Protokół Nr LXV
z obrad LXV sesji Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 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,
Kierownik Ref. Oświaty, Kultury i Sportu M. Tum oraz radca prawny mec. A. Jankowski.

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 LXV sesji radni nie wnieśli uwag.
Wójt wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał, które zostały
zasygnalizowane i omówione podczas komisji Rady:
•

zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały: „W związku z wnioskiem złożonym i pozytywnie
rozpatrzonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na zadanie „Remont świetlic
wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia" zgodnie z celem ogólnym „poprawa
jakości życia mieszkańców LGD „BUD-UJ RAZEM" zabezpiecza się wkład własny na realizację
zadania poprzez zlikwidowanie zadania, które nie będzie realizowane z uwagi na nieuregulowany
stan prawny: „Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej dz. Nr 8 i dz. Nr 18 w Rydzynach"
(-) 72.000,00 zł, z przeznaczeniem na: „Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z
zakupem wyposażenia" (+) 72.000,00 zł.
Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowski zostanie włączona do budżetu kwota przyznanego
dofinansowania i zwiększona wartość zadania o 84.627,00 zł.”
Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został przyjęty przez
radnych jednogłośnie. W głosowaniu udział brało 14 radnych. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy
LXV/Ia/2022.
•

zmieniająca uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w
sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice.

Zgodnie z uzasadnieniem, z uwagi na podział sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenie sołectwa
Okołowice koniecznym stało się uaktualnienie statutu sołectwa Gorzew poprzez usunięcie nazwy
„Okołowice”. W tym zakresie jest to zmiana formalna, nie mająca wpływu na treść statutu.
Z kolei w odniesieniu do statutu Okołowic konieczne było przeprowadzenie konsultacji społecznych
z mieszkańcami sołectwa w sprawie projektu statutu, co wynika z art. 35 ustawy o samorządzie
gminnym.
Konsultacje społeczne w tej sprawie trwały od 4.08.2022 r. do 26.08.2022 r. Projekt statutu został
zaakceptowany przez mieszkańców.
Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został przyjęty przez
radnych jednogłośnie. W głosowaniu udział brało 14 radnych. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy
LXV/K/2022.

Po wprowadzeniu powyższych zmian porządek obrad LXV sesji przedkłada się następująco:
1. Otwarcie obrad LXV 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. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2022/2023.
7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji inwestycji gminnych zapisanych w budżecie gminy.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany Statutu Gminy Pabianice – Uchwała Nr LXV/A/2022
b/ zmiany uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia. 2018 r. akt o
utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury – Uchwała Nr LXV/B/2022
c/ ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2022/2023 – Uchwała
Nr LXV/C/2022
d/ rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach – Uchwała
Nr LXV/D/2022
e/ rozpatrzenia petycji w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy – Uchwała Nr LXV/E/2022
f/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXV/F/2022
g/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXV/G/2022
h/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXV/H/2022
i/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXV/I/2022
ia/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXV/Ia/2022

j/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030 - Uchwała Nr
LXV/J/2022
k/ zmieniająca uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w
sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice - Uchwała Nr LXV/K/2022
9. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
10. Komunikaty i sprawy różne.
11. 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 w pierwszej kolejności zajęła się omówieniem materiałów
na sesję oraz sprawami różnymi. W drugiej części Komisja udała się do szkół celem oceny
przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że Komisja, której
przewodniczy odbyła 1 posiedzenie, na którym przyjęto informację o realizacji planów
inwestycyjnych i remontów na terenie Gminy Pabianice w 2022 r., omówiono materiały na sesję
Rady Gminy i sprawy różne. Tematem posiedzenia było również opracowanie wniosków do budżetu
Gminy Pabianice na 2023 r., jednak z uwagi na to, że jest zbyt wcześnie Wójt przedstawił pewien
zarys planowanych inwestycji.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka poinformowała, że Komisja,
której przewodniczy odbyła 1 posiedzenie, na którym zajęto się omówieniem materiałów na sesję
Rady Gminy oraz sprawami różnymi oraz w części wyjazdowej - stanem dróg, rowów przydrożnych
i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pabianice. Komisja udała się w pierwszej kolejności na
stronę północną Gminy, tj. m.in. Piątkowisko, Kudrowice, Wola Żytowska, Świątniki, Porszewice,
Górka Pabianicka, Szynkielew, a następnie na część południową, tj. Hermanów, Pawlikowice,
Władysławów, Bychlew. Wskazano następujące potrzeby:
1. wystąpić do powiatu w związku z interpelacją radnego nt. budowy chodnika Kudrowice-Wola
Żytowska;
2. mieszkańcy Woli Żytowskiej wnioskowali o budowę 2 progów zwalniających na drodze na
Wymysłów Francuski;
3. przyciąć drzewa rosnące w pasie drogi w okolicy posesji nr 48 w Woli Żytowskiej;
4. stwierdzono konieczność naprawy drogi w Porszewicach (wjazd do firmy GREEK Trade);
5. konieczność naprawy drogi szutrowej w świątnikach tzw. Małych przy drodze krajowej –
zasypanie ubytków;
6. konieczność położenia nakładki asfaltowej od Górki Pabianickiej tzw. Poduchownej do wiaduktu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja Rewizyjna odbyła
między sesjami 1 kontrolę w temacie wykorzystania środków z budżetu gminy dla Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 r. Wyjaśnień Komisji i odpowiedzi na pytania udzieliła
Kierownik Ośrodka M. Mielczarek. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petrycji A. Marciniak poinformowała, że Komisja,
której przewodniczy odbyła 1 posiedzenie, na którym zajęto się opracowaniem propozycji stanowisk
dla Rady Gminy w sprawie petycji o powołaniu młodzieżowej Rady Gminy oraz rozpatrzenia skargi
na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. Komisja zaproponowała
rozstrzygnięcia zgodnie, z którymi nie uwzględnia się prośby wyrażonej w petycji, a skargę uznaje
się za bezzasadną.

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
LIPIEC - SIERPIEŃ 2022 r.
W ZAKRESIE REFERATU DRÓG I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
W zakresie dróg
1.

Rozpatrzono 1 wniosek na wybudowanie zjazdu z drogi gminnej. W trakcie
rozpatrywania 1 wniosek.

2.

Rozpatrzono 15 wniosków o zajęcie pasa drogowego. Trakcie rozpatrywania 3
wnioski.

3.

Uzgodniono 11 wniosków o uzgodnienie projektu organizacji ruchu. W trakcie
rozpatrywania 3 wnioski.

4.

Wydano 18 uzgodnień lokalizacyjnych dla infrastruktury niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W trakcie rozpatrywania 3 szt.
wniosków.

5.

Po przeprowadzeniu postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości do
130.000,00 zł i wyłonieniu wykonawcy na dostawę i montaż 3 szt. nowych wiat
przystankowych w m. Pawlikowice zawarto umowę i zrealizowano ją w całości.

6.

Kontynuowano wykaszanie poboczy dróg i rowów melioracyjnych z wykorzystaniem
zestawu ciągnika + kosiarka oraz kos mechanicznych.

7.

Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu
Gminy przez mieszkańców w różnych sprawach.

8.

Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w
pasie drogowym i umieszczenia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem
drogi.

9.

Przeprowadzono kompleksowy objazd dróg gminnych wraz ze sporządzeniem
dzienników objazdu.

10. Po przeprowadzeniu postepowania uproszczonego i rozeznania cenowego dokonano
zakupu kruszywa drogowego z dostawą na miejsca wbudowania oraz plac składowy.
11. Po przeprowadzeniu postepowania uproszczonego i rozeznania cenowego zlecono
wykonanie i dostarczenie tablic z nazwami ulic w m. Rydzyny. Przewidywany termin
montażu – do końca sierpnia 2022 r.
12. Na podstawie wyników przeglądu okresowego 5 – letniego mostu na rzece Dobrzynce w
km. 0+747,5 drogi nr 108269E w m. Szynkielew z uwagi na zły (awaryjny) stan techniczny
wyłączono most z ruchu samochodowego i wprowadzono odpowiednie oznakowanie
drogowe.
13.

Prowadzono bieżące usuwanie szkód – usuwanie połamanych drzew i gałęzi,
udrażniania kratek ściekowych, likwidowania zastoin wodnych.

14.

Prowadzono bieżącą naprawę nawierzchni dróg na terenie gminy.

W zakresie planowania przestrzennego


Wystawiono 81 wypisów, wyrysów, zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz z zakresu rewitalizacji.



Przeprowadzono 8 spraw z zakresu opinii wstępnych projektów podziałów nieruchomości.



Przeprowadzono 6 spraw z zakresu informacji, zawiadomień, opinii, zaświadczeń o
zgodności sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz wniosków o zmianę planu.



Udzielono odpowiedzi na wezwanie w zakresie usunięcia naruszeń prawa dotyczących
udostępniania danych przestrzennych.



Wydano 3 decyzję w sprawie naliczenia opłaty planistycznej w związku ze wzrostem wartości
zbytych nieruchomości, dla których dokonano zmiany planu.



Wystąpiono do CPK w zakresie ustalenia ostatecznego wariantu inwestorskiego dla KDP.



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

INWESTYCJE
Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych zapisanych w budżecie Gminy.
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 – rozebrano
istniejącą jezdnię i podbudowę, w trakcie realizacji jest budowa kanalizacji deszczowej,
przepustu, kanału technologicznego,

b)

Przebudowa drogi gminnej Nr 108275E we Władysławowie wraz z chodnikiem
i ścieżką rowerową – rozebrano istniejącą jezdnię z podbudową, przestawiono słupy
kolidujące z projektowaną drogą, wykonano chodnik z krawężnikami, wykonano
podbudowę pod nową nawierzchnię jezdni, ułożono część warstw z asfaltobetonu,

c)

Rozbudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka – Gorzew –
wykonawca przygotowuje się do wycinki drzew,

d)

Rozbudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku od DK 71 do drogi gminnej
Nr 108262E wraz ze ścieżką pieszo-rowerową – wykonawca przygotowuje się do
wycinki drzew,

e)

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

polegające

na

wykonaniu

robót

budowlanych

Zaawansowanie i postęp robót jest zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym
zadania.
3.

Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice – zadanie w trakcie realizacji;
termin wykonania do dnia 30 sierpnia br.

4.

Rozbudowa drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie – do dnia 26 sierpnia br.
zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania do Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg (aktualnie otwarty jest nabór wniosków do dofinansowania na rok 2023).

5.

Zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego do posesji 94 w Żytowicach”
- zadanie w trakcie realizacji.

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” – obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
Zadania polegające na remoncie dróg gminnych:
1. Remont drogi gminnej Nr 108251E w miejscowości Janowice dz. nr ewid. 151 obręb Janowice,
2. Remont drogi gminnej publicznej Nr 108264E w miejscowości Porszewice na
odcinku od DK 71 do placówki opiekuńczo-wychowawczej,
3. Remont drogi gminnej w miejscowości Górka Pabianicka na odcinku od drogi
gminnej Nr 108258E do DK 71,
- z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania zewnętrznego na realizację tych zadań,
wnioskujemy o wykreślenie ich z planu budżetowego.

W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. W ramach projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”
rozstrzygnęliśmy postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. W dniu 31 sierpnia
br. planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą firmą FlexiPower Group Sp. z o.o., Sp. K.
Termin realizacji umowy to 120 dni od dnia podpisania umowy. Wartość umowna to 2 735 217,42
zł. Zadanie dofinansowane ze środków RPO WŁ 2014-2020, na które przyznane mamy
dofinansowanie w kwocie 2 400 000,00 zł.
Projekt pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w
Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej” złożony w
2020 r. w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 a pozostający dotychczas na liście rezerwowej ma
możliwość dofinansowania, w związku z tym zostały przygotowane i przedłożone w Urzędzie
Marszałkowskim w Łodzi niezbędne dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie. Wysokość
przyznanego dofinansowania w ramach RPO wynosi 3 854 246,87 zł, co stanowi 95% kosztów
kwalifikowalnych. Na to zadanie mamy również dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 750 000,00 zł.
Termin realizacji do 31.12.2023 r.
2. W ramach złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji
i pożyczki na udział własny zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice”
miała miejsce kontrola realizacji projektu, która zakończyła się pozytywnie i czekamy na uchwałę

przyznającą dofinansowanie w wysokości 39 032,00 zł dotacji i 91 076,00 zł pożyczki. Umowny
termin zakończenia realizacji zadania to 30.08.br.
3. W ramach programu „Sołectwo na plus” podpisaliśmy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi trzy
umowy o dofinansowanie projektów:
- 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”- przyznana dotacja dla sołectwa Kudrowice w wysokości 12 000,00 zł.
4. W ramach projektu pn.”Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem
wyposażenia” złożyliśmy uzupełnienia i dokumenty niezbędne do podpisania umowy o
dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość przyznanego dofinansowania to kwota 84 627,00 zł.
5. Złożyliśmy do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie zadania
pn. ”Rozbudowa drogi gminnej nr 108278E w Hermanowie” z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 3 869 412 zł, dofinansowanie do 50 %
kosztów kwalifikowalnych.
W ZAKRESIE PRACY REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1.
Uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice. Zgłoszeno
zamiar budowy sieci wodociągowej we wsi Rydzyny dz nr ewid 318, 314/1 i 314/2.
2.
Zakończono budowę sieci wodociągowej we wsi Kudrowice dz. nr ewid. 154, 331/5 itd.
oraz na ukończeniu są prace budowlane sieci wodociągowej w Kudrowicach dz. nr ewid. 4442/12
3.
Uzyskano decyzję zatwierdzającą taryfy wod – kan na najbliższe trzy lata.
4.
Złożono wniosek o udzielenie pożyczki na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Piątkowisko
do WFOŚiGW w Łodzi.
5. Sporządzono i wydano warunki techniczne na przyłączenie się do sieci wodociągowej dla 33
inwestorów
W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1. Przyjęto i wprowadzono 20 wniosków o wpis do CEIDG,
2. Wydano 3 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż alkoholu,
3. Wprowadzono zmiany we wsi Rydzyny w programie woda polegające na wpisaniu nazw ulic u
kontrahentów

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
1.
Wykonano 8 decyzje podziałowe,
2.
Wykonano 396 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji ( w tym zawiadomienia o zmianie
numeracji w miejscowości Rydzyny )
3.
Wykonano 25 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych,
4.
Wykonano 30 wypisów z KW d/c służbowych,
5.
Wprowadzono 35 szt. aktów notarialnych do rejestru,
6.
Zakończono jedno postępowanie rozgraniczeniowe decyzją oraz postanowieniem o kosztach
postępowania,
7.
Zakończono procedurę nadania nazw 14 ulic w miejscowości Rydzyny, zmieniono numery
porządkowe, poinformowano właścicieli nieruchomości, Starostwo Powiatowe oraz GUS.
Odpowiadano na pytania mieszkańców w/w sprawie
8.
Wydano 3 zaświadczenia potwierdzające prace w indywidualnym gospodarstwie rolnym
9.
Podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia w Rydzynach i zamontowania bramy
przesuwnej w Kudrowicach na nieruchomościach sołeckich w ramach funduszu sołeckiego,
10.
Zaplanowano 6 września br. przetarg na sprzedaż gruntów inwestycyjnych w Jadwininie
zgodnie z ogłoszeniem Wójta z dnia 2 sierpnia br.
11.
Wysłano 2 wnioski do Wojewody Łódzkiego w sprawie komunalizacji dróg w Hermanowie
i Świątnikach. Kolejne wnioski wraz z załącznikami są w trakcie redagowania.
12.
Wysłano wniosek do Sądu Rejonowego w Pabianicach o zasiedzenie na rzecz Gminy
działek drogowych w Rydzynach na Potaźni,
13.
Wysłano 2 odpowiedzi o braku lokali mieszkalnych dla obywateli Kazachstanu którzy
wnioskowali o możliwość osiedlenia się w Gminie Pabianice w ramach programu repatracji,
W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Przyjęto i wprowadzono do programu 100 deklaracji;
2. Zaksięgowano 528 561,61 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. Podjęto działania informacyjne odnośnie zaległości i nie tylko (telefon) - ok. 300 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 14 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. Przygotowano 189 upomnień z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
9. Na bieżąco weryfikowano osoby zgłaszające potrzebę wywozu odpadów na PSZOK;
10. Przygotowano zawiadomienia do US o spłacie zadłużenia w opłacie za gospodarowanie
odpadami.;
11. Koorydnowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych;
12. Przygotowano sprawozdanie RB-27S;
13. Przekazano do Ministerstwa Klimatu i Środowiska odpowiedzi na dwie ankiety w sprawie
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
14. Przygotowano i wysłano 29 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości z tytułu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
W zakresie ochrony środowiska

1.
Przeprowadzono 44 postępowania związane z wydaniem zezwoleń, decyzji lub zaświadczeń
w sprawie usunięcia drzew.
2.
Przyjęto 1 zgłoszenie o drzewach stanowiących złomy i wywroty
3.
Zaopiniowano jeden wniosek w sprawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w sprawie
rekultywacji terenu pokopalnianego Okołowice
4.
Odpowiedziano na 4 zapytania o udzielenie informacji publicznej
5.
Przekazano według właściwości do innych organów 3 pisma
6.
Udzielono odpowiedzi na dwa wnioski związane z klasyfikacją terenów akustycznych
7.
Wysłano do organu opiniującego raport o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum magazynowego w Jadwininie, tym samym
wznowiono postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji
8.
Udzielono informacji 5 osobom w sprawie decyzji środowiskowej dla budowy centrum
magazynowego w Jadwininie
9.
Podpisano 4 umowy o udzielenie dotacji na odbiór transport i utylizacje eternitu
Wszczęto dwa postępowania w sprawie zaburzenia stosunków wodnych na nieruchomości
W zakresie wykonania gminnych programów.
1. Zakończono rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub
palenisk węglowych. W związku z powyższym przygotowano i podpisano 26 umów, dla 2 osób
umowy są w przygotowaniu. Przyjęto 1 zgłoszenie rozliczenia dotacji.
2. Wydano 15 skierowania na sterylizację/kastrację kotów
3. Wydano 10 skierowania na sterylizację/kastrację psów.
4. Wprowadzono do systemu 1066 deklaracji dot. centralnej ewidencji emisyjności budynków.
5. Właściciele nieruchomości byli zobowiązani zgłosić źródła ciepła do końca czerwca br.
6. Przygotowano 56 umów na zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków.
W ZAKRESIE REFERATU OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

1.a.i.1.

24 sierpnia br. przeprowadzono 4 egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o nadanie
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Komisja powołana przez Wójta Gminy
Pabianice, przeprowadziła postępowania egzaminacyjne dla 4 nauczycieli zatrudnionych w
gminnych placówkach oświatowych, dokonując oceny poziomu spełnienia wymagań
określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Wójt Gminy Pabianice do dnia 31 sierpnia 2022 r. wyda, w formie decyzji administracyjnej, 4
akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

1.a.i.2.

Dwukrotnie przeprowadzono przetarg na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy
Pabianice w roku szkolnym 2022/2023. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione. W
ponownym postępowaniu - w terminie określonym w SWZ wpłynęły oferty następujących
wykonawców: AUTOKARCZYK Sławomir Tokarczyk Sędziejowice Kolonia 10 E LOK.1, 98160 Sędziejowice – zaoferowana kwota to 378 000,00 zł, P.U.H. NKM Mariusz Nowak Rydzyny
75, 95-200 Pabianice -zaoferowana kwota to - 449 275,68 zł, PKS Bodzentyn Spółka z o.o.,
Bogucice Drugie ul. Szosa 26, 28-400 Pińczów – zaoferowana kwota to - 743 150,00 zł.

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, mając na względzie kryteria wyboru ofert
określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia uznano za najkorzystniejszą ofertę złożoną
przez firmę: AUTOKARCZYK Sławomir Tokarczyk Sędziejowice Kolonia 10 E LOK.1 , 98160 Sędziejowice.

1.a.i.3.

Przeprowadzono rozeznanie cenowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu
Gminy Pabianice w roku szkolnym 2022/2023. W terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym
wpłynęła 1 oferta - AUTOKARCZYK Sławomir Tokarczyk Sędziejowice Kolonia 10E lok.1 ,
98-160 Sędziejowice.

1.a.i.4.

W miesiącu lipcu i sierpniu dla podmiotów prowadzących żłobki wypłacono kwotę w
wysokości 52 000 zł. tytułem dotacji dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice.

1.a.i.5.

W dniu 03.07.2022r. współorganizowano w ramach funduszu sołeckiego piknik
integracyjny dla mieszkańców sołectwa Świątniki.

1.a.i.6.

W dniu 23.07.2022 r. współorganizowano piknik rodzinny w ramach funduszu
sołeckiego Petrykozy-Petrykozy.

1.a.i.7.

W dniu 06.08.2022 r. w ramach funduszu sołeckiego wsi Jadwinin-Władysławów
przy świetlicy wiejskiej odbył się piknik rodzinny.

1.a.i.8.

W dniu 14.08.2022 r. współorganizowano w ramach funduszu sołeckiego piknik
integracyjny dla mieszkańców sołectwa Żytowice.

1.a.i.9.

Przeprowadzono rozeznanie cenowe oraz wybrano Wykonawcę na dostawę i montaż
urządzeń fitness na potrzeby urządzenia placu zabaw, siłowni plenerowej w miejscowości
Kudrowice. Zadanie zrealizowane zostanie w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 r.

1.a.i.10.

Przeprowadzono rozeznanie cenowe oraz dokonano wyboru Wykonawcy na dostawę
i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na działkę gminną w Rydzynach. Zadanie Zostanie
zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego przy współudziale środków Urzędu
Marszałkowskiego „ Sołectwo na Plus”

1.a.i.11.

Na terenie obiektu sportowego w Piątkowisku zakończono prace związane z naprawą
- remontem tarasu, pomalowaniem barierek, drzwi zewnętrznych, wymianą ławek wokół tarasu.

1.a.i.12.

W dniach 8-15 sierpnia br. odbył się w miejscowości Prudnik obóz sportowy dla
dzieci z terenu Gminy Pabianice, których organizatorem był LKS „ Orzeł” Piątkowisko. W obozie
udział wzięło 45 zawodników. Projekt został współfinansowany przez Gminę Pabianice w ramach
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

1.a.i.13.

W dniach 14-20 sierpnia br. odbył się w miejscowości Ostrołęka obóz sportowy dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pabianice, którego organizatorem był LKS „ Jutrzenka”
Bychlew. W obozie uczestniczyło 44 zawodników. Na organizację ww. obozu klub sportowy
otrzymał dotacje celową w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na rok 2022.

1.a.i.14.

W dniu 21 sierpnia br. reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich z Konina, Majówki i
Piątkowiska uczestniczyły w Dożynkach Województwa Łódzkiego w Radomsku. Panie na
potrzeby udziału w wydarzeniu przygotowały Wieniec Dożynkowy oraz wzięły udział w
konkursie kulinarnym „ Łódzkie Smakuje”.

W ZAKRESIE SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH
W zakresie spraw prowadzonych przez ewidencję ludności i dowody osobiste w miesiącu lipcu i
sierpniu 2022 r. wykonano:
1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy - łącznie 63 osoby.
2. Nadano 68 numerów PESEL dla cudzoziemców.
3. Wydano 29 zaświadczeń potwierdzających pełne dane osobowe.
4. Udostępniono dane w związku z rozpatrzeniem 4 wniosków o udostępnienie danych osobowych
dla
Kancelarii Komorniczych
5. Zgony 11 osób
6. Urodzenia 9 osób
7. Złożono 153 wnioski o wydanie dowodu osobistego.
8. Wydano 148 nowych dowodów osobistych.
9 Unieważniono 79 dowodów osobistych.
Wprowadzono również zmiany w ewidencji ludności w związku z nadaniem nazw ulic
mieszkańcom miejscowości Rydzyny - 643 osobom.
Na stanowisku obsługującym sekretariat Urzędu Gminy w miesiącu lipcu i sierpniu wprowadzono
w system informatyczny 1115 pism-spraw, które wpłynęły do Urzędu, zapisano 167 osób do
PSZOK, nadano 677 szt. listów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru i 211 szt. listów zwykłych.”

Odnosząc się do powyższego zwrócił szczególną uwagę na następujące kwestie:
•

most w Szynkielewie został zamknięty z powodu jego złego stanu technicznego. Apelował w
szczególności do rolników, aby z niego nie korzystali. Wspomniał również, że w najbliższych
latach konieczny będzie remont.

•

Wykonano doraźną naprawę drogi przez Hermanów II, ale wniosek o dofinansowanie został
złożony do Rządowego Programu.

•

Gmina wystąpiła do CPK z ponagleniem o udzielenie informacji, który wariant kolei szybkich
prędkości został przyjęty. Z informacji medialnych wynika, że będzie to wariant najmniej
kolizyjny dla Gminy, jednak mimo to kilka gospodarstw ucierpi.

•

W dniu jutrzejszym będzie podpisywana umowa z Urzędem Marszałkowskim w sprawie
otrzymanego dofinansowania na budowę sali gimnastycznej w Pawlikowicach (środki z RPO).

W tym miejscu Wójt podziękował paniom z kół gospodyń wiejskich w Piątkowisku i Konin-Majówka
za udział w dożynkach w Radomsku oraz strażakom z OSP Piątkowisko, Kudrowice i Konin za
pomoc.
Następnie wspomniał o wydarzeniach, które będą miały miejsce w najbliższym czasie, tj.:
•

odbędą się kolejne konsultacje w sprawie Lokalnej Strategii Działania z udziałem
stowarzyszenia „Natura” dnia 31.08.2022 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy;

•

zaprosił wszystkich radnych oraz osoby zainteresowane kulturą na obchody 90-lecia
Orkiestry Dętej, które odbędą się 10.09.2022 r. o godz. 17.00 na obiekcie sportowym w
Piątkowisku.

Uwag, ani pytań do powyższego nie było.

Ad. pkt 6.
Kierownik Ref. Oświaty, Kultury i Sportu M. Tum przedstawiła informację o stanie przygotowań
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2022/2023, co stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Pytań, ani uwag do powyższego nie było.

Ad. pkt 7.
Wójt przedstawił informację o stanie realizacji inwestycji gminnych zapisanych w budżecie gminy,
co stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Pytań, ani uwag do powyższego nie było.

Ad. pkt 8.
Radna A. Marciniak, w zastępstwie W-ce Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice M. Gryski, który
opuścił sesję Rady, przedstawiła projekty uchwał od nr roboczego LXV/A/2022 do nr LXV/K/2022,
co stanowi załącznik od nr 4 do nr 15.
Radni nie mieli uwag, ani pytań do powyższych projektów uchwał.
Głosowanie nad uchwałami odbywało się w obecności 14 radnych.
Uchwały odpowiednio o nr LXV/431/2022, LXV/432/2022, LXV/433/2022, LXV/434/2022,
LXV/435/2022, LXV/436/2022, LXV/437/2022, LXV/438/2022, LXV/439/2022, LXV/440/2022,
LXV/441/2022 i LXV/442/2022 zostały przyjęte w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad
każdą z nich – jednomyślnie. Protokoły z głosowań stanowią zał. od nr 16-27.

Ad. pkt 9.
Interpelację złożyła radna D. Szczesik. Radna w imieniu mieszkańców oraz własnym prosiła o
wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Pabianicach o namalowanie znaków poziomych na drodze

powiatowej w Żytowicach w okolicy posesji nr 19 w związku z zatrzymywaniem się tam autobusu
(przystanek autobusowy).
Innych interpelacji nie było.

Ad. pkt 10.
W ramach komunikatów i spraw różnych radna J. Szafran podziękowała za naprawę odcinka drogi w
Hermanowie II.
Radny A. Golewski odniósł się z kolei do informacji w sprawie mostu w Szynkielewie. Pytał czy
chodzi o pierwszy, czy drugi most.
Wójt odpowiedział, że chodzi o most przy młynie.
Radny Ł. Drewniak pytał z kolei o wykaszanie rowów. Zauważył, że były wykaszane rowy przy
kościele w Górce Pabianickiej, ale prace zostały przerwane. Prosił by wykaszanie zostało zakończone
zanim rolnicy zaorzą pola, ponieważ zdarzało się, że pracownicy drogowi wjeżdżali na pola.
Wójt odpowiedział, że obecnie trwa II faza koszenia. Nie wiedział jednak z jakich przyczyn prace w
tamtym miejscu zostały przerwane. Prosił o kontakt w tej sprawie z W-ce Wójtem.

Innych komunikatów, ani spraw nie było.

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

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

Protokołowały:
Andżelika Struzikiewicz

