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     Protokół Nr VI 

z  obrad VI  sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego  2019 r.  

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00    w  Urzędzie Gminy Pabianice.   

 

Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych, w sesji udział wzięło  14   radnych.  Skład 

Rady pomniejszony o 1 radnego H. Szafrańskiego, którego  Komisarz Wyborczy w Łodzi 

stwierdził wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci w/w radnego. Lista  obecności radnych 

stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto w sesji uczestniczyli,  sołtysi obecni zgodnie z 

załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 2 do protokołu,  Wójt Gminy M. Wieczorek,  

Skarbnik Gminy M. Nowicka, radca prawny A. Jankowski. Sekretarz Gminy A. Chodasewicz- 

Izaszek. 

 

 Ad. pkt 1. 

 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych i 

stwierdził prawomocność obrad.  

Przewodniczący Rady odczytał postanowienia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 18 

lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Pabianice 

wskutek śmierci radnego H. Szafrańskiego.  

Przewodniczący poprosił radnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć radnego H. 

Szafrańskiego, a także zainicjował krótką modlitwę w intencji ś.p. radnego H. Szafrańskiego.  

 

Ad. pkt 2. 

 

Uwag do protokołu z poprzedniej sesji radni  nie zgłosili.  

 

Ad. pkt 3. 

Przewodniczący Rady przedłożył proponowany  porządek obrad sesji, do którego Wójt Gminy 

wnioskował o wprowadzenie w pkt 6  dodatkowych projektów uchwal w sprawach:  

-  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019 - 2022  

- 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.  

Pierwszy projekt uchwały jest wynikiem dokonanych zmian w projekcie  budżetu  co wymusza 

konieczność wprowadzenia analogicznie zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Drugi 

zgłoszony do porządku obrad projekt uchwały 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 
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wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli 

zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice.  

Wprowadzenie powyższego projektu uchwały wynika z konieczności dokonania zmian w 

Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/35/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 

28 grudnia 2018 r. Organ nadzoru powziął wątpliwości co do legalności następujących 

postanowień uchwały: § 4 ust. 3,5 i 7  pkt 1 i 2 , § 8 ust. 3, § 14 ust. 1 i 3, § 15 ust. 2, § 18 ust. 

2, § 18 ust. 2, § 22 ust. 3.W związku z tym konieczne jest zmodyfikowanie Regulaminu poprzez 

wykreślenie w/w postanowień. W zakresie merytorycznym, postanowienia Regulaminu nie 

uległy zmianie.   

Więcej wniosków o zmianę do porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący obrad poddał do głosowania wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019 

– 2022, za którym Rada opowiedziała się w głosowaniu jednogłośnie. 

Przewodniczący nadał w porządku obrad powyższemu projektowi  uchwały numer roboczy „I”. 

Wprowadzenie do porządku obrad zgłoszonego  projektu  uchwały 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 

zostało przyjęte w głosowaniu przez radnych również jednomyślnie.   

Przewodniczący nadał w porządku obrad powyższemu projektowi  uchwały numer roboczy 

„J”. 

Porządek obrad przedkłada się następująco:  

1. Otwarcie obrad VI  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.  

5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 

6.  Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/ rozpatrzenia petycji mieszkańców Pawlikowice dotyczącej drogi nr 3310 E przebiegającej 

przez wieś Pawlikowice – Uchwała Nr VI/A/2019  
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b/ zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice – Uchwała Nr VI/B/2019  

c/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr VI/C/2019  

d/ zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków – Uchwała Nr VI/D/2019  

e/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Pabianice – Uchwała Nr VI/E/2019.  

f/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr VI/F/2019 

g/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr VI/G/2019 

h/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr VI/H/2019 

i/  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019 - 2022 – Uchwała 

Nr VI/I/2019  

j/ 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 VI/J/2019  

7. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.  

8. Komunikaty i sprawy różne.  

9. Zamknięcie obrad sesji.  

 

Ad. pkt 4.  

 

Wójt Gminy przedłożył informacje o pracy Urzędu Gminy w miesiącu lutym 2019 r.  

„INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI  

luty 2019 

 

W zakresie utrzymania dróg  
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1. Przeprowadzono postępowanie  przetargowe na wyłonienie wykonawcy usług – profilowania 

dróg gruntowych w roku 2019. W ciągu kilku dni zostanie podpisana umowa z wykonawcą. 

2. Dokonano zakupu 5 ton masy asfaltowej na zimno (workowanej), zakup dokonany w 

Zakładzie Usługowo–Handlowym „DEGAMEX”, Gnojnik 683, 32-864 Gnojnik. 

3. Przeprowadzono procedurę  przetargową w zakresie remontów cząstkowych w 

nawierzchniach asfaltowych dróg na terenie gminy Pabianice w toku postępowania jest 

wyłonienie wykonawcy tych robót. 

4. Dokonano zakupu szlaki w ilości 500  ton niezbędnego do remontu nawierzchni dróg 

gruntowych na terenie  naszej  gminy. Zakup dokonany w Zakładzie Energetyki Cieplnej 

w Pabianicach, św. Rocha 8, 95-200 Pabianice 

5. Dowożono szlakę w celu utwardzenia nawierzchni dróg gruntowych w  sołectwie  

Piątkowisko i Pawlikowice - przy użyciu ciągnika rolniczego i przyczepy ciągnikowej.        

6. Opracowano i złożono wniosek  do  Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie 

zadania  inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr. 108280E w miejscowości Rydzyny 

Dolne”. 

7. Opracowano i złożono wniosek  do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o 

dofinansowanie zadania  inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w 

Pawlikowicach działka nr. 180/3 od skrzyżowania z drogą powiatową do granicy z gminą 

Dłutów”. 

8. Nadzorowano i koordynowano  akcję  zima   w  zakresie    odśnieżania  dróg gminnych na  

terenie gminy Pabianice  oraz usuwania  śliskości zimowej. 

9.Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg przy użyciu szlaki, kruszywa drogowego z 

wykorzystaniem ciągnika i przyczepy  oraz robotników drogowych.  

10. Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy przez 

mieszkańców w różnych sprawach. 

11. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w pasie 

drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. 

12. Wydawano dwie decyzje na lokalizację  i urządzenie zjazdu z drogi gminnej do 

nieruchomości. 

13. Wykonywano inne czynności związane z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie gminy 

Pabianice oraz wykonywano prace biurowe związane z funkcjonowaniem Referatu Dróg i 

Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Pabianice. 

 

W zakresie planowania przestrzennego  

 Przeprowadzono 35 spraw z zakresu wystawienia wypisów i wyrysów, zaświadczeń 

z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 Przeprowadzono 1 sprawę z zakresu opiniowania wstępnych projektów podziału 

nieruchomości. 

 Przeprowadzono 5 spraw z zakresu inne (wyjaśnienia interpretacje, opinie, wnioski, akty 

prawne dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz sprawy 

budownictwa).  

 Prowadzono czynności wynikające z przeprowadzanych procedur planistycznych 

w związku z uchwalaniem zmiany planów miejscowych. 
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Obecne etapy: 

1. Górka Pabianicka – opracowywanie dodatkowych analiz w związku ze zmianą 

przeznaczenia gruntów rolnych dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

2. Świątniki  – przesłano wniosek do Izby Rolniczej, celem uzyskania zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.  

3. Rydzyny – projekt przesłany do ponownej opinii i uzgodnień właściwym organom.  

4. Porszewice - projekt przesłany do ponownej opinii i uzgodnień właściwym organom. 

5.  Bychlew – etap zawiadomienia o możliwości składania wniosków.  

6. Studium - etap zawiadomienia o możliwości składania wniosków. 

7. Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów - etap zawiadomienia o możliwości 

składania wniosków. 

8. Obszar wokół dróg ekspresowych S14, S8 oraz drogi w Żytowicach (Rydzyny, Gorzew, 

Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice, Wysieradz) - 

etap zawiadomienia o możliwości składania wniosków. 

9. Tereny inwestycyjne w południowej części gminy Pabianice (Pawlikowice, Jadwinin) - 

etap zawiadomienia o możliwości składania wniosków. 

10. Szynkielew młyn - etap zawiadomienia o możliwości składania wniosków. 

W zakresie pracy Referatu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Nieruchomościami 

 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

 

1. Wydano 12 szt.  warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej  

            oraz 2 szt. warunków  przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.  

2. Przygotowano dane do sprawozdań wodociągowo-kanalizacyjnych za rok 2018. 

3. Przygotowano dokumenty niezbędne do rozpoczęcia inwestycji budowy kanalizacji  

            sanitarnej. 

 

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa 

 

1. Przyjęto i wprowadzono 30 wnioski  o  wpis  do CEIDG, 

2. Przyjmowane oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych od  

            przedsiębiorców prowadzących sprzedaż tych napojów  oraz wpłaty z tego tytułu.  

 

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

 

1. Wykonano 6 decyzje podziałowe, 

2. Wykonano 8 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji, 

3. Wykonano 10 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych, 

4. Wykonano 7 wypisów z KW d/c służbowych, 
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5. Wprowadzono 15 szt. aktów notarialnych do rejestru, 

6. Sprawy różne – 5 spraw dot. numeracji posesji, podziałów, rozgraniczeń, uwłaszczeń,  

            oświadczeń  i zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gosp. Rodzinnych. 

 

W  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

1. Przyjęto i wprowadzono do programu  15 deklaracji; 

2. Zaksięgowano 23 383,65 zł z tytułu wpłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3. Sporządzono  11 pism informacyjnych o zaległościach; 

4. Wystawiono 1 wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i 85 wezwań w celu złożenia wyjaśnień lub 

uzupełnienia deklaracji.  

5. Wstawiono 150 upomnień z tytułu zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi 

6. Sporządzono analizę dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami  

komunalnymi  ( podsumowanie roku 2018 i plan na rok 2019) na Komisję Rady Gminy. 

7. Obsługa bieżąca mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat, udzielanie 

informacji itp.). 

 

W zakresie ochrony środowiska 

 

1. Przeprowadzono 26 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń lub zaświadczeń  

            w sprawie wycięcia drzew. 

2. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na  

            środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej w  

            miejscowości Pawlikowice . 

3.         Otrzymano decyzję zezwalająca na wycinkę sześciu drzew na terenie obiektu 

sportowego Orzeł Piątkowisko 

             

W zakresie wykonania gminnych programów. 

 

1. W miesiącu lutym 2019 r. wydano 3 skierowania na zaczipowanie 3 psów. 

2. Wydano 4 skierowania na sterylizację/kastracje psów - 4 suki i 1 pies. 

3. Wydano 18 skierowań na sterylizację/kastrację kotów - 24 kotki i 8 kocurów. 

4. Od 15 lutego przyjmowane są wnioski w sprawie udzielania dotacji celowej na  

             dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji 

lokalnych  kotłowni lub palenisk węglowych, do tej pory 14 mieszkańców złożyło wnioski.. 

 

Referat Oświaty, Kultury i Sportu 

1. W miesiącu styczniu 2019 r. z usług opiekunów dziennych zatrudnionych przez gminę 

korzystało 20 dzieci. Jest to maksymalna liczba dzieci, jaka może być objęta opieką. Koszty 

z tym związane, ponoszone przez gminę wyniosły w tym miesiącu 19 650 zł.  

 

2. Przekazano do Kuratorium Oświaty informacje z podziałem dotacji celowej na wychowanie 

przedszkolne. W tym roku podział wygląda następująco: 

80103 – 140 300 zł 

80104 –  68 747 zł 
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3. Na wniosek dyrektora ZSP, przyznano uczennicy klasy VII, 12 godzin tygodniowo na zajęcia 

indywidualnego nauczania do końca roku szkolnego 2018/2019 ze względu na stan 

zdrowia, znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły. 

Sport, współpraca z organizacjami NGO 

 Zaakceptowano pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym 

sprawozdanie końcowe przedłożone przez Stowarzyszenie „ Nowoczesność dla 

rozwoju” dotyczące zadania publicznego„ Z kulturą na Ty 2018 „; 

 Przeprowadzono procedurę w ramach tryb art. 19. a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, oraz podpisano umowę z stowarzyszeniem „ 

Nowoczesność dla rozwoju” na realizację zadania publicznego – Z kulturą na ty 2019- 

określonego szczegółowo w ofercie przedłożonej w dniu 28.12.2018 – wysokość 

przyznanej dotacji  

10 000 zł; 

 Przeprowadzono procedurę w ramach tryb. wskazanego powyżej na realizację zadania 

publicznego pn. „ Międzynarodowy dzień Kobiet oraz bal Karnawałowy dla dzieci z 

terenu Gminy Pabianice” realizowanego przez stowarzyszenie Folklor ma Sens – 

wysokość wnioskowanej dotacji 10 000 zł;  

 Na podstawie Uchwały Rady Gminy Pabianice z dnia 31.03.2011 roku w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na 

sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice, podpisano umowy na 

realizację zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy 

Pabianice z następującymi organizacjami: 

 1. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” Bychlew – 51 000 zł 

 2. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł” Piątkowisko – 38 500 zł 

 3. Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Burza” Pawlikowice – 20 500 zł 

 Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

przyjętym programem współpracy z NGO na rok 2019, opracowano projekt- 

ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań związanych z organizacją 

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2019, wysokość środków publicznych 

przeznaczonych na realizację zadań wynosi 90 000 zł, stosowne oferty organizację 

pozarządowe będą mogły składać w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym; 

 Zrealizowano 3 szkolenia w ramach realizacji projektu „ Rozwój kompetencji 

Cyfrowych mieszkańców Gminy Pabianice”, szkolenia odbyły się w Urzędzie Gminy 

Pabianice w następujących terminach: 

 29-30.01.2019 –  temat: Tworzę własną stronę internetową (blog) 

15-16.02.2019 – Rodzic w sieci 

26-27.02.2019 – Rolnik w sieci 

łącznie w szkoleniach udział wzięło 36 uczestników, 

Następne szkolenia w ramach projektu planowane są w następujących terminach: 

4-5.03.2019 – Moje finanse i transakcje w sieci – OSP w Kudrowicach 
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8-9.03.2019 – Rodzic w Sieci – SP w Petrykozach 

12-13.03.2019 – Kultura w sieci – Urząd Gminy w Pabianicach  

Szczegóły o realizacji projektu pok. 17 lub telefonicznie 42 213 96 76 wew. 124. 

 Opracowano i przygotowano stosowaną dokumentację na potrzeby przeprowadzenia 

postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę oleju opałowego z przeznaczeniem 

dla obiektów szkół z terenu gminy Pabianice oraz świetlicy wiejskiej w Woli 

Żytowskiej, Podpisano umowę generalną z Wykonawcą MKAJ SKOPRUPA Sp. z.o.o 

z siedzibą w Łodzi na dostawę oleju zgodnie z ofertą Dostawcy. Cena oferty brutto 

przy uwzględnieniu całkowitej wartości dostawy 75 m3 wynosi 215 878,50 zł; 

 Przeprowadzono działania informacyjne i rekrutacyjne w sprawie współorganizacji z 

Biurem Senatora Macieja Łuczaka wyjazdu dla dzieci ze szkół z terenu gminy 

Pabianice  na mecz Ligowy Skry Bełchatów, który odbędzie się 7 marca 2019 r.; 

 

 Opracowano i przedłożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego 

-  wniosek o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego 

województwa łódzkiego dotacji celowej , przeznaczonej na dofinansowanie zadań w 

zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - nazwa zadania " 

Modernizacja boiska sportowego we wsi Bychlew, gm. Pabianice - wysokość 

wnioskowanej dotacji 100000 , środki własne UG Pabianice - 50 000 zł.”  

Ponadto Wójt informował, że na terenie gminy zostaje wdrażana procedura monitorowania 

jakości powietrza, w tej chwili działają już dwa czujniki tj. w S.P. w Petrykozach i S.P. w 

Pawlikowicach, w najbliższym czasie będą uruchamiane kolejne czujniki , również na 

budynkach użyteczności publicznej. 

Wójt informował dość obszernie  o zagadnieniu dot. możliwości gazyfikacji terenu gminy 

Pabianice. Odbyły się z spotkania w tym temacie w Urzędzie Miasta Pabianice 

przedstawicieli gminy Pabianice, miasta Pabianice z  przedstawicielami  PGE. z 

wykonawcą sieci ul. Jutrzkowickiej w kierunku aż do Bychlewa i zakończy się 

podłączeniem S. P. w Bychlewie.  

Kolejnym etapem byłoby zbieranie wniosków od mieszkańców  zainteresowanych siecią 

gazową w dalszych miejscowościach tj. Bychlew, Jadwinin . W tym tez temacie dnia 12.03. 

br. o godz. 17:00 odbędzie się w Domu Kultury w Bychlewie spotkanie z przedstawicielami 

Spółki Gazowej na temat zbierania od zainteresowanych deklaracji do przyłączenia 

gazowego. W spotkaniu mają wziąć udział także przedstawiciele parlamentu.  

Północna strona gminy zasilana byłaby ze stacji z Szynkielewa nitka przebiegająca przez 

Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice.  

W kolejnych etapach planowane są przejścia przez Konin, Porszewice Górkę Pabianicką.  

Powyższe przedsięwzięcia – powiedział Wójt są realne do wykonania przez najbliższe lata.  

Radni zadawali pytania Wójtowi Gminy; dotyczyły one możliwości zgazyfikowania innych 

miejscowości w gminie, na które Wójt nie mógł udzielić odpowiedzi, ponieważ nie posiadał 

takich danych. 

 

Wójt poinformował także o wprowadzeniu z dniem 4 marca br. e- dowodu osobistego, 

przedłożył krótką informację na temat funkcjonowania e – dowodów. Informował także, że 

w związku z powyższym do jutra do godz. 11:00 będzie istniała możliwość wyrobienia 

sobie dowodu osobistego na tzw. starych zasadach, od dnia 4 marca br. będą już wyrabiane 

przez odpowiednie referaty dowody osobiste z warstwą  elektroniczną , le w dalszym ciągu 

dowody osobiste obywateli, jeżeli nie utraciły ważności są ważne. 
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Radny Ł. Drewniak zadając Wójtowi pytanie,  chciał wiedzieć jak będzie miała się budowa 

drogi S-14  w kontekście już istniejących dróg na naszym terenie, czy nie zagraża im 

niebezpieczeństwo niszczenia ich.  

Pytał także o wnioski do studium, czy tycza się one konkretnych terenów, tu Wójt 

odpowiedział, że tych, które znajdują się już w pracy.  

W kwestii dot. budowy drogi S-14 , Wójt odpowiedział, że należałoby się przyjrzeć 

konkretnie mapom i nawiązać do wszystkich uzgodnień z wykonawcą, działać tym 

kierunku, aby jak najwięcej dróg zostało przywróconych do stanu pierwotnego. W tej 

sprawie Wójt proponował, aby umówić się z wykonawcą na konkretny termin, można to 

zrobić dla osób zainteresowanych, bądź na komisji rady.  

 

Ad. pkt 5.  

 

Przewodniczący Komisji przedłożyli informacje o pracy Komisji między sesjami.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że Komisja, 

której Przewodniczący w miesiącu lutym odbyła 2 posiedzenia, z których jedno to wspólne z 

Komisją Ochrony Środowiska i Rozwoju i z Komisją  Samorządowo-Społeczną w temacie  

analizy dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami, podsumowania roku 2018 

r. i planu  na rok 2019. 

Natomiast odrębne Komisja odbyła w temacie omówienia  materiałów na sesję Rady Gminy 

oraz zapoznania się z analizą  przychodów   Gminy Pabianice.  

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

Komisja, której przewodniczy odbyła również 2 posiedzenia, z których jedno z Komisjami 

Gospodarczo-Finansową, Samorządowo-Społeczną w temacie przedłożonym jak wyżej i jedno 

odrębne w temacie dot.  realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 

zapobiegania bezdomności zwierząt wraz z omówieniem realizacji postanowień wynikających 

z dotychczasowej zawartej umowy ze schroniskiem dla zwierząt.  

Radna poinformowała, że Komisja Program przyjęła  bez uwag, współpraca z organizacjami 

pozarządowymi w tym zakresie układa się prawidłowo, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych 

w tym  kierunku układa się również  prawidłowo.  

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej D. Szczesik 

poinformowała, że Komisja, której przewodniczy odbyła dwa posiedzenia, jedno wspólne z 

Komisjami i w temacie jak  przedłożone zostały powyżej przez Przewodniczących Komisji. 

Natomiast jedno odbyte odrębnie w temacie funkcjonowania opieki zdrowotnej w gminie 

Pabianice. 

Informacja, która została przedstawiona przez Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Petrykozach  -  Przewodnicząca poinformowała, że przekazała wszystkim radnym. Poza tym 

poinformowała, że Komisja wystąpiła do Kierownika G O Z o przesłanie informacji w 

tematach: 

- ile Gminny Ośrodek Zdrowia pozyskuje środków finansowych na jego funkcjonowanie z 

Narodowego Funduszu Zdrowia 

- ile wypracowuje we własnym zakresie, 

- ile środków dotuje Urząd Gminy  
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W-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował , że Komisja Rewizyjna 

odbyła kontrolę w temacie  organizacji oraz celowości utrzymania godzin opiekuńczych i 

świetlicowych w szkołach na terenie Gminy Pabianice.  

Komisja stwierdziła celowość utrzymania godzin opiekuńczych i świetlicowych w szkołach na 

terenie Gminy Pabianice. Komisja wypracowała wniosek do Komisji Samorządowo-

Społecznej i Organizacyjnej o wprowadzanie na przyszłość do planu pracy tematu dot. 

możliwości poszerzenia opieki świetlicowej i przedszkolnej dla dzieci w trakcie ferii, zapytała 

czy  perspektywicznie Wójt zamierza podjąć działania w tym kierunku.    

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

Komisja między sesjami odbyła 1 posiedzenie w temacie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi 

Pawlikowice II.   

Z uwagi na to, że droga należy do Zarządu Dróg Powiatowych gmina nie jest władna, aby 

podjąć działania Komisja przygotowała projekt uchwały, który znajduje się w porządku obrad 

dzisiejszej sesji przekazujący sprawę do Starostwa Powiatowego w Pabianicach. W projekcie 

uchwały stwierdza się, że petycja dotyczy stanu drogi powiatowej, stąd podmiotem właściwym 

do jej rozpatrzenia jest zarządca tej drogi - Powiat Pabianicki.  

W uchwale  zobowiązuje się  Wójta Gminy do bieżącej kontroli realizacji przez Powiat działań 

będących przedmiotem petycji. 

Więcej spraw w tym punkcie nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady zarządził w tym miejscu 15 min. przerwę w obradach sesji zapraszając 

wszystkich z okazji „tłustego czwartku” na pączka. 

 

Ad. pkt 6. 

 

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady sesji.  

 

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

VI/A/2019 do nr VI/J/2019, co stanowi zał. od nr 3 do nr 12. 

 

Uwag do projektu uchwały o nr roboczym VI/A/2019 nie było. 

 

Uchwała nr V/50/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Pawlikowic dotyczącej drogi nr 

3310E przebiegającej przez wieś Pawlikowice przyjęta została jednogłośnie. Wyciąg z głosowania 

stanowi zał.  nr 13 do protokołu. 

 

Uwag do projektu uchwały o nr roboczym VI/B/2019 nie było. 

 

Uchwała nr VI/51/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 

listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice przyjęta została 

jednogłośnie. Wyciąg   z głosowania stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

 

Uwag do projektu uchwały o nr roboczym VI/C/2019 nie było. 
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Uchwała nr VI/52/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. przyjęta została 

jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 15 do protokołu. 

 

Kolejnym omawianym projektem uchwały był projekt o nr roboczym VI/D/2019. 

 
Do powyższego projektu odniosła się radna M.Werstak, która podkreśliła, iż na posiedzeniu 

połączonych Komisji Rady Gminy Pabianice zwróciła uwagę na niespójne zapisy w treści § 6 ust. 3 i § 

11 ust. 1  i poprosiła o ich zmianę, jednakże zmiany tej nie dokonano. W związku z powyższym poprosiła                            

o uzasadnienie takiej decyzji, przytoczyła treść w/w paragrafów jak również zwróciła się z zapytaniem: 

• gdzie można znaleźć we wniosku informację o braku zaległości podatkowych wnioskodawcy 

względem gminy, 

• czy wpływające do Urzędu wnioski przyjmowane są na dziennik, czy mają nadany numer, 
• jak wygląda procedura zwracania wniosków jeżeli we wniosku są nieprawdziwe dane. 

 

Odpowiedzi w tym temacie udzielił radca prawny A. Jankowski, który oznajmił, iż zastanawiano się 

nad zmianą zapisów paragrafów wskazanych przez radną M. Werstak, jednkaże po dokładniejszym 

przeanalizowaniu ich treści uznano, iż są one prawidłowe, ponieważ składając wniosek wnioskodawca 

składa deklaracje, że zapoznał się z zasadami dot. udzielenia dotacji. Jeśli natomiast chodzi o zaległości 

podatkowe to Urząd obligatoryjnie sprawdza czy wnioskodawca jest dłużnikiem czy też nie. Co do 

kwestii ewidencjonowania wniosku to jak każde pismo wpływające do Urzędu ma on wpływ, datę i 

nadany numer, gdyż Urząd musi wiedzieć kiedy wniosek wpłynął i czy nastąpiło to w terminie. Jeśli zaś 

chodzi o zwrot wniosków zawierających błędne dane to kieruje się do wnioskodawcy pismo z 

uzasadnieniem, że np. stwierdzono zadłużenie w podatkach, w związku z czym wniosek podlega 

zwrotowi. 
 

Do powyższych wyjaśnień przychylił się Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Nieruchomościami S. Izbicki, który zacytował treść ustępu 2 wniosku stanowiącego załącznik                                

do przedmiotowego projektu uchwały. 

 

W związku z powyższym radna M. Werstak zawnioskowała o doprecyzowanie wyżej cytowanego 

fragmentu wniosku o zapis „zapoznałem się i spełniam wymogi określone zasadami...”. 
 

Radca prawny A. Jankowski odrzekł, iż nie ma problemu aby takie doprecyzowanie zawrzeć. 

 

Odnosząc się do dyskusji radny M. Kociołek dodał, iż na posiedzeniu połączonych Komisji Kierownik                

S. Izbicki oznajmił, że w przypadku występujących po stronie wnioskodawcy zaległości podatkowych 

względem Urzędu Gminy powiadamia się takiego dłużnika o tychże zaległościach, bo może być                          

on nieświadomy że ma jakiekolwiek zadłużenie. Jeśli zaś chodzi o wprowadzenie takiego literalnego 

zapisu, może to zrodzić skutek, iż z automatu wniosek musi być odrzucony bez możliwości poprawienia 

go. 

 

Kierownik S. Izbicki dodał jeszcze, iż po przeanalizowaniu tekstu uchwały jak również przyjmując fakt,               

iż program działa w takiej formie i na takich procedurach już 6 lat prosi o przyjęcie uchwały w takiej 

postaci w jakiej jest, bez wprowadzania zmian. 

 

Przewodniczący Rady Gminy J. Błoch zapytał radną M. Werstak czy wniosek o zmianę zapisu w 

projekcie uchwały, który zgłosiła jest formalny. 

 

W odpowiedzi radna M. Werstak wyjaśniła, iż chciała tylko zasugerować, że przedmiotowy zapis jest 

nie   do końca spójny i może wskazane było by jego ewentualne doprecyzowanie pod kątem formalno 

– prawnym. 

 

Na tym dyskusję zakończono. Więcej uwag nie było. 

 

Uchwałę nr VI/53/2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
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inwestycji  z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i 

przydomowych oczyszczalni ścieków przyjęto jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 16 do 

protokołu. 

 

Uwag do projektu uchwały o nr roboczym VI/E/2019 nie było. 

 

Uchwała nr VI/54/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice przyjęta została jednogłośnie. Wyciąg                   

z głosowania stanowi zał. nr 17 do protokołu. 

 

Uwag do projektu uchwały o nr roboczym VI/F/2019 nie było. 

 

Za przyjęciem Uchwały o nr VI/55/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. 

opowiedziano się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 18 do protokołu. 

 

Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym VI/G/2019. 

 

Uchwała nr VI/56/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. przyjęta została 

jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

 

Kolejnym omawianym projektem uchwały był projekt o nr roboczym VI/H/2019. 

 

Uwag do projektu nie było. 

 

Za przyjęciem Uchwały o nr VI/57/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. 

opowiedziano się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 20 do protokołu. 

 

Uwag do projektu uchwały o nr roboczym VI/I/2019 nie było. 

 

Uchwała nr VI/58/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 

2019-2022 przyjęta została jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 21 do protokołu. 

 

Uwag do projektu uchwały o nr roboczym VI/J/2019 nie było. 

 

Uchwała nr VI/59/2019 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 przyjęta została jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 22 do protokołu. 

 

 

 

Ad. pkt 7. 

 

Nie złożono interpelacji ani zapytań. 

 

Ad. pkt 8. 

 

W ramach komunikatów i spraw różnych Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch przekazał 

informację dot. zaproszenia na Wojewódzkie Obchody Dnia Sołtysa w Łodzi i poprosił obecnych na 

sesji sołtysów o wytypowanie spośród siebie jednego reprezentanta, który zostanie oddelegowany na 

niniejszą uroczystość. 
 

W dalszej kolejności sprawy zgłosił radny K. Kowalski. Były one następujące: 
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• 21 lutego opublikowany został plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych w ramach 

którego uruchomione zostaną pieniądze na budowę dróg lokalnych. Czy gmina posiada już 

jakąś wiedzę                w tym temacie i orientuje się jak aplikować, by takowe środki pozyskać. 

Należałoby by również              w tym temacie zasięgnąć języka, jak przedmiotowa kwestia 

przedstawia się w Starostwie Powiatowym w Pabianicach. Podkreślenia wymaga fakt, iż 

nowością FDS jest to, że pozyskane środki mogą być przeznaczane na inwestycje wieloletnie, 

a nie tylko jednoroczne. 

• Kwestia ewentualnego zakupu działki (o której była mowa na posiedzeniu Komisji 

Gospodarczo – Finansowej Rady Gminy Pabianice w dniu 21 lutego 2019 roku, wykup działek 

na tzw. Biesadze              w Rydzynach) przez gminę. Chodzi o działkę pana Wasilewskiego 

(jedna jest dana  nieodpłatnie,            a za drugą żąda pieniędzy). Czy Wójt bądź uprawniony 

pracownik zorientował się już w tym temacie. 

• Co z gazetką gminną.  Jakie są plany. 
 

Dalej, w ramach komunikatów i spraw różnych wystąpił radny Ł. Drewniak, który poruszył temat 

progów zwalniających przy Szkole Podstawowej w Petrykozach. W poprzedniej kadencji zgromadzono 

dokumentację na montaż progów, jednakże w budżecie gminy na rok 2018 brakło wtedy środków. 

Wypadałoby je w końcu zamontować, gdyż nadchodzi już okresu wiosenny. 

 
Następnie głos zabrał radny A. Golewski, który zapytał, jakie podjęto dalsze kroki w sprawie składanej 

przez niego interpelacji dot. odwodnienia Szynkielewa II. Odpowiedź na powyższą interpelację 

zawierała informację, iż sprawa została przekazana do załatwienia przez powiat. Co w takim razie dalej. 

 
Wójt odpowiedział, iż musi to sprawdzić. 

 
W ramach komunikatów i spraw różnych radna M. Lubowicka poinformowała obecnych na sesji, iż od 

15 marca br. ruszają wnioski na dopłaty bezpośrednie dla rolników. Wnioski sporządzane na 

oświadczenie teraz  muszą być robione elektronicznie z tego tytułu, iż większość wsi jest objęta ONW, 

a to powoduje, iż jest dodatkowa opłata do hektara. Pieniądze będą otrzymane jeśli wniosek będzie 

sporządzony w formie elektronicznej. 
 

W dalszej kolejności, Sołtys wsi Rydzyny K. Helbik poprosiła o wyczyszczenie zarośniętych wierzbą 

rowów  w Rydzynach znajdujących się przy drogach gminnych i na Potaźnię.  Drogi te są pełne wody. 

Poprosiła także o załatanie dziur w stronę lasu. 

 
Podobny postulat wystosowała radna A. Marciniak, prosząc o wyczyszczenie rowów przy drodze 

powiatowej za Szkołą Podstawową w Piątkowisku w kierunku Żytowic (droga powiatowa). Rowy                        

są zaśmiecone, woda stoi na jezdni. 

Ponadto wnioskowała o oznaczenie pasów przejścia dla pieszych w Piątkowisku oraz zamontowania  

jakiś spowalniaczy, bo obecnie jest bardzo niebezpiecznie. 

 
Sołtys wsi Porszewice M. Urbańska pozostając w temacie zanieczyszczonych rowów wskazała na drogę 

powiatową Porszewice – Lutomiersk na odcinku w Porszewicach (są miejsca, które wskutek 

zanieczyszczonych rowów są zalewane). 

 
Sołtys wsi Szynkielew M. Klimek poinformowała natomiast o złym stanie technicznym drogi przy 

drodze powiatowej od odcinka wiaduktu do przedłużenia Piłsudskiego. 

 
Dalej, Sołtys wsi Pawlikowice W. Jarmakowski także wnioskował o odwodnienie i oczyszczenie rowów                    

w Pawlikowicach przed numerem 72. 

 
Następnie, Sołtys wsi Gorzew – Okołowice B. Wójcik – Fater zwróciła się z zapytaniem czy są jakieś 

postępy dot. budowy chodnika z Górki Pabianickiej do Gorzewa, jak również poinformowała, iż Rada 

Sołecka przeznaczyła ze swojego funduszu 3000,00 zł na dwa lustra na łuku drogi w Gorzewie. Lustra                



14 
 

są zamówione  i wykonane, lecz nie zamontowane. 

 
Sołtys wsi Janowice – Huta Dłutowska T. Owczarek poprosiła natomiast o zwrócenie uwagi na problem 

wyrw, które pojawiły się na drodze powiatowej w Janowicach przy zjeździe ze skrzyżowania 

Lutomiersk - Chorzeszów. 

 
W dalszej kolejności, w ramach spraw różnych głos zabrała radna M.Werstak, zwracając się z pytaniem 

jak wygląda zgłoszony przez nią wcześniej temat Terenina, gdzie samochody z powodu niebezpiecznego 

zakrętu często wjeżdżają w posesję usytuowaną w jego pobliżu. Czy powzięto w tym celu jakieś 

działania. Może trzeba byłoby umieścić znaki informujące o ograniczeniu prędkości bądź też 

zamontować progi spowalniające. 

 
Wójt odpowiedział, iż jeszcze się nad tym nie zastanawiano. Ograniczenia prędkości nie są skuteczne 

bez progów spowalniających. 

 
Odnosząc się do tematów drogowych, radny K. Kowalski zasugerował, iż z uwagi na wielość 

wypowiedzi dot. wątku dróg powiatowych i związanych z nimi problemów, powinno się zebrać 

wszystkie te tematy  w jedno pismo i dokonać wystąpienia  do swojego radnego powiatowego H. Gajdy, 

aby także w Starostwie ciągnął temat dróg i rowów, gdyż gmina nie może ich remontować ani też 

odwadniać za powiat. 

 
Dalej, Radna M.Werstak zapytała, czy jeżeli zostanie złożona interpelacja bądź zapytanie przez radnych               

to czy istnieje możliwość, aby na następnej sesji była jakaś informacja co do biegu danej sprawy,                          

by informować radnych o działaniach do czasu jej zakończenia. 

 
Odnosząc się do powyższego radny K. Kowalski stwierdził, iż nie powinno być z tym problemu, gdyż                 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pabianice winien być umieszczony wykaz 

interpelacji i zapytań wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami. 

 
Wójt potwierdził, iż takowy wykaz istnieje, jest prowadzony na bieżąco. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch odnosząc się do tematu zanieczyszczonych rowów 

orzekł, iż rzeczywiście jest to bardzo istotny problem całej gminy, a nie tylko poszczególnych sołectw. 

Dodał, iż gmina zaczęła już działać w tym temacie na drogach gminnych i m.in. odwodniła wieś 

Hermanów. 

 
W-ce przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska odnosząc się natomiast do tematu progów 

spowalniających zgodził się z Wójtem, iż ograniczenie prędkości rzeczywiście działa tylko wtedy gdy 

jest zamontowany próg, jednakże może trzeba by się było zastanowić nad innym, lepszym rozwiązaniem                  

np. geometrią drogi, która spowoduje zwalnianie, bo próg też nie jest skuteczny w 100%. 

 
Na zakończenie komunikatów i spraw różnych sołtys wsi Janowice – Huta Janowska T. Owczarek 

poinformowała, iż sołtysi zgłosili jako swą reprezentantkę na Wojewódzkie Obchody Dnia Sołtysa w 

Łodzi, sołtys M. Urbańską. 

 

Więcej spraw nie zgłoszono. 

 

 
 

Ad. pkt 10.   

 

Przewodniczący zakończył VI sesję Rady Gminy Pabianice. 
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Przewodniczący Rady 

Gminy 

                                                                                                                                     Pabianice 

 

                                                                                                                                       Jerzy Błoch 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

Protokołowały: 

Urszula Czerwonka 

Paulina Mąkowska 
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