
 

Protokół Nr LXIX 

z obrad LXIX sesji Rady Gminy z dnia 25 listopada 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 uczestniczyli: Wójt Gminy M. Wieczorek, Skarbnik Gminy J. Kukieła, Kierownik 

Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki, radca prawny mec. A. 

Jankowski oraz przedstawiciele KPP w Pabianicach: mł. asp. Justyna Filipiak i podinsp. Sławomir 

Kłos (lista obecności stanowi zał. nr 2). 

 

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 LXIX sesji radni nie wnieśli uwag. 

Wójt wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał: 

• zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. 

Uzasadnienie projektu uchwały było następujące: „Powyższe zmiany podyktowane są 

zabezpieczeniem środków finansowych na wykonanie analizy ryzyka ujęć wody (dwa ujęcia 

dwuotworowe, jedno ujęcie trzyotworowe) - wymóg ustawowy. 3 x 12.000 zł netto = 36.000 zł netto 

plus VAT = 44.280,00 zł brutto” 

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

obecności 13 radnych, jednogłośnie. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy LXIX/Ja/2022. 

• w sprawie zwoływania i odbywania obrad Rady Gminy Pabianice oraz posiedzeń stałych 

Komisji Rady Gminy Pabianice z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

Uzasadnienie: Z uwagi na nowelizację specustawy covidowej decyzję o możliwości odbywania obrad 

Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy w trybie zdalnym musi podjąć Rada w formie uchwały. 

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

obecności 13 radnych, jednogłośnie. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy LXIX/L/2022. 

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



1. Otwarcie obrad LXIX 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. Raport o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Pabianice. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/ obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 r. – LXIX/A/2022; 

b/ ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 – LXIX/B/2022; 

c/ określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2023 r. – LXIX/C/2022; 

d/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 – LXIX/D/2022; 

e/ ustalenia „Rocznego Programu współpracy na rok 2023 Gminy Pabianice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie” – LXIX/E/2022; 

f/ wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa – LXIX/F/2022; 

g/ ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom 

kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców – Uchwała Nr LXIX/G/2022; 

h/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pabianice i jej 

jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania 

organów lub osób do tego uprawnionych – Uchwała Nr LXIX/H/2022; 

i/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXIX/I/2022; 

j/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXIX/J/2022; 

ja/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXIX/Ja/2022; 

k/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030 - Uchwała Nr 

LXIX/K/2022; 

l/  zwoływania i odbywania obrad Rady Gminy Pabianice oraz posiedzeń stałych Komisji Rady 

Gminy Pabianice z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - Uchwała Nr 

LXIX/L/2022. 

8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych. 

9. Komunikaty i sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

Ad. pkt 4. 

W trakcie składania informacji o pracy Komisji miedzy sesjami przybyła radna M. Brandeburg. 

Przewodniczący Komisji złożyli informację o pracy Komisji miedzy sesjami. 



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

w miesiącu listopadzie odbyło się jedno posiedzenie Komisji. Tematem posiedzenia była opieka 

zdrowotna w Gminie Pabianice (działalność), analiza materiałów na sesję oraz sprawy różne. 

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

listopadzie odbyło się jedno posiedzenie Komisji. Tematem posiedzenia było przyjęcie informacji nt. 

przygotowania do „akcji odśnieżania” na drogach Gminy Pabianice, omówienie materiałów na sesję 

i sprawy różne. 

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

miesiącu listopadzie odbyło się jedno posiedzenie Komisji. Tematem posiedzenia było zapoznanie 

się z planami gminy do budżetu odnośnie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na rok 2023, 

omówienie materiałów na sesję i sprawy różne. 

W-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Kociołek, w zastępstwie Przewodniczącego Komisji 

poinformował, że Komisja Rewizyjna odbyła w miesiącu listopadzie jedno posiedzenie, którego 

tematem była analiza wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Uwag do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 5. 

W trakcie składania informacji o pracy Wójta miedzy sesjami przybył radny A. Golewski. 

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

Informacja zapisana poniżej. 

„ INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI 

LISTOPAD 2022 r. 

 

W ZAKRESIE REFERATU DRÓG I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

W zakresie dróg 

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

 

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

       wniosków. 

 

3.    Uzgodniono 14 wniosków o uzgodnienie projektu organizacji ruchu. W trakcie 

       rozpatrywania 2 wnioski. 

 

4.  Wydano 9 uzgodnień lokalizacyjnych dla infrastruktury niezwiązanej z potrzebami 

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

        wniosków. 

5.      Zakończono 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 

       odmulanie rowów i obniżenie poboczy na 3 szt. dróg gminnych w Szynkielewie, Gorzewie,  

      Petrykozach. Wyłoniono wykonawcę i zlecono roboty. 

 

 9.  Zakończono 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”. Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę. 

  

 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 i odebrano wykonane roboty. 

 

   13.  Zawarto Umowy – zlecenia na wykonywanie usługi odśnieżania dróg gminnych przy 

          użyciu własnego sprzętu z 6 mieszkańcami gminy zgodnie z uzgodnionym 

          harmonogramem odśnieżania. 

 

   14.  Skompletowano zapasy soli drogowej i piasku przesianego pod kątem usuwania 

           śliskości zimowej dróg.   

 

 

 

W zakresie planowania przestrzennego 

 

▪ Wystawiono 101 wypisów, wyrysów, zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz z zakresu rewitalizacji. 

▪ Przeprowadzono 3 sprawy z zakresu opinii wstępnych projektów podziałów nieruchomości. 

▪ Przeprowadzono 12   spraw z zakresu informacji, zawiadomień, opinii, zaświadczeń 

o zgodności sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego oraz wniosków o zmianę planu. 

▪ Wydano 6 decyzji w sprawie naliczenia opłaty planistycznej w związku ze wzrostem wartości 

zbytych nieruchomości, dla których dokonano zmiany planu. 

▪ Wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie  w sprawie wydania decyzji o warunkach 

zabudowy. 



▪ Przygotowano uwagi dotyczące wariantu inwestorskiego dla budowy linii kolejowej nr 85 na 

odcinku Łódź – Sieradz Północny przez gminę Pabianice. 

▪ Wystąpiono do 44 właściwych podmiotów celem uzyskania uzgodnień i opinii o 

przygotowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tereny 

leśne ZL). 

▪ Zawiadomiono 36 właściwe podmioty o możliwości wnoszenia uwag w zakresie rozpoczętej 

procedury planistycznej. Przygotowano i opublikowano ogłoszenie i obwieszczenie z 

informacją o podjętej uchwale Rady Gminy Pabianice w sprawie zmiany miejscowego planu 

(Szynkielew – Górka Pabianicka). 

▪ Wystąpiono do PPIS i RDOŚ celem określenia zakresu i stopnia szczegółowości prognozy 

oddziaływania na środowisko dla potrzeb procedowanego planu miejscowego.   

▪ Przeanalizowano stan prawny 36 nieruchomości położonych w Bychlewie pod względem 

regulacji własności w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów dla potrzeb dokonania 

podziału z urzędu (droga Bychlew-Rydzyny). 

▪ Opracowano ogłoszenie informujące o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnym (droga Bychlew-Rydzyny). 

▪ Wzięto udział w spotkaniu organizowanym przez SŁOM, przeanalizowano materiały dt. 

modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.   

▪ Przeanalizowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowany 

przez gminę sąsiadującą Miasto Pabianice. 

▪ Przeanalizowano 8 uchwał podjętych przez gminy sąsiednie w sprawie przystąpień do 

opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

▪ Na bieżąco udzielano informacji w zakresie planowania przestrzennego petentom urzędu 

gminy. 

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

przestrzennych. 

 

INWESTYCJE 

 

1. Niżej wymienione zadania, polegające na opracowaniu dokumentacji 

  projektowych (o wartościach nie przekraczających 130 000 zł netto) są w trakcie 

  realizacji. Termin wykonania wszystkich zadań to 30 listopada br: 

 

a) Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi gminnej Nr 108279E w Jadwininie wraz 

 z chodnikiem i ścieżką rowerową, 

 

b) Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku od 

 skrzyżowania z drogą gminną Nr 108274E w Tereninie do skrzyżowania z drogą 

 gminną nr 108278E w Hermanowie, 



 

c) Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej Nr 108268E w Świątnikach, 

 tzw. Małych, 

 

d) Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej w Jadwininie, działki nr 215/1, 

 215/2 i 216/1. 

 

2. Niżej wymienione zadania, 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. 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. Pierwotny termin wykonania to 15.12.2022 r. 

 W dniu 23.11.2022 r. podpisano aneks do umowy przedłużający termin wykonania do 

  28 lutego 2023 r. z uwagi na przedłużający się termin uzyskania map do celów 

  projektowych i zgód prywatnych właścicieli nieruchomości na umieszczenie kabla 

  zasilającego na ich gruntach. 

 

 

W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 

 

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

formule „zaprojektuj i wybuduj”  Wykonawca realizuje montaże instalacji u beneficjentów 

projektu. Do dnia dzisiejszego zostało wykonanych i odebranych przez inspektora nadzoru 

około 80 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. Sporządzono program wykopaliskowych badań archeologicznych  przy  budowie sieci  

            wodociągowej we wsi Rydzyny  dz.  nr ewid. 318, 314/1  i 314/2 

2. Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku dz.  nr ewid. 

            347/15  i 574/17 na której ustalono nadzór archeologiczny. Uzyskano pożyczkę z  

            WFOŚiGW w Łodzi na realizację ww budowy. 

3. Sporządzono i wydano warunki techniczne na przyłączenie się do sieci wodociągowej dla  

            12 inwestorów 

 

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa 

 

1. Przyjęto i wprowadzono 31 wniosków o  wpis  do CEIDG, 

2. Wysłano 32 wezwania o płatność za wodę,, 

 

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

 

1. Zakończono postępowanie w sprawie wydania 4 decyzji podziałowych, 

2. Wykonano 16 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji 

3. Wykonano 15 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych, 

4. Wykonano 5wypisów z KW d/c służbowych, 

5. Wprowadzono 20 szt. aktów notarialnych do rejestru, 

6. Podpisano akty notarialne w Kancelarii Notarialnej na zakup przez Gminę nieruchomości  

            gruntowych w Bychlewie działka 190 i 194 i Kudrowicach działka 157/1.. 

7. Zakończono inwestycje w ramach funduszy sołeckich wsi:  

            Janowice Huta Janowska – Zakup kosiarki do trawy na potrzeby sołectwa. 

           Wyłoniono wykonawcę na montaż garażu blaszanego dla sołectwa Janowice Huta Janowska. 

           Teren pod garaż zrealizowano w ramach funduszu wylewką betonową. 

           Zrealizowano gabloty dla sołectwa Żytowice i Terenin w ramach funduszu sołeckiego.  

           Transport gablot z firmy jest w trakcie realizacji do punktu Piątkowisko 47.. 

8. Wysłano jedną odpowiedź o braku lokali mieszkalnych dla obywatela Kazachstanu którzy  

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

9. Skomunalizowano 2 drogi w Swiątnikach i Koninie które stały się własnością gminy 

Pabianice decyzją Wojewody Łódzkiego 

10. . Podpisano zlecenie na wykonanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości w 

Ksawerowie które stanowią własność Gminy Pabianice. 

 

W  zakresie gospodarowania odpadami  komunalnymi 

 

1. Przyjęto i wprowadzono do programu 57 deklaracji; 

2. Zaksięgowano 134 383,18 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  karty przekazania odpadów w systemie BDO w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi i gospodarki odpadami.; 

7. Wysłano postanowienia dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 



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

odpadami.; 

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

10. Przygotowano i wysłano 388 upomnień z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

11. Zaewidencjonowano w systemie BDO 155 kart ewidencji odpadów. 

W zakresie ochrony środowiska 

 

1. Przeprowadzono 18 postępowań związanych 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 miejscowości 

Bychlew 

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

drogi powiatowej nr 3310E” w miejscowości Pawlikowice 

5. Wznowiono postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po 

przedłożeniu 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. 

6. Wydano obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego dla wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie centrum 

magazynowego AMAZON w miejscowości Pawlikowice. 

7. Uzgodniono zakończenie rekultywacji w kierunku rolnym obejmującej obszar po 

zakończonej eksploatacji złoża „Okołowice II” 

8. Udzielono odpowiedzi na 3 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.. 

 

W zakresie wykonania gminnych programów. 

 

▪ Przyjęto 6 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. 

▪ Wprowadzono do systemu 190 deklaracji dot. centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

Do  tej pory około 1000 adresów nieruchomości nadal nie ma złożonej deklaracji.. 

▪ W związku z ustawą o dodatku węglowym wprowadzono dodatkowo 20 deklaracji do CEEB  

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

spalania ) oraz wydano ponad 100 potwierdzeń złożenia deklaracji. 

▪ Przygotowano 28 umów na zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków. 

 

 

 

 

W ZAKRESIE REFERATU OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

1. W listopadzie 2022 r. dla podmiotów prowadzących żłobki wypłacono 25 000 zł  tytułem dotacji 

dla  50  dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice. 

2. Przesłano do Kuratorium Oświaty w Łodzi informacje dotyczące prognozowanej liczby i 

wysokości środków Funduszu Pracy niezbędnych na wypłatę dofinansowania pracodawcą kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników w 2023 roku – kwota ta wynosi 40 405,00 zł.  

 

3. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów  



kształcenia młodocianych pracowników wraz z informacją o liczbie młodocianych pracowników, 

którzy zdali egzamin na kwotę 42 465,65 zł. 

 

4. Otrzymano wnioski od dyrektorów szkół w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia 

nauczycieli na rok 2023. 

5. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi wnioski szkół na dofinansowanie bibliotek 

szkolnych w ramach Rządowego programu wieloletniego- ,,Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”- Priorytet 3 dotyczący wspierania w latach 2022-2025 

organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań 

uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W tej edycji złożyły 

wnioski Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku. 

6. Podpisano umowę na pełnienie  nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „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” z wybranym w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym wykonawcy tj. Panem Bogdanem Modro prowadzącym działalność 

gospodarczą pod firmą Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego, Kosztorysowania i 

Rzeczoznawstwa z siedzibą w Łodzi. 

7. W Rydzynach na działce gminnej zakończono realizację urządzenia działki gminnej nr 291/1 w 

Rydzynach na potrzeby utworzenia siłowni zewnętrznej. Zamontowano zestaw wielofunkcyjny 

Street Workout oraz zestaw wyciskanie siedząc i tablice informacyjne. Wartość zakupionych 

urządzeń i wykonanych prac wyniosła 37 995,00 zł brutto. Zadanie zostało w całości zrealizowane w 

ramach funduszu sołeckiego na rok 2022. 

W dniu 13.11.2022 r. Rada sołecka wraz z KGW,OSP zorganizowali spotkanie integracyjne w 

związku z oddaniem siłowni zewnętrznej do użytku. 

 

8. W Hermanowie zakończono prace związane z dostawą i montażem altany wolnostojącej przy 

świetlicy wiejskiej w Hermanowie. Wartość środków przeznaczona na realizację przedmiotowego 

zadania w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 wyniosła 25 258 zł brutto. 

 

9. W trakcie realizacji postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

modernizacji i zakupu wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Koninie i Jadwininie. 

Termin otwarcia ofert 8 grudnia 2022 r. Planowany termin realizacji 60 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

 

10. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wola Żytowska zrealizowano wykonanie muralu 

historycznego na ścianie świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej. Wartość wykonanych prac 

związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotowej usługi wyniosła 25 800 zł brutto. 

 

11. Na obiekcie sportowy w Piątkowisku zamontowano piłkochwyt przy boisku sportowym. 

Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Piątkowisko na rok 2022. Wartość 

wykonanych prac wyniosła 9963 zł brutto. 

 

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

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

 

1. Przyjęto i rozpatrzono 615 wniosków od mieszkańców Gminy Pabianice o zakup 

preferencyjny paliwa stałego. Dwa wnioski odrzucono z powodów formalnych. Wszystkie 

formalności ze strony Gminy Pabianice zostały spełnione. Obecnie Gmina czeka na transport węgla 

na skład przy ul. Torowej 25. Dystrybucja węgla nastąpi niezwłocznie po pojawieniu się węgla na 



składzie. Telefony z informacją o możliwości wpłaty za węgiel będą odbywały się w kolejności 

składania wniosków do urzędu. 

 

W ZAKRESIE SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH 

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

listopadzie  2022 r. wykonano: 

1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy  - łącznie 27 osób. 

2. Nadano 10  numerów PESEL  dla cudzoziemców. 

3. Wydano 10 zaświadczenia potwierdzające  pełne dane osobowe. 

4. Udostępniono 3 wnioski o udostępnienie danych osobowych dla Kancelarii Komorniczych. 

5. Zgony- 5 osób 

6. Urodzenia- 5  osób 

7. Złożono   29  wniosków o wydanie dowodu osobistego. 

8. Wydano   44  nowych dowodów osobistych. 

9. Unieważniono 41 szt.  dowodów  osobistych  w tym 7 wniosków z powodu utraty lub 

uszkodzenia dowodu osobistego. 

 

 

Na stanowisku obsługującym sekretariat Urzędu Gminy w miesiącu listopadzie wprowadzono w 

system informatyczny 1210 pism-spraw, które wpłynęły do Urzędu, zapisano 79 osób do PSZOK, 

nadano 535 szt. listów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru i 150 szt. listów zwykłych. 

 

Informacja dodatkowa 

 

Od dnia 16 listopada została uruchomiona usługa SMS informującą osoby, z którymi jest zawarta 

umowa na zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków. 

Użytkownicy, którzy wypełnili formularze danych osobowych podając nr telefonu i wyrazili zgodę 

na wysyłkę SMS będą otrzymywać wiadomości w następujących przypadkach: 

 

4.  Powiadomienie o wystawionej fakturze  w Urzędzie, która jest wysyłana w formie 

elektronicznej na e-maila lub w formie papierowej poczta listowną. 

 

5. W przypadku faktur nie zapłaconych,  którym minął termin płatności tzw. Monit 

 

6. W przypadku awarii sieci wodociągowej. 

 

7. Z prośbą o podanie stanu liczników wody/kanalizacji bądź podliczników w celu 

wystawienia faktury. 

 



W ciągu tygodnia zostało wysłanych ok 300 sms. Mieszkańcy dzwonili z zapytaniem, czy Urząd 

faktycznie wysyłał takie sms .  

Usługa została pozytywnie przyjęta przez Użytkowników. 

Mamy limit 1000 sms w ciągu miesiąca, niewykorzystane wiadomości przechodzą na następny 

okres i ważne są przez 3 miesiące.”. 

 

Przy okazji informowania o wykonaniu muralu w Woli Żytowskiej Wójt zaprosił na symboliczne 

jego odsłonięcie w sobotę o godz. 14.00. 

Następnie poinformował, że Gmina od dłuższego czasu jest gotowa do wydawania węgla, są 

podpisane umowy z PGG oraz z podmiotem trzecim, który będzie realizował wydawanie węgla. 

Niestety, Gmina jest skazana na transporty węgla z PGG, nie jest zależne od gminy, kiedy węgiel się 

pojawi. Dlatego prosił mieszkańców o wyrozumiałość. Wyraził nadzieję, że węgiel pojawi się w 

przyszłym tygodniu. Na obecną chwilę Urząd nie może nic więcej zrobić. 

Po przekazaniu powyższej informacji oddał głos Kierownikowi S. Izbickiemu, który przekazał 

informację odnośnie kontroli zbiorników bezodpływowych. 

Kierownik poinformował, że mieszkańcy otrzymali smsy przypominające o obowiązku zawierania 

umów z podmiotami odbierającymi nieczystości ciekłe oraz posiadania faktur z tego tytułu. 

Przyczyną tego była zmiana ustawy prawo wodne oraz m.in. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, które wskazują o sposobie gromadzenia i pozbywania się ścieków z gospodarstw 

domowych. Zmiana polega na tym, że Wójt kontroluje te obowiązki poprzez przeprowadzanie 

kontroli raz na 2 lata. Dlatego w przyszłym roku zostanie skontrolowanych 50% gospodarstw 

domowych i w 2024 roku kolejne 50%. Dodatkowe obowiązki nałożone zostały na Wójta, tj. 

obowiązek sprawozdawczy obejmujący m.in. liczbę właścicieli i osób zamieszkujących 

gospodarstwo domowe, liczbę osób zameldowanych, liczbę i rodzaj zbiorników, ilość pobranej wody, 

podmioty odbierające nieczystości, działające na danym terenie. Niezrealizowanie powyższego 

obowiązku oznacza karę dla Gminy w wysokości od 10 tys. zł do 50 tys. zł. Kary grzywny będą także 

nakładane na mieszkańców. 

Radny Ł. Drewniak pytał o wysokość tych kar. 

S. Izbicki po sprawdzeniu stwierdził, że jest to 100 zł. 

W związku z dodatkowymi wątpliwościami radnych Kierownik poinformował, że umowy muszą być 

zawarte również z właścicielami, którzy mają przydomowe oczyszczalnie ścieków, którzy 

przynajmniej raz w roku powinni opróżnić zbiornik, za co muszą mieć faktury. Wzory umów 

posiadają firmy odbierające nieczystości. 

Radny M. Kociołek prosił o zamieszczenie w aplikacji komunikatu w tej sprawie – link do strony. 

Radna D. Szcesik pytała z kolei co w sytuacji, gdy na terenie jest kanalizacja, a mieszkaniec nie ma 

przydomowej oczyszczalni ścieków i nie jest podłączony do kanalizacji. 

Kierownik odpowiedział, że niezwłocznie trzeba się przyłączyć. 

Radny G. Antoniewski zwrócił uwagę, że w gospodarstwach rolnych woda jest wykorzystywana do 

pojenia zwierząt, podlewania. 

Kierownik stwierdził, że podczas kontroli będzie to uwzględnione. 



Na zakończenie radca prawny przestrzegł przed zawieraniem umów ustnych. Umowa pisemna jest 

obowiązkiem wynikającym z ustawy. 

Dalszych uwag nie było. 

  

Ad. pkt 6. 

W punkcie: „Raport o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Pabianice” podinsp. Sławomir Kłos 

przedłożył informację, która stanowi zał. nr 3 do protokołu. 

Informacja obejmowała dane na dzień 31.10.2022 r., z terenu Gminy Pabianice, dotyczące: 

• ilości i rodzaju przestępstw; 

• ilości i rodzaju wykroczeń; 

• interwencji policyjnych; 

• wyników osiągniętych przez funkcjonariuszy posterunku w Hermanowie; 

• krajowej mapy zagrożeń; 

• stanu bezpieczeństwa na drogach; 

• miejsc szczególnie niebezpiecznych; 

• zdarzeń drogowych. 

Radni zgłaszali problemy związane z bezpieczeństwem na drodze, m.in. radna A. Marciniak zwróciła 

uwagę na brak zatrzymywania się kierowców w momencie przeprowadzania dzieci szkolnych przez 

ulicę. Prosiła o częstsze kontrole np. pojazdami nieoznakowanymi. Z kolei radna M. Werstak prosiła 

o kontrole w związku z oddaniem do użytku w niedługim czasie remontowanej jeszcze drogi Terenin-

Pawlikowice. 

Przedstawiciele policji obiecali przekazać powyższe prośby. 

Radny G. Antoniewski podziękował natomiast za działania na byłej już drodze krajowej nr 71, gdzie 

zmniejszyła się liczba wypadków. Zauważył, że poprzedniego dnia także doszło do szybkiej 

interwencji w związku z koczowaniem osoby w lesie. 

Dalszych uwag nie było. 

Przewodniczący podziękował przedstawicielom policji za obecność i życzył bezpiecznej pracy. 

Przedstawiciele policji opuścili posiedzenie Rady. 

 

Ad. pkt 7. 

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

roboczego LXIX/A/2022 do nr LXIX/L/2022, co stanowi załącznik od nr 4 do nr 16. 

Radni nie mieli uwag, ani pytań do projektów o nr roboczych LXIX/A/2022, LXIX/B/2022, 

LXIX/C/2022, LXIX/D/2022, LXIX/E/2022 i LXIX/F/2022. 



Uchwały odpowiednio o nr  LXIX/462/2022,  LXIX/463/2022, LXIX/464/2022, LXIX/465/2022, 

LXIX/466/2022 i LXIX/467/2022 zostały przyjęte w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad 

każdą z nich – jednomyślnie. Protokoły z głosowań stanowią odpowiednio zał. od nr 17 do 22. 

Uwagę do projektu uchwały o nr roboczym  LXIX/G/2022 zgłosił radny G. Antoniewski, który pytał, 

czy w związku z zmianą uchwały rodzice dzieci niepełnosprawnych dowożących je do szkoły będą 

rozliczanie od ilości kilometrów. 

Wójt odpowiedział, że rozliczenia będą takie jak do tej pory, tj. wskazują liczbę kilometrów, a szkoła 

potwierdza obecność dzieci. Obecnie będą to nieco korzystniejsze rozliczenia niż dotychczas. 

Innych uwag nie było. 

Uchwała nr  LXIX/468/2022 została przyjęta jednomyślnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 23. 

Autopoprawki do projektu uchwały o nr roboczym  LXIX/H/2022 w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 

należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pabianice i jej 

jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania 

organów lub osób do tego uprawnionych zgłosił Wójt. Były one następujące: 

• w § 6 ust 4 zmienia się postanowienie: „dołączyć do wniosku Załącznik Nr 1” – na: „złożyć 

wniosek wg Załącznika Nr 1” – zmiana wynika z tego, że załącznik nr 1 stanowi wzór 

wniosku, innego już nie trzeba składać; 

• w § 6 ust. 4 zmieniono PUP na pełną nazwę „Powiatowy Urząd Pracy”,  GOPS na „Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej” 

• w § 6 ust. 5 zmienia się postanowienie: „dołączyć do wniosku Załącznik Nr 1” – na: „złożyć 

wniosek wg Załącznika Nr 1” – zmiana wynika z tego, że załącznik nr 1 stanowi wzór 

wniosku, innego już nie trzeba składać; 

• w § 6 ust. 5 pkt 2 zmieniono ZUS na pełną nazwę: „Zakład Ubezpieczeń Społecznych”; 

• w § 7 ust. 1 poprawiono „§ 8 ust. 1” na „§ 6 ust. 1” – przypadki dopuszczające umorzenie 

wskazane są w § 6 ust. 1, a nie w § 8 ust. 1; 

• w § 8 poprawiono kolejność ustępów. Błędnie wymieniono ust. 1 (podwójnie), w związku z 

tym uległa zmianie kolejność ustępów 2-5. 

• w załączniku NR 1: 

1. Zmieniono tytuł wniosku z „Wniosek o umorzenie zaległości dotyczącej opłaty za 

pobór wody/ścieków  oraz odsetek dla osób fizycznych oraz osób fizycznych 

prowadzące działalność gospodarczą” na „ Wniosek z prośbą o umorzenie/ 

odroczenie/ rozłożenie na raty* należności dotyczącej opłaty za pobór wody/ 

odprowadzanie ścieków* oraz odsetek dla osób fizycznych” 

2. dodano oświadczenie RODO. 

 

Uwag do powyższego nie było. 

Za przyjęciem powyższych autopoprawek radni opowiedzieli się jednogłośnie. 

Uchwała nr  LXIX/469/2022 wraz z autopoprawkami została przyjęta jednomyślnie. Protokół z 

głosowania stanowi zał. nr 24. 



Radni nie mieli uwag, ani pytań do kolejnych projektów o nr roboczych LXIX/I/2022, LXIX/J/2022, 

LXIX/Ja/2022 i LXIX/K/2022. 

Uchwały odpowiednio o nr  LXIX/470/2022,  LXIX/471/2022, LXIX/472/2022 i LXIX/473/2022 

zostały przyjęte w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich – jednomyślnie. 

Protokoły z głosowań stanowią odpowiednio zał. od nr 25 do 28. 

Ostatnim projektem uchwały był projekt o nr roboczym LXIX/L/2022 w sprawie zwoływania i 

odbywania obrad Rady Gminy Pabianice oraz posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy Pabianice z 

wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Przewodniczący wniósł autopoprawkę 

następującej treści: w §1 pkt 1 dodaje się słowo: „ust. 1” w konsekwencji czego punkt ten otrzyma 

brzmienie: 

„1) sesji Rady Gminy Pabianice zwoływanych na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561);”. 

Uwag do powyższego nie było. 

Za przyjęciem powyższej autopoprawki radni opowiedzieli się jednogłośnie. 

Uchwała nr  LXIX/474/2022 wraz z autopoprawką została przyjęta jednomyślnie. Protokół z 

głosowania stanowi zał. nr 29. 

 

Ad. pkt 8. 

Interpelacje złożyła radna M. Werstak. Złożone interpelacje dotyczyły: 

• zapewnienie bezpiecznej sygnalizacji STOP na drodze Terenin-Pawlikowice z drogą 

powiatową Pawlikowice I; 

• wizytacja na drodze Terenin-Pawlikowice w dniu 28.11.2022 r. 

• przebudowę skrzyżowania Pawlikowice-Terenin po stronie kapliczki; 

• obniżenie krawężników na skrzyżowaniu drogi Pawlikowice-Terenin po stronie zabudowanej; 

• ilość mieszkańców z podziałem na rodzaj ogrzewania i podziałem na sołectwa. 

Innych interpelacji nie było. 

 

Ad. pkt 9. 

W ramach spraw różnych radna M. Werstak wnioskowała by dwie sesje odbywały się stacjonarnie, 

tj. sesja budżetowa oraz absolutoryjna. 

Przewodniczący podziękował za powyższy wniosek. Obiecał go uwzględnić planując w/w sesje. 

W tym miejscu radca prawny A. Jankowski zastrzegł, że w przypadku chęci zwołania sesji 

stacjonarnej, w kontekście przyjętej chwilę wcześniej uchwały – konieczne jest podjęcie kolejnej 

uchwały o zwołaniu sesji stacjonarnej w określonych przypadkach. Takie stanowisko zajmuje 

obecnie Urząd Wojewódzki w Łodzi, niemniej z czasem stanowisko to może ulec zmianie. 



Radna M. Werstak zauważyła, że czytała interpretacje przepisu, zgodnie z którymi podjęcie uchwały 

o sesjach on-line powoduje dopuszczenie tej formy, a nie wykluczenie sesji stacjonarnych. 

Podobnego zdania był Przewodniczący. 

Odnosząc się do powyższej kwestii Wójt zauważył, że podstawowym trybem odbywania sesji i 

komisji jest tryb stacjonarny, a on-line to tryb dodatkowy. Szczególnie, że przygotowywany jest 

budynek dla Rady Gminy. Skoro będą ponoszone koszty wynajmu, to należałoby z tego korzystać. 

Słowem uspokojenia Skarbnik zauważyła, że w grudniu konieczna będzie sesja nadzwyczajna. Do 

tego czasu sprawa zostanie wyjaśniona. Będzie też czas na podjęcie uchwały o zwołaniu sesji 

stacjonarnej, jeżeli będzie taka potrzeba. 

Radny Ł. Drewniak zwrócił uwagę na 3 sprawy: 

• droga Górka Pabianicka – Szynkielew – tworzą się dziury w nawierzchni przed wiaduktem; 

• mieszkańcy zgłaszają potrzebę wyrównania terenu przed cmentarzem w Górce Pabianickiej; 

• w związku z brakiem rozpoczęcia inwestycji na drogach w Górce Pabianickiej tzw. 

Poduchownej i w stronę Gorzewa, prosił o uzupełnienie ubytków. 

Radna M. Werstak prosiła z kolei o następujące kwestie: 

• naprawa kostki na wjeździe do szkoły w Bychlewie; 

• w związku z uwagami mieszkańców dot. remontu drogi w Pawlikowicach prośba o spotkanie 

w poniedziałek o godz. 8.00. 

Wójt przypuszczał, że może być to inny dzień, np. wtorek. 

Radny G. Antoniewski poinformował zebranych o tym, że odbędzie się walne zgromadzenie Izb 

Rolniczych. Prosił o rozpowszechnienie informacji, że rolnicy mogą składać wnioski do radnego lub 

w siedzibie Izby. 

Radna J. Szafran zapytała natomiast o 2 kwestie, tj. czy w kontekście podjętej uchwały będzie można 

kogoś zwolnić z opłaty za wodę w przypadku trudnej sytuacji oraz jak wygląda sprawa remontu drogi 

przez Hermanów II. 

Wójt poinformował, że zgodnie z uchwałą, w określonych przypadkach będzie można umorzyć 

zaległości z tego tytułu. Odnosząc się z kolei do drugiego poruszonego tematu – nic się nie zmieniło 

odnośnie rozbudowy tej drogi. 

Dalszych spraw nie było. 

 

Ad. pkt 10. 

Przewodniczący zakończył LXIX sesję Rady Gminy Pabianice. 
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