
Protokół Nr LXVIII 

z obrad LXVIII sesji Rady Gminy z dnia 24 października 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 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 LXVIII sesji radni nie wnieśli uwag. 

Wójt wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał: 

• zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. 

Uzasadnienie: „Włączenie do budżetu po dochodach i wydatkach kwoty zapotrzebowania na wypłaty 

dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła (niż dodatek węglowy) – kwota 

1.269.900 zł. 

Zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Finansów dla dodatków 

węglowych.” 

Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został przyjęty przez 

radnych jednogłośnie. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy LXVIII/C/2022. 

• rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Pabianice oraz naruszenie przez urzędników 

administracji publicznej zasady praworządności. 

 Zgodnie z pismem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, „Komisja na posiedzeniu w dniu 21 

października 2022 r. zajmowała się skargą wniesioną przez Panią W.K. na działanie Wójta Gminy 

Pabianice oraz naruszenie przez urzędników administracji publicznej zasady praworządności. 

Komisja po rozpatrzeniu skargi uznała ją za bezzasadną. 

 W związku z powyższym Komisja przekazuje wypracowane stanowisko, w formie projektu 

uchwały, który stanowi propozycję rozstrzygnięcia sprawy przez Radę.” 



Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został przyjęty przez 

radnych jednogłośnie. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy LXVIII/D/2022. 

Po wprowadzeniu powyższych zmian porządek obrad LXVIII sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad LXVIII 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. Zapoznanie się z podstawowymi wskaźnikami i priorytetami inwestycyjnymi do opracowania 

budżetu Gminy Pabianice na 2023 r. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/ zmieniająca uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 

nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli 

zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice”  – Uchwała Nr 

LXVIII/A/2022 

b/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXVIII/B/2022 

c/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXVIII/C/2022 

d/ rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Pabianice oraz naruszenie przez urzędników 

administracji publicznej zasady praworządności - Uchwała Nr LXVIII/D/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. 

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej D. Szczesik poinformowała, że 

w miesiącu październiku odbyło się jedno posiedzenie Komisji. Tematem posiedzenia była 

działalność sportowa i rekreacyjna na terenie Gminy Pabianice. Komisja analizowała również 

materiały na sesję. 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka poinformowała, że w 

miesiącu październiku odbyło się jedno posiedzenie Komisji. Tematem posiedzenia była analiza 

realizacji programu wsparcia budowy mikro instalacji prosumenckich w Gminie Pabianice – 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego. Ponadto Komisja omówiła materiały na sesję. 



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja Rewizyjna odbędzie 

posiedzenie w środę 26 października br. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji A. Marciniak poinformowała, że w miesiącu 

październiku odbyło się jedno posiedzenie Komisji, która zajmowała się skargą na działanie Wójta 

Gminy Pabianice oraz naruszenie przez urzędników administracji publicznej zasady praworządności. 

Po przeanalizowaniu skargi i przedstawionych dokumentów ustalono, że pracownik Urzędu Gminy 

był przesłuchiwany w charakterze świadka w związku z wypadkiem jaki miał miejsce w Koninie. 

Jednak Komisja uznała, że nie jest uprawniona do stwierdzenia, czy pracownik kłamał, czy też nie 

będąc przesłuchiwanym. Jest to zadanie sądu. Stąd uznano, że skarga jest bezzasadna. 

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

październiku odbyło się jedno posiedzenie Komisji. Tematami posiedzenia było zapoznanie się z 

wnioskami złożonymi do projektu budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok i określenie priorytetów 

oraz przyjęcie priorytetów inwestycyjnych, remontowych do opracowania budżetu Gminy Pabianice 

na 2023 rok, omówienie materiałów na sesję oraz sprawy różne. 

Uwag do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 5. 

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

Informacja zapisana poniżej. 

„INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI 

PAŹDZIERNIK 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 5 wniosków o zajęcie pasa drogowego. W trakcie rozpatrywania 2 szt. 

       wniosków. 

 

3.    Uzgodniono 10 wniosków o uzgodnienie projektu organizacji ruchu. W trakcie 

       rozpatrywania 2 wnioski. 

 

4.  Wydano 11 uzgodnień lokalizacyjnych dla infrastruktury niezwiązanej z potrzebami 

        zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W trakcie rozpatrywania 2 szt. 

        wniosków. 

5.      Kontynuowano wykaszanie poboczy dróg i rowów melioracyjnych z wykorzystaniem 

         zestawu ciągnika + kosiarka  oraz kos mechanicznych. 

 

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 niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. 

 

 8.   Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości do 70.000,00 zł na 

       zakup kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5 w ilości  ok.130 ton z dostawą na 

       plac składowy Pabianice ul. Torowa 25. Wyłoniono dostawcę i zrealizowano zakup. 

 

 9.    Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00 na ,, Usługę 

        usuwania śliskości zimowej na drogach gminnych w sezonie 2022/2023 na terenie Gminy 

        Pabianice”. Zwrócono się do 3 dostawców usługi z zaproszeniem do złożenia oferty. 

  

 10.  Prowadzono bieżące usuwanie szkód – usuwanie połamanych drzew i gałęzi, 

        udrażniania kratek ściekowych, likwidowania zastoin wodnych. 

 

  11.  Prowadzono bieżącą naprawę nawierzchni i poboczy dróg na terenie gminy. 

 

  12.  Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości do 70.000,00 zł na 

         zakup usługi wycięcia 2 szt. drzew  gatunku topola biała przy drodze nr 108281 w 

         Piątkowisku oraz cięcie pielęgnacyjne formujące koronę 7 szt. drzew w Woli Żytowskiej. 

         Wyłoniono wykonawcę i złożono zamówienie. 

 

   13.  Przystąpiono do przeprowadzenia rozeznania w sprawie wykonywanie usługi 

          odśnieżania dróg gminnych przy użyciu własnego sprzętu wykonawcy. 

 

   14.  Przestąpiono do kompletowania zapasów soli drogowej i piasku przesianego pod 

          kątem usuwania śliskości zimowej dróg. 

    

 

W zakresie planowania przestrzennego 

 

 Wystawiono 41 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. 

 Prowadzono 6 postępowań administracyjnych w sprawie naliczenia opłaty planistycznej w 

związku ze wzrostem wartości zbytych nieruchomości, dla których dokonano zmiany planu. 

Pozyskano 6 operatów szacunkowych niezbędnych ww. postępowaniu.   

 Przygotowano pliki GML z granicami opracowania podjętych przez Radę Gminy uchwał 

intencyjnych w sprawie przystąpienia do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 



 Zawiadomiono 44 właściwe podmioty o możliwości wnoszenia uwag w zakresie 

rozpoczętych procedur planistycznych. Przygotowano i opublikowano ogłoszenie i 

obwieszczenie z informacją o podjętych przez Radę Gminy uchwałach.   

 Pozyskano niezbędne mapy ewidencyjną i zasadniczą ze Starostwa dla potrzeb opracowania 

projektów planu. 

 Przygotowano wstępne uwagi w zakresie wariantu inwestorskiego KDP. 

 Na bieżąco udzielano informacji w zakresie planowania przestrzennego petentom urzędu 

gminy. 

 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, polegające na wykonaniu robót budowlanych 

  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, 

 

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. Zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego do posesji 94 w Żytowicach” 

 - zadanie zakończone i odebrane – ustawionych zostało 4 szt. słupów 

  oświetleniowych z oprawami LED z zasilaniem z sieci. 

 

4. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juhasa – zadanie zakończone i zgłoszone do 

  odbioru na dzień 26.10.br. Ustawionych zostało 2 szt. słupów z oprawami 

  oświetleniowymi LED, tzw. autonomicznych – bez podłączenia do sieci zasilającej. 

 

5. Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę oświetlenia hybrydowego na 

  konwencjonalne w Porszewicach i Wysieradzu/Żytowicach – w dniu 04.10.2022 r. 

  zawarto umowę na realizację zadania. Termin wykonania to 15.12.2022 r. 

 

 

W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 

 

1. W ramach projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice” w 

formule „zaprojektuj i wybuduj”  Wykonawca przeprowadził wizje lokalne na wszystkich 

lokalizacjach. Szablony projektów zostały zaakceptowane przez inspektora nadzoru a 

lokalizacje zostały uzgodnione z mieszkańcami. Obecnie wykonawca jest na ukończeniu prac 

projektowych. Część projektów została już przekazana do gminy ale nie zostały one jeszcze 

oficjalnie odebrane - czekamy z przekazanie brakujących projektów - wtedy dokonamy 

odbioru całości dokumentacji projektowej - wykonawca ma termin do końca miesiąca na 

wykonanie całości prac projektowych. 

Równocześnie z trwającymi pracami projektowymi rozpoczęły się również montaże instalacji 

u beneficjentów projektu. Do dnia dzisiejszego zostało wykonanych około 50 instalacji. 

Biorąc pod uwagę założone terminy realizacji poszczególnych etapów projektu oraz stan 

zaawansowania prac nie stwierdzamy zagrożeń dla terminowej realizacji projektu. 

2. W ramach projektu „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice” otrzymaliśmy 

zgodę Marszałka Województwa Łódzkiego na przesunięcie terminu zakończenia projektu do 

dnia 30.11.2022 r. 

 

W ZAKRESIE PRACY REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

 

1. Rozpoczęto prace przy  budowie sieci wodociągowej we wsi Rydzyny  dz.  nr ewid. 318,  

            314/1  i 314/2 oraz przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku dz.  nr ewid. 

            347/15  i 574/17 

2. Uzyskano decyzję o nadzór archeologiczny przy budowie sieci kanalizacyjnej w  

            Piątkowisku. Trwa postępowanie ws decyzji na  nadzór archeologiczny przy  

            budowie sieci wodociągowej w Rydzynach.. 

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. Wysłano 23 wezwania o płatność za wodę,, 

 

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

 

1. Rozpoczęto postępowanie w sprawie wydania 4 decyzji podziałowych, 

2. Wykonano 44 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji 

3. Wykonano 50 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych, 

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

5. Wprowadzono 22 szt. aktów notarialnych do rejestru, 

6. Podpisano umowę sprzedaży potwierdzoną aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej na  

            sprzedaż nieruchomości gminnych w Jadwininie – działki 237/4 i 283/2. Łączna cena  

            sprzedaży 309.736,14 zł. 

7. Zarezerwowano termin w kancelarii notarialnej na 26 października br. dot. zawarcia aktów  

            notarialnych na wykup nieruchomości gruntowej w Bychlewie – działka 190 i 194 i  

            Kudrowicach działka 157/1. 

8. Wysłano 2 odpowiedzi o braku lokali mieszkalnych dla obywatela Kazachstanu którzy  

           wnioskował o możliwość osiedlenia się w Gminie Pabianice w ramach programu repatracji. 

9. Zakończono inwestycje w ramach funduszy sołeckich wsi:  

Rydzyny – ogrodzenie działki 291/1, przygotowanie terenu pod siłownię zewnętrzną. 

Terenin – Zagospodarowanie skweru w rejonie skrzyżowania w Tereninie. 

Kudrowice – Zagospodarowanie działki przeznaczonej pod plac zabaw i rekreację  

            mieszkańców wsi Kudrowice – brama wjazdowa. 

 

W  zakresie gospodarowania odpadami  komunalnymi 

 

1. Przyjęto i wprowadzono do programu 40 deklaracji; 

2. Zaksięgowano 425 161,82 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3. Podjęto działania informacyjne odnośnie zaległości i nie tylko (telefon) - ok. 200 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 12 kart przekazania odpadów w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz 

gospodarce odpadami.; 

7. Przygotowano sprawozdanie RB-27S; 

8. Wysłano postanowienia dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

9. Przygotowano zawiadomienia do US o spłacie zadłużenia w opłacie za gospodarowanie 

odpadami.; 

10. Na bieżąco weryfikowano osoby zgłaszające potrzebę wywozu odpadów na PSZOK; 

11. Przygotowano odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej; 

12. Przeprowadzono kontrole terenową 

 

 

W zakresie ochrony środowiska 

 

1. Przeprowadzono 22 postępowania związane z wydaniem zezwoleń, decyzji lub zaświadczeń  



 w sprawie usunięcia drzew. 

2. Przyjęto 1 zgłoszenie o drzewach stanowiących złomy i wywroty 

3. Wydano decyzję w sprawie naruszenia stosunków wodnych na gruncie w miejscowościach  

 Pawlikowice 

4. Wydano decyzję środowiskową dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie  

 drogi powiatowej nr 3310E” w miejscowości Pawlikowice 

5. Zawieszono postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu  

 przedłożenia uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  

 wymaganego przez RDOŚ dla planowanej inwestycji polegającej na budowie centrum  

 przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz 

 towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Jadwinin. 

 

W zakresie wykonania gminnych programów. 

 

1. Przyjęto 11 zgłoszeń rozliczenia w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk 

węglowych. 

Kontrole są realizowane na bieżąco. 

2. Trwają prace przygotowawcze do kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Właściciele są zobowiązani okazać umowę i dowody uiszczania opłat za 

usługi pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. 

3. W związku z ustawą o dodatku węglowym wprowadzono dodatkowo 60 deklaracji do CEEB  

( dotyczy zmiany adresy – wyodrębnienie nowego numery porządkowego jak i źródła spalania ) 

oraz wydano ponad 200 potwierdzeń złożenia deklaracji. 

4. Przygotowano 20 umów na zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków. 

 

 

W ZAKRESIE REFERATU OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

1. W miesiącu październiku dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie 

Gminy Pabianice wypłacono 24 500 zł dla 49 dzieci. 

 

2. Podpisano umowy zlecenia z opiekunami, którzy pilnują dzieci  podczas wyjazdów na basen, oraz 

umowy zlecenia z instruktorami, którzy przeprowadzą z dziećmi zajęcia w roku szkolnym 2022/2023. 

3. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt przyznał nagrody dyrektorom szkół i jednemu 

nauczycielowi ze Szkoły Podstawowej w Petrykozach. 

4. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi informację, dotyczącą wysokości potrzebnych 

środków finansowych na realizację dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników do końca roku 2022 r. 

5. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

pod nazwą ”Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w 

Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej”, za którą uznano ofertę 

złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „LAUER” Przemysław Lauer z 

siedzibą w Piątkowisku 49/A, 95-200  Pabianice. 

6. Ogłoszono postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Pełnienie obowiązków 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. 

Marii Skłodowskiej – Curie o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej”- w terminie 

wskazanym w SWZ wpłynęło 13 ofert, obecnie trwa  procedura ich oceny . 

7. W Rydzynach na działce gminnej nr 291/1 zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. 

Dokonano odbioru końcowego. Projekt został zrealizowany w ramach dofinansowania środków z 

Urzędu Marszałkowskiego. Wartość projektu 15 200,34 zł. 



8. Wybrano Wykonawcę na dostawę i montaż altany wolnostojącej o pow. 24 m2    w Hermanowie. 

W trakcie realizacji prace związane z przygotowaniem terenu pod montaż altany ( tj. wykonanie 

utwardzenia z kostki brukowej). Szacunkowa wartość całkowita prac ok. 26 000,00 zł, w tym 

dofinansowanie w ramach budżetu Województwa Łódzkiego 12 000 zł. 

9. W ramach grantu sołeckiego dla sołectwa Kudrowice zakupiono 2 szt. szaf chłodniczych 

przeznaczonych na doposażenie miejsca integracji w OSP w Kudrowicach. Wartość projektu 12 000 

zł. 

10. Na działce gminnej nr 75/2 w Kudrowicach dokonano odbioru zamontowanych 7 szt. urządzeń 

siłowni zewnętrznej. Wartość zadania 29.975,76 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu 

sołeckiego na rok 2022. 

11. Oceniono pod względem formalnym i merytorycznym sprawozdania końcowe z realizacji zadań 

publicznych – organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2022. 

W ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2022 współorganizowano następujące 

projekty: 

- w dniach 8-15 sierpnia 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. 

- w dniach 14-20 sierpnia 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. 

12. W terminie do dnia 15 października br. organizacje prowadzące działalność sportową z ternu 

gminy Pabianice przedłożyły wnioski ws. udzielenia dotacji celowej na działalność sportową w roku 

2023. 

13. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bychlew na rok 2022 r. zrealizowano następujące 

projekty: 

- opracowanie koncepcji przebudowy/ modernizacji obiektu sportowego w Bychlewie – 4 400 zł; 

- kompleksowe wykonanie monitoringu obiektu sportowego – 11 000 zł; 

- wykonanie renowacji płyty boiska treningowego – 8 600 zł; 

- wykonanie naprawy bramek piłkarskich – 4 000 zł. 

14. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piątkowisko wybrano Wykonawcę na dalszą część 

piłkochwytu przy boisku sportowym od strony ulicy Złotej –  wartość prac 10 000 zł., ponadto w 

trakcie realizacji dalsze prace związane z ogrodzeniem boiska od strony placu zabaw i siłowni 

plenerowej. 

15. Opracowano materiał oraz zapewniono obsługę merytoryczną na potrzeby przeprowadzenia 

posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej dotyczącą tematu: Działalność sportowa i 

rekreacyjna na terenie Gminy Pabianice. 

16. Na bieżąco koordynowano bieżące tematy związane z utrzymaniem, bieżącymi naprawami 

obiektów sportowych, świetlic wiejskich, siłowni plenerowych i placów zabaw. 

W ZAKRESIE SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH 

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

październiku 2022 r. wykonano: 

1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy  - łącznie  32 osoby. 

2. Nadano 20  numerów PESEL  dla cudzoziemców. 

3. Wydano 5 zaświadczeń potwierdzających pełne dane osobowe. 

4. Zgony 4 osoby 

5. Urodzenia - 1 osoba 



6. Złożono 40 wniosków o wydanie dowodu osobistego 

7. Wydano 41 nowych dowodów osobistych. 

8. Unieważniono 31 dowodów osobistych. 

 

Na stanowisku obsługującym sekretariat Urzędu Gminy w miesiącu październiku wprowadzono w 

system informatyczny 580 pism-spraw, które wpłynęły do Urzędu, zapisano 67 osób do PSZOK, 

nadano 146 szt. listów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru i 154 szt. listów zwykłych.” 

 

W ramach informacji o pracy między sesjami Wójt poinformował ponadto, o liczbie złożonych 

oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek 

organizacyjnych Gminy Pabianice. Informacja w tym zakresie stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

Kolejny temat poruszony przez Wójta dotyczył sprzedaży węgla przez samorządy. Wójt stwierdził, 

że samorządy mają bardzo mało czasu na to by zadeklarować niezbędną ilość surowca, niemniej już 

w piątek mieszkańcom przekazano informację o wypełnianiu deklaracji odnośnie zapotrzebowania 

na węgiel. Przez weekend 131 osób złożyło takie deklaracje na łączną ilość 355 t węgla. Samorządy 

mają czas do wtorku by podać Wojewodzie wstępną ilość zapotrzebowania. 

Radny G. Antoniewski pytał, czy brany jest pod uwagę również pelllet. 

Wójt odpowiedział przecząco – tylko frakcje węgla. Następnie wskazał ogólne, projektowane zasady 

dotyczące zakupu i składowania, tj.; 

• cena max to 2000 zł/t bez transportu; 

• cena zakupu przez samorząd to 1500 zł/t; 

• maksymalna możliwa do zakupu ilość to 3 t w dwóch turach. 

Podkreślił przy tym, że obecnie przyjmowane są deklaracje, co jednak nie zwalnia z obowiązku 

złożenia wniosku na węgiel po wejściu w życie ustawy. 

Radna M. Werstak obawiała się, że jedynie wersja elektroniczna ankiety uniemożliwi składanie 

zapotrzebowania przez osoby starsze. 

Wójt wyjaśnił, że przyjmowane są wyłącznie ankiety elektroniczne, ponieważ chodzi o czas. 

Niemniej, jeżeli mieszkaniec nie jest w stanie samodzielnie wypełnić ankiety, to może zadzwonić do 

Urzędu lu przyjść osobiście – ankietę wypełni sekretarka. 

Radny M. Gryska pytał, czy wniosek będzie można złożyć w przyszłym roku, jeżeli mieszkaniec ma 

węgiel na bieżący rok. 

Wójt odpowiedział przecząco. Wniosek trzeba będzie złożyć w tym roku, ale będzie można wskazać 

zapotrzebowanie. W ankiecie są 3 możliwości, tj. 1 t, 2 t lub 3 t. Przypomniał, o czym wspominał już 

wcześniej, że od dwóch tygodni prowadzone są rozmowy z Gminną Spółdzielnią Samopomoc 

Chłopska, która będzie w imieniu gminy węgiel wydawać i dystrybuować, ponieważ spółdzielnia 

dysponuje wagą, pracownikami, transportem. 

Radna M. Werstak zauważyła, że w ankiecie znajdują się 4 frakcje. Czy ostatecznie takie będą 

dostępne. 



Wójt odpowiedział, że na pewno dostępny jest miał i węgiel frakcji 5,50. Przedstawiciele rządu nie 

byli w stanie powiedzieć, czy będą dostępne inne frakcje, m.in. ekogroszek. Jeżeli jednak pojawi się 

dostępność to Urząd będzie mieć już wiedzę, dzięki ankiecie, jaka ilość jest potrzebna. Na obecną 

chwilę z ankiet wynika, że potrzeba: 

• 271 t ekogroszku; 

• 61 t orzecha; 

• 15 t miału; 

• 8 t groszku. 

Dalszych pytań, ani informacji w powyższym temacie nie było. 

Następnie Wójt odniósł się do kwestii kolei dużych prędkości. Poinformował, że wybrano wariant 

inwestorski, przebiegający najbardziej na północy gminy, najmniej kolizyjny. Przebieg samego 

torowiska nie ulegnie zmianie, ale można wpływać na infrastrukturę towarzyszącą. Dlatego też 

odbyło się spotkanie z mieszkańcami Żytowic. Na bazie uwag mieszkańców opracowano uwagi 

Gminy Pabianice, które przesłano do CPK. Inne uwagi mieszkańców również będą przesyłane do 

CPK – formularz znajduje się na stronie BIP. W pierwszym tygodniu listopada zostaną przekazane 

przez Urząd. Wójt zachęcał do składania takich uwag. 

Pytań do powyższego nie było. 

Radna M. Werstak odniosła się natomiast do następującej informacji: „Zawieszono postępowanie o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia uzupełnienia do raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaganego przez RDOŚ dla planowanej 

inwestycji polegającej na budowie centrum przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z 

zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w 

miejscowości Jadwinin.” Radna zauważyła, że ostatnim razem chodziło o migrację gadów i płazów. 

Czy nadal chodzi o to samo. 

Wójt przyznał, że inwestycja jest blokowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, która 

nie przyjmuje żadnych proponowanych przez potencjalnego inwestora rozwiązań w zakresie ochrony 

gadów i płazów. Zauważył przy tym, że RDOŚ nie widział przeszkód, nie miał uwag, gdy zmieniany 

był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. 

Radna zapytała jeszcze, czy ankiety w sprawie węgla należy składać do jutrzejszego dnia do godziny 

12.00. 

Wójt stwierdził, że ankiety są przyjmowane w trybie ciągłym, natomiast samorząd musi podać 

zapotrzebowanie do Wojewody do dnia jutrzejszego, do godziny 12.00. 

Innych pytań, ani uwag nie było. 

 

Ad. pkt 6. 

W punkcie: „Zapoznanie się z podstawowymi wskaźnikami i priorytetami inwestycyjnymi do 

opracowania budżetu Gminy Pabianice na 2023 r.”,  Skarbnik poinformowała, co następuje: 

Przyjęcie podstawowych wskaźników i priorytetów inwestycyjnych do opracowania budżetu 

Gminy Pabianice na 2023 r. 



 

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu 

uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, który 

zgodnie z art. 238 sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej 

■ organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

■ regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania 

- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 

Jeżeli chodzi o przyjęcie podstawowych wskaźników to Wójt Gminy Pabianice wydał Zarządzenie 

Nr 140/2022 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do 

projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2023 rok. 

Zgodnie z tym zarządzeniem kierownicy referatów Urzędu Gminy w Pabianicach, kierownicy 

podległych jednostek budżetowych, a także dyrektor samorządowej instytucji kultury zostali 

zobowiązania do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy 

Pabianice na 2023 rok i przedłożenia ich w terminie do 14 października 2022 r. 

W zarządzeniu wskazano, że  materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok 

opracowuje się na podstawie prognoz makroekonomicznych służących do prac nad projektem ustawy 

budżetowej państwa na 2023 rok. 

 

Prognozy makroekonomiczne wskazane jako główne założenia do projektu budżetu państwa na 2023 

r. przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 30 sierpnia 2022 r. zakładają: 

- wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7% 

- wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8%   (według najnowszych danych GUS 17,2%) 

- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 9,6% 

- wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym o 12,1%. 

Jednocześnie należy uwzględnić: 

1 projektowany wzrost płacy minimalnej do 3.490,00 zł brutto od stycznia, a 3.600,00 zł brutto od 

lipca 2023 r., 

2 projektowany wzrost stawki godzinowej za pracę dla określonych umów cywilnoprawnych do 

22,80 zł brutto od stycznia, a od 1 lipca 2023 r. do 23,50 zł brutto. 

 

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok zakłada się przede wszystkim: 

1.a.i.1 Zachowanie na etapie planowania oraz realizacji budżetu odpowiednich relacji pomiędzy 

dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak żeby możliwe było wygospodarowania 

nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między dochodami a wydatkami 

bieżącymi. 

1.a.i.2 Bieżący monitoring sytuacji finansowej Gminy w roku 2023 i latach kolejnych, w celu 

zahamowania wzrostu wydatków ograniczających elastyczność budżetu. 

1.a.i.3 Wykorzystywanie środków bezzwrotnych przeznaczonych dla gmin oraz zwrotnych z 

kredytów i pożyczek w celu zapewnienia finansowania wymaganego udziału własnego w 

projektach inwestycyjnych korzystających ze wsparcia Unii Europejskiej. 

1.a.i.4 Realizowanie zadań określonych w wykazie przedsięwzięć, przy czym planując wydatki 

majątkowe na 2023 r. w pierwszej kolejności realizowanie inwestycji kontynuowanych, 

projektów realizowanych z wykorzystanie funduszy UE i innych źródeł pomocowych oraz 

realizację zadań, dla których w budżecie roku 2022 zabezpieczono środki na wykonanie prac 

przygotowawczych. 

 



 

Ministerstwo Finansów pismem z 13.10.2022 r poinformowało o wysokości rocznych planowanych 

kwot dochodów: 

z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.914.384 zł 

w 2022 r. – 12.544.038,00 zł – spadek o 629.654 zł 

z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych – 487.127 zł 

w 2022 r. 237.976 zł – wzrost o 249.151 zł 

subwencji oświatowej – 10.400.690 zł 

w 2022 r – 7.750.488 zł – wzrost o 2.650.202 zł (?) 

Z kolei roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (Janosikowe) wynosi 103.874 

zł (spadek do 2022 r. o 301.611 zł ale to jednocześnie oznacza, że dochody podatkowe na jednego 

mieszkańca gminy maleją. Wskaźnik G dla gminy wynosi 3.434.83 zł przy wskaźniku dla wszystkich 

gmin 2.246,66 zł i liczbie mieszkańców gminy 8.010. 

 

Jeżeli chodzi o stawki podatku od nieruchomości to Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 

2022 r/ w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 zakłada 

wzrost stawek od 11,8 do 12,6%. 

 

Podsumowując 

Z uwagi na obiektywnie niekorzystne uwarunkowania funkcjonowania samorządów w 2023 roku 

m.in. przyjęte rozwiązania podatkowe ograniczające dochody bieżące gmin, tempa wzrostu inflacji, 

osłabienia tempa rozwoju gospodarczego kraju, wzrostu cen nośników energii poziom wydatków 

będzie wynikał z prognozowanych dochodów. Jednakże zaniżenie wydatków związanych z bieżącą 

działalnością gminy na etapie projektowania może wpłynąć na poziom realizacji zadań własnych 

gminy, a nawet skrajnie uniemożliwić ich realizację z powodu braku planowanych środków. 

Konieczne będzie utrzymanie podwyższonej dyscypliny budżetowej i poprawy efektywności 

gospodarowania środkami publicznymi, jednak tendencja do zmniejszania możliwości w sferze 

wydatków bieżących będzie widoczna. 

 

Priorytety inwestycyjne na 2023 rok 

Kontynuacja rozpoczętych przedsięwzięć: 

1.a.i.4.a.i.1 Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice: 1.Rozbudowa DG 108263E Górka 

Pab.-Gorzew wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 2. Przebudowa DG 108023E Pawlikowice-

Terenin wraz z kanalizacją deszczową, kanałem technolog. i ścieżką pieszo-rowerową 3. 

Rozbudowa DG 108276E w Hermanowie od ul. Skrajnej do DG 108278E z chodnikiem 4. 

Rozbudowa DG 108263E w Górce Pab. od DK 71 do DG 108262E wraz ze ścieżką pieszo-

rowerową 5. Przebudowa drogi we Władysławowie wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową – 

300.000 zł (wkład własny) 8.125.953,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład) 

1.a.i.4.a.i.2 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej -Curie w 

Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości 

kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach – 2.134.753,13 zł 

(wkład własny) 3.854.246,87 zł RPO woj.łódzkiego na lata 2014-2020 



1.a.i.4.a.i.3 Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego -  „przebudowa dróg powiatowych nr 

3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 

485 w Pawłówku, gm. Dłutów” – 237.500 zł 

 

Ponadto w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze środków zewnętrznych 

zabezpieczenie wkładu własnego na: 

1 Remont drogi gminnej nr 108251E w miejscowości Janowice dz.nr ewid. 151 – obręb Janowice 

– 318.3215,01 zł 

2 Remont drogi gminnej publicznej Nr 108246E w miejscowości Porszewice na odcinku od DK71 

do placówki opiekuńczo-wychowawczej – 223.161,81 

3 Remont drogi gminnej w miejscowości Górka Pabianicka na odcinku od drogi gminnej Nr 

108258E do DK71 – 127.334,04 zł 

4 Rozbudowa drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie – 1.761.324,00 zł 

5 Budowa przedszkola w Bychlewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1.000.000 zł 

 

Pozostałe propozycje inwestycji na 2023 r. 

1 Budowa ulicy Mosiężnej w Piątkowisku – 400.000 zł 

2 Budowa chodnika w Gorzewie o dł. ok. 120 m wraz z dokumentacją projektową – 40.000 zł ( w 

tym F.S. 22.234,48) 

3 Budowa chodnika w Górce Pabianickiej o dł. ok. 200 m wraz z dokumentacją projektową – 

10.000 zł 

4 Remont drogi gminnej na Osiedlu Petrykozy – 300.000 zł ( w tym F.S. 38.000) 

5 Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szynkielew – od istniejącego oświetlenia do 

przejazdu kolejowego – 35.000 zł 

6 Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gorzew – od istniejącego oświetlenia do 

posesji nr 4a – 28.000 zł 

7 Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rydzyny ul. Leśna  - od istniejącego 

oświetlenia do drogi powiatowej – 35.000 zł 

8 Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Porszewice – od istniejącego oświetlenia do 

placówki opiekuńczo-wychowawczej – 35.000 zł 

9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kudrowice – 1.600.000 zł 

10 Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Pabianice – 500.000 zł 

11 Budowa oświetlenia ulicznego drogi do Huty Janowskiej – dokumentacja projektowa – fundusz 

sołecki – 10.000 zł 



12 Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. Nr 8 w Rydzynach – dokumentacja projektowa 

– fundusz sołecki – 10.000 zł 

 

Remonty: 

1 Remont SUW Rydzyny i SUW Żytowice – 45.000 zł 

2 Remont stacji podciśnienia w Bychlewie – 25.000 zł 

3 Bieżące prace remontowe (lokalne nad biblioteką w Piątkowisku) – 30.000 zł 

 

 

ZŁOŻONE WNIOSKI DO PROJEKTU BUDŻETU 

(jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy) 

 

Szkoła Podstawowa w Bychlewie 

Inwestycyjne – 90.000 zł 

 odwodnienie terenu wokół szkoły ze względu na przesiąkanie murów – 50.000 zł 

 wymiana okien na sali gimnastycznej – 20.000 zł 

 ulepszenie monitoringu polegające na dołożeniu kamer, poprawie jakości obrazu – 20.000 zł 

Remontowe – 40.000 zł 

 wymiana listew przypodłogowych w Sali gimnastycznej – 20.000 zł 

 naprawa czujników zmierzchowych, oświetlenia nocnego – 10.000 zł 

 malowanie sal lekcyjnych – 10.000 zł 

 

Zespół szkolno-przedszkolny w Piątkowisku 

Inwestycyjne – 2.281.000 zł 

Szkoła -1.389.000 zł 

 stworzenie sieci infrastruktury LAN wraz z siecią WLAN – 56.000 zł 

 instalacja paneli fotowoltaicznych w szkole – 298.000 zł 

 termomodernizacja budynku szkoły – 600.000 zł 

 modernizacja łazienek szkolnych – 350.000 zł 

 zakup placu zabaw – 85.000 zł 

przedszkole – 892.000 zł 

 instalacja sieci infrastruktury LAN wraz z siecią WLAN – 42.000 zł 

 modernizacja kotłowni – 250.000 zł 

 montaż paneli fotowoltaicznych – 250.000 zł 



 termomodernizacja budynku przedszkola – 350.000 zł 

Remontowe- 330.000 zł 

Szkoła – 295.000 zł 

 remont korytarzy szkolnych w ZSP Piątkowisko – 120.000 zł 

 wymiana drzwi wejściowych do wszystkich pomieszczeń w szkole – 45.000 zł 

 remont Sali gimnastycznej – 55.000 zł 

 remont dachu pomieszczenia gospodarczego – 40.000 zł 

przedszkole - 35.000 zł 

 malowanie sal i wymiana wykładzin w przedszkolu – 35.000 zł 

Szkoła Podstawowa w Petrykozach 

Remontowe – 

 wymiana podłóg na piętrze w najstarszej części szkoły – brak podanej kwoty 

 

Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach 

Remontowe – 80.000 zł 

 remont pracowni nr 24 – 30.000 zł 

 remont pracowni językowej – 50.000 zł 

 

PZOZ GOZ Petrykozy 

 

Remontowe – 15.000 zł 

 remont schodów w budynku rehabilitacji – 15.000 zł 

 

Sołectwo wsi Świątniki 

 budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej 99/13 – brak podanej kwoty 

 

Sołectwo wsi Okołowice 

 budowa wodociągu w Okołowicach – brak podanej kwoty 

 uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej poprzez projekt i dobudowę słupów 

oświetleniowych na odcinku Okołowice 8 do Okołowice 10/90 – brak kwoty 

 budowa placu zabaw na działce Okołowice 10/37 – brak kwoty 

 utrzymanie drogi gminnej w Okołowicach – oczyszczenie pasa drogi , przeprowadzenie robót 

konserwacyjnych, porządkowych i innych – 17.743,41 zł 

 

Ochotnicze Straże Pożarne 



Konin – zakup i montaż garażu z płyty warstwowej o pow.90m2 – 150.000 zł 

Rydzyny – wykonanie projektu garaży – 30.000 zł 

Rydzyny – zakup sprzętu (agregat prądotwórczy, piła spalinowa, odcinki i ubrania specjalne) – 

40.000 zł 

Janowice – zabezpieczenie budynku strażnicy od strony północnej od nadmiernego przesiąkania wód 

opadowych i gruntowych – 15.000 zł 

Górka Pabianicka – remont pomieszczeń garażowych i socjalnych w strażnicy – 72.000 zł 

Górka Pabianicka – zakup masztu flagowego – 4.000 zł 

Piątkowisko – zakup toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP w 

Piątkowisku – 19.000 zł 

Pawlikowice – wykończenie prac w nowo wybudowanym garażu – 40.000 zł 

 

Uwag do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 7. 

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

roboczego LXVIII/A/2022 do nr LXVIII/D/2022, co stanowi załącznik od nr 3 do nr 6. 

Radni nie mieli uwag, ani pytań do powyższych projektów uchwał. 

Uchwały odpowiednio o nr  LXVIII/458/2022,  LXVIII/459/2022 i  LXVIII/460/2022,  

LXVIII/461/2022 zostały przyjęte w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich – 

jednomyślnie. Protokoły z głosowań stanowią odpowiednio zał. od nr 7 do 10. 

 

 

Ad. pkt 8. 

Radni nie składali pisemnych interpelacji. 

 

Ad. pkt 9. 

W ramach komunikatów i spraw różnych jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący, który zaprosił 

radnych na obchody Dnia Niepodległości 11 listopada w dniu 10 listopada o godz. 18.00 w Gminnym 

Domu Kultury w Bychlewie. 

Do powyższego zaproszenia dołączył się Wójt Gminy. 

W dalszej kolejności radny A. Golewski prosił o interwencję w Szynkielewie III, ponieważ 

mieszkańcy zgłaszają iż od tygodnia wożona jest ziemia do kopalni piasku w Okołowicach. Radny i 

mieszkańcy martwią się, że droga zostanie „rozjechana”. 

Wójt obiecał dokonać ustaleń w tej sprawie. 

Radny M. Kociołek podziękował radnej J. Szafran i M. Werstak za wspólną reprezentację Rady na 

obchodach Dnia Edukacji Narodowej w szkole w Bychlewie. 



Radna M. Werstak zauważyła, że była w tym dniu również obecna w szkole w Pawlikowicach. 

Podziękowała w tym miejscu nauczycielom i uczniom obu szkół za przygotowany program, który 

był bardzo ciekawy i kreatywny. Dodała, odnosząc się do remontu drogi w Pawlikowicach, że w dniu 

dzisiejszym wznowiono prace na drodze. 

Wójt przyznał, że wie iż ekipa remontowa wróciła do pracy. Poinformował również, że wykonawca 

dołoży starań by remont tej drogi wykonać w zaplanowanym terminie, tj. do końca listopada. 

O głos poprosiła również radna J. Szafran, która zgłosiła następujące kwestie: 

• podziękowała uczniom i nauczycielom za program przedstawiony podczas Dnia Edukacji 

Narodowej w szkole w Bychlewie; 

• w jakim celu pozostawiono brzozę w pasie drogi w Pawlikowicach (remontowana), czy nie 

można jej wyciąć; 

• prośba o naprawę drogi nad lasem; 

• cypel w Tereninie wygląda pięknie po jego zagospodarowaniu. 

Wójt odnosząc się do kwestii poruszonej przez radną, tj. drogi nad lasem, zapytał czy chodzi o drogę, 

która nie jest własnością gminy Pabianice. Stwierdził, że pozostaje w kontakcie z Wójtem 

Jarzębakiem w tej sprawie. 

Radna M. Brandeburg podziękowała z kolei za boisko w Piątkowisku. 

Ponownie głos zabrała radna M. Werstak, która wyraziła żal, że we wstępnym budżecie Starostwa 

Powiatowego w Pabianicach nie ujęto remontu drogi przez Pawlikowice. Ujęto jedynie remont drogi 

przez Rydzyny. Radna pytała, czy dałoby się jeszcze coś zrobić zanim powstanie budżet docelowy. 

Proponowała by zaprosić radnych powiatowych i podkreślić potrzeby Gminy Pabianice. 

Wójt zapytał, czy radna dysponuje informacją o tym, że jest już kosztorys remontu, ponieważ z 

wiedzy Wójta wynika, że nie ma jeszcze decyzji środowiskowej, ani pozwolenia na budowę, czy 

kosztorysu. Zauważył ponadto, że nie liczył na to, że ta inwestycja zostanie wpisana do 

przyszłorocznego budżetu Powiatu, bo nie ma możliwości pozyskania dofinansowania i będzie 

realizowana potężna inwestycja w Rydzynach, na którą mieszkańcy czekają od sześciu lat. Co więcej, 

realizacja remontu drogi przez Pawlikowice wiąże się z wieloma wywłaszczeniami – na 1 odcinku to 

ok. 100 wywłaszczeń. Wójt dodał, że nie chce bronić władz Powiatu, ale bez kosztorysów trudno 

zadanie ująć w budżecie. Niemniej obiecał, że będzie walczyć o wpisanie tej inwestycji do budżetu 

powiatu w trakcie roku. 

Innych tematów nie było. 

 

Ad. pkt 10. 

Przewodniczący zakończył LXVIII sesję Rady Gminy Pabianice. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Pabianice 

 

 Jerzy Błoch 



 

 

Protokołowała: 

Andżelika Struzikiewicz 


