawozdania finansowe
za rok 2021, co stanowi zał. nr 2 do protokołu. Poinformowała, co następuje:
„Dochody budżetu Gminy Pabianice w 2021 r. zrealizowane zostały w wysokości 61.501.966,96 zł,
co stanowi 99,63 % zaplanowanej w budżecie kwoty 61.732.171,68 zł.
Wydatki Gminy Pabianice w 2021 roku zrealizowane zostały w wysokości 57.008.161,60 zł, co
stanowi 89,31 % zaplanowanej w budżecie kwoty w wysokości 63.834.593,06 zł.
Za 2021 rok została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 4.493.805,36 zł przy
planowanym deficycie (-) 2.102.421,38 zł.
W 2021 r. wzrosło zadłużenie gminy z tytułu pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Montaż prosumenckich instalacji
fotowoltaicznych” w ramach „Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby
gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice” oraz na „Zakup ciągnika wraz z osprzętem do
utrzymania zieleni przydrożnej”. Zaciągnięte przychody wyniosły 3.512.107,50 zł.
Uwzględniając rozchody roku 2021 z tytułu spłat rat kredytu i pożyczek w wysokości 2.694.744,48
zł zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wyniosło 4.706.238,12
zł.
Wypracowana w 2021 r. nadwyżka operacyjna czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 9 091 790,66 zł.
Z danych finansowych wynika, że ponadplanowe dochody zostały osiągnięte m.in. w działach:
- rolnictwo i łowiectwo,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- oświata i wychowanie,
- pomoc społeczna.
W strukturze dochodów znaczący udział mają dochody bieżące, które zostały wykonane na poziomie
58.972.892,78 zł tj. w 100,64% w stosunku do planu.
Na dochody bieżące składają się:
- Wpływy z podatków i opłat, które ukształtowały się na poziomie 16.678.999,00 zł co stanowi 95,19%
planu, ale w ogólnej strukturze dochodów stanowią 28,28%.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zostały wykonane na
poziomie 13.845.786,53 zł tj, 108,73 % w stosunku do planu – ich udział procentowy w strukturze
dochodów wynosi 23,48%.
- Dotacje i dochody celowe zrealizowane w wysokości 14.234.968,44 zł co stanowi 98,60% planu, a
w ogólnej strukturze dochodów 24,14%.

- Subwencje ogólne w wysokości 10.184.947,00 zł zrealizowane w 100% i w ogólnej strukturze
dochodów stanowiące 17,27%.
- Pozostałe dochody w wysokości 4.028.191,81 zł zrealizowane zostały w 108,23% i stanowią 6,83%
ogólnej kwoty dochodów bieżących.
Jeżeli mowa o podatkach to należy wspomnieć o podatku od nieruchomości, który został
zrealizowany w wysokości 11.244.690,02 zł, co stanowi 96,12% planu, a w strukturze dochodów
gminy 18,28%.
Z tej kwoty 9.351.929,42 zł to wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i 1.892.760,60
zł od osób fizycznych.
Warto zauważyć, że z uwagi na to, iż Gmina nie stosowała maksymalnych stawek podatków
wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków
kształtują się na poziomie 934.678,34 zł.
Dochody majątkowe w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 2.529.074,18 zł tj. w 80,73% w
stosunku do planu. Na wymienioną kwotę składają się przede wszystkim dotacje i środki zewnętrzne
na inwestycje stanowiące 95,05% wszystkich dochodów majątkowych. Są to środki z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem
na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024.
Wydatki zrealizowane w 2021 roku w wysokości 57.008.161,60 zł to wydatki bieżące w wysokości
49.881.102,12 zł zrealizowane na poziomie 95,03 % planu oraz wydatki majątkowe w wysokości
7.127.059,48 zł co stanowi 62,83% planu.
W zakresie wydatków bieżących największy udział w budżecie za 2021 r. stanowią wydatki
przeznaczone na realizację zadań w działach:
- oświata i wychowanie (30,38 % ogółu wydatków)
- rodzina (23,21 % wydatków),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14,71% ogółu wydatków)
Realizacja zadań oświatowych obejmuje działalność bieżącą czterech szkół podstawowych,
przedszkola, trzech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wydatki bieżące w
ramach działu wyniosły 18.070.174,97 zł.
W dziale rodzina wydatki dotyczą przede wszystkim wypłacanych przez gminny ośrodek pomocy
społecznej świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego i innych realizowanych w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13.233.081,00 zł.
W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki dotyczą m.in. gospodarki ściekowej,
gospodarki odpadami komunalnymi, schronisk dla zwierząt, oświetlenia ulic, placów i dróg.
Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła 4.774.080,63 zł.
W zakresie wydatków majątkowych największe nakłady poniesione w roku 2021 dotyczą działów:
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (50,70% wydatków majątkowych),
- transport i łączność (21,84% w strukturze wydatków majątkowych),
- rolnictwo i łowiectwo (14,80% wydatków majątkowych ogółem).
Wydatki majątkowe stanowią 12,50 % zrealizowanych przez gminę wydatków.
W ramach wydatków majątkowych największe środki przeznaczone zostały na:
- dotacje w ramach „Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw
domowych z terenu Gminy Pabianice” - 2.977.057,50 zł,

- rozbudowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Pabianice – 914.287,73 zł,
- zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice –
535.050,00 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice – 416.971,73 zł.
Wydatki budżetu Gminy Pabianice za 2021 rok realizowane w ramach funduszu sołeckiego
poszczególnych sołectw zostały wykonane w wysokości 539.688,70 zł co stanowi 83,40% planu.
W ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r. wydatkowana została
kwota 500.000,00 zł przeznaczona na:
- Rozbudowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Pabianice – na Budowę sieci wodociągowej w
Woli Żytowskiej na działkach nr ew. 250/2, 251/15, 251/2,252 – 143.393,40 zł
- Przebudowę drogi gminnej dz. nr ew. 318 w Rydzynach tzw. Biesaga – 192.000,00 zł,
- Remont drogi wewnętrznej (dz. Nr 401) Janowice – Huta Janowska – 127.000,00 zł,
- Zakup równiarki drogowej – 37.606,60 zł.
W planie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 r ujęte zostały zadania majątkowe w
wysokości 329.894,00 zł.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2021 rok uwzględnia ponadto:
- informację o stopniu realizacji programów wieloletnich gminy Pabianice,
- informację o zrealizowanych dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, z której wynika
że dochody z opłat pokrywają 67,44% wydatków funkcjonowania systemu,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, która
zrealizowała wydatki na poziomie 99,97% planu,
- informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19.
Sprawozdanie finansowe, na które składa się:
- bilans z wykonania budżetu gminy,
- łączny bilans jednostek budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat,
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- informacja dodatkowa do bilansu
zostało sporządzone na podstawie danych księgowych wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2021 r. Dane zawarte w bilansie z wykonania budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, natomiast dane zawarte w łącznym bilansie, łącznym rachunku
zysków i strat oraz łącznym zestawieniu zmian w funduszu są zgodne z jednostkowymi sprawozdaniami jednostek budżetowych.
Ze sprawozdania finansowego Gminy Pabianice za 2021 r. wynika, że:
10 na koniec roku wynik finansowy osiągnięty został w kwocie 9.952.202,42 zł,
11 zrealizowane zostały przychody w kwocie 61.934.413,82 zł oraz poniesiono koszty w kwocie
51.582.035,52 zł,
stan funduszu na koniec 2021 roku wynosi 75.540.071,09 zł.”
Uwag do powyższego nie było.

Ad pkt 8.

Skarbnik Gminy J. Kukieła przedłożyła Uchwałę Nr I/43/2022 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy
Pabianice z wykonania budżetu za 2021 r., co stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski przedłożył wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Pabianice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za rok 2021, co
stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski przedłożył Uchwałę Nr I/54/2022 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice z
2021 r., co stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od nr
roboczego LXIV/A/2022 do nr LXIV/M/2022, co stanowi załącznik od nr 6 do nr 19.
Radni nie mieli uwag, ani pytań do projektów uchwał o nr roboczym LXIV/A/2022, LXIV/B/2022 i
LXIV/C/2022.
Głosowanie nad uchwałami odbywało się w obecności 14 radnych.
Uchwała nr LXIV/417/2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice za rok
2021 została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 20.
Uchwała nr LXIV/418/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2021 rok została przyjęta jednogłośnie.
Protokół z głosowania stanowi zał. nr 21.
Uchwała nr LXIV/419/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice została
przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 22.
Odnosząc się do powyższego Przewodniczący pogratulował Wójtowi uzyskania wotum zaufania.
Wójt również podziękował, w szczególności za współpracę z Radą, dzięki czemu można było
zrealizować przedsięwzięcia zaplanowane w 2021 r. Podkreślił również wagę pracy urzędników,
dlatego podziękował również swoim pracownikom. Zwrócił przy tym uwagę na działalność
inwestycją roku 2021 i 2022 – Gmina Pabianice może być wzorem dla innych gmin, ale również na
zagrożenia wynikające z trudnej sytuacji gospodarczej i rosnące wydatki bieżące, które dotykają
wszystkich.
Następnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym LXIV/D/2022.
Radni nie mieli uwag, ani pytań do powyższego projektu. Uchwała o nr LXIV/420/2022 została
przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 23.

Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym LXIV/E/2022 w sprawie podziału sołectwa
Gorzew – Okołowice i utworzenia sołectwa Okołowice.
Przewodniczący słowem wyjaśnienia stwierdził, że od początku wraz z Wójtem i radnym z tego
terenu G. Antoniewskim uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami i taka jest wola mieszkańców.
W obu miejscowościach są różne potrzeby, dlatego będzie to pozytywna zmiana.
W tym miejscu radny Ł. Drewniak zauważył, że podczas posiedzenia Komisji poproszono o
wskazanie liczby mieszkańców sołectw.
Wójt odpowiedział, że był to wniosek radnej M. Werstak, dlatego ta informacja została przekazana
radnej. Niemniej wskazał liczbę mieszkańców Gorzewa i Okołowic – było to odpowiednio 102 osoby
i 41 osób. Zastrzegł jednak, że jest to liczba osób zameldowanych, a badano liczbę mieszkańców,
czyli osoby związane z terenem Gminy, które nie muszą być tu zameldowane, ponieważ nie ma
takiego obowiązku.
Innych uwag nie było.
Uchwała o nr LXIV/421/2022 została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr
24.
Radni nie zgłaszali uwag, ani pytań do pozostałych projektów uchwał od nr roboczego LXIV/F/2022
do LXIV/M/2022. Uchwały odpowiednio o nr LXIV/422/2022, LXIV/423/2022, LXIV/424/2022,
LXIV/425/2022, LXIV/426/2022, LXIV/427/2022, LXIV/428/2022, LXIV/429/2022 i
LXIV/430/2022 zostały przyjęte w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich –
jednomyślnie. Protokoły z głosowań stanowią zał. od nr 25-33.

Ad. pkt 12.
Interpelacji pisemnych nie było.

Ad. pkt 13.
W ramach komunikatów Przewodniczący poinformował, że Rada Gminy została zaproszona na
festiwal POLKA, którego inauguracja odbędzie się 1.07. br. o godz. 16.00 przy szkole w Bychlewie.
Zaproszenia zostaną przesłane również na skrzynkę e-mailową radnych.
Następnie radny Ł. Drewniak zapytał, czy Urząd wprowadził jakieś oszczędności, wyłączenia
oświetlenia ulicznego, ponieważ lampy uliczne w Górce Pabianickiej tzw. Poduchownej od kilku dni
wyłączają się ok. północy.
Wójt kategorycznie zaprzeczył jakoby tego typu dyspozycje zostały wydane. O komentarz poprosił
W-ce Wójta – kierownika referatu.
W-ce Wójt potwierdził słowa Wójta. Stwierdził, że najprawdopodobniej wyłączył się lub uszkodził
zegar. Takiego zgłoszenia do tej pory nie otrzymał. Zostanie to zgłoszone do PGE.
Radna A. Marciniak z kolei poinformowała, że po jej zgłoszeniach radna D. Szczesik interweniowała
w sprawie usunięcia ubytków na drodze do Włodzimierza znajdującej się na terenie innej gminy.

Ubytki w większości zostały usunięte. Pozostało ok. 50 m. Radna zastanawiała się nad przyczyną
braku usunięcia ubytków na tym odcinku.
Radna D. Szczesik przyznała, że podjęła interwencję. Będzie tę sprawę nadal monitować.
W podobnej sprawie głos zabrała radna J. Szafran. Prosiła o usunięcie ubytków w drodze w
Hermanowie, są one ogromne oraz przejazd równiarki na drodze nad lasem.
Następnie głos zabrała radna M. Werstak, która na wstępie pogratulowała Wójtowi absolutorium, a
ponadto prosiła o przesłanie na e-maila harmonogramu prac budowy drogi gminnej w Pawlikowicach,
ponieważ rozpoczęły się prace, które stanęły. Mieszkańcy pytali o dalsze prace.
Radny G. Antoniewski zaprosił na piknik rodzinny do Świątnik na dzień 2.07. br. od godz. 17.00.
Następnie poinformował, że 20.06. br. odbyło się walne zgromadzenie izb rolniczych województwa
łódzkiego, przyjęto wiele uchwał, m.in. cen płodów rolnych. Ponadto, jako przewodniczący izby
rolniczej 25.06 br. brał udział w obchodach jubileuszu 75-lecia szkoły rolniczej w Widzewie.
Podziękował za uczestnictwo Przewodniczącego Rady.
Radny A. Golewski zauważył, że w sobotę oddano do użytku drogę S14. Pytał, czy wyegzekwowano
od wykonawcy wszystkie ustalenia, ponieważ jego zdaniem nie. W okolicy miejsca jego
zamieszkania w Szynkielewie III jest wyrwa. Ponadto przypomniał, że tzw. droga na pliszkę miała
zostać wysypana kruszywem, ale do tej pory nic się nie zadziało.
W tym miejscu Wójt wyjaśnił, że obecnie pracownicy drogowi zajmują się koszeniem – do ciągników
przypięty jest sprzęt koszący. Od jutra pracownicy zaczną utwardzanie dróg. Podkreślił, że nic nie
umknęło.
Innych komunikatów, ani spraw nie było.

Ad. pkt 14.
Przewodniczący zakończył LXIV sesję Rady Gminy Pabianice.
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