Protokół Nr XII
z obrad XII sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 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 15 radnych. 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,
W-ce Wójt Gminy R. Figiel, Skarbnik Gminy J. Kukieła, radca prawny 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 radni nie zgłosili.

Ad. pkt 3.

Przewodniczący Rady przedłożył proponowany porządek obrad sesji, do którego Wójt Gminy
wnioskował o wprowadzenie w pkt 11 projektów uchwał w sprawach:




zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości z
przeznaczeniem pod drogę.
Innych wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący poddawał kolejno do głosowania wprowadzenie zgłoszonych projektów uchwał do
porządku obrad.
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rada
opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie.
Projektowi uchwały został nadany w porządku obrad numer roboczy XII/N/2019.
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2019-2022 , Rada opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie.
Projektowi uchwały został nadany w porządku obrad numer roboczy XII/O/2019.
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę Rada opowiedziała
się w głosowaniu jednomyślnie.
Projektowi uchwały został nadany w porządku obrad numer roboczy XII/P/2019
Porządek obrad X sesji przedkłada się następująco:
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Otwarcie obrad XII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
Ustalenie porządku obrad.
Informacja Wójta o pracy między sesjami.
Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
Debata nad raportem o stanie gminy.
Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. i sprawozdań finansowych za
rok 2018.
8. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy
Pabianice z wykonania budżetu za 2018 r.
9. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.
10. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji
Rewizyjnej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia
raportu o stanie gminy – Uchwała Nr XII/A/2019
b/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2018 r.- Uchwała Nr XII/B/2019
c/ zmieniająca Uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającą
Uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia w części dotyczącej załącznika – Uchwała Nr
XII/C/2019 r.
d/ w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych – Uchwała Nr XII/D /2019
e/ zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników –
Uchwała Nr XII/E/2019 r.
f/ przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych
– Uchwała Nr XII/F/2019
g/ zmian w budżecie gminy Pabianice – Uchwała Nr XII/G/2019
h/ uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi – Uchwała Nr XII/ H/2019
i/ przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością Uchwała Nr XII/I/2019
j/ zmiany składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy PabianiceUchwała Nr XII/J/2019
k/zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju rady Gminy Pabianice –
Uchwała Nr XII/K/2019
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l/ zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej – Uchwała XII/L/2019
m/ wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice – Uchwała Nr XII/M/2019
n/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr XII/N/2019
o/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 - Uchwała Nr XII/O/2019
p/ wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości z
przeznaczeniem pod drogę – Uchwała Nr XII/P/2019
12. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
13. Komunikaty i sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. pkt 4.

Wójt Gminy przedłożył informację o pracy Urzędu Gminy za miesiąc czerwiec br.
Informacja zapisana poniżej.
„INFORMACJA O PRACY WÓJTA MIĘDZY SESJAMI
CZERWIEC
W zakresie oświaty, kultury i sportu czerwiec 2019 r.
1. W miesiącu maju 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 13.608,00 zł.
2. W czerwcu przyznano stypendia uczniom za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W II
semestrze uczniów uprawnionych do stypendium było 163. Koszty poniesione przez Gminę
16.300,00 zł.
3. Przyznano także coroczną nagrodę Wójta w ramach „ Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pabianice” dla uczniów wybitnie zdolnych, których
średnia przekracza 5,2 dla klas gimnazjalnych i 5,3 dla Szkół Podstawowych. Uczniów uprawnionych
do nagrody w tym roku to 63. Kwota rozdzielona na nagrody wyniosła 12.600,00 zł .
4. Przygotowano oraz złożono wniosek na dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w
podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych.
5. Na okres wakacyjny oddziały przedszkolne będą pełniły następujące dyżury:
Bychlew – lipiec
Pawlikowice – sierpień
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Petrykozy –lipiec
Żytowice – sierpień
6. Przeprowadzono postępowanie dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Petrykozach o nadanie
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
7. Przygotowano projekt uchwały w sprawie wysokości oraz zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pabianice.
8. Przygotowano dokumenty związane z ogłoszeniem o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej
w Bychlewie.
9. Złożono wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Petrykozach. Egzamin odbędzie się w Urzędzie, w ostatnim
tygodniu sierpnia.
10. Złożono do Ministerstwa Edukacji narodowej wniosek o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole
Podstawowej w Petrykozach.
11. W dniach 03-05.06.2019 r. zorganizowano dwa szkolenia w ramach projektu E-aktywni
mieszkańcy regionu w tematach Mój Biznes w sieci oraz Działam w sieciach społecznościowych. W
tych szkoleniach udział wzięło łącznie 24 osoby.
12. W dniu 8 czerwca wraz z Zarządem Gminnym ZOSP RP zorganizowano zawody sportowopożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Koninie.
13. W dniach 14-16 czerwca współorganizowano Rajd rowerowy” z Konina do Konina prze Konin”
, w którym udział wzięła 19 osobowa grupa cyklistów
z grupy „ CIKLO” z Miasta Konin.
W ramach zaplanowanego wydarzenia odbyły się spotkania z mieszkańcami Konina-Majówki oraz
Woli Żytowskiej. W dniu 15 czerwca grupa wzięła udział w Rajdzie po terenie gm. Pabianice oraz
rajdzie z okazji Dni Pabianic, a na zakończenie zorganizowano piknik rodzinny sołectw Konin Majówka - Wola Żytowska. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli Prezydent Miasta Konin oraz
Wójt Gminy Pabianice.
14. Przeprowadzono rozeznanie cenowe oraz zrealizowano zakup nagłośnienia na potrzeby sołectwa
Terenin. Zakup sfinansowano w ramach środków funduszu sołeckiego.
W zakresie utrzymania dróg gminnych w m-cu czerwcu 2019 r.
1. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót na zadanie
inwestycyjne pn; „Przebudowa drogi w Rydzynach działka 61/2”. W przetargu uczestniczyła tylko
jedna oferta z cena ofertowa 457 757,35zł brutto. Firma która złożyła ofertę jest firma „WŁODAN”
Andrzej Włodarczyk sp. j. Porzsewice 31, 95-200 Pabianice.
2. Trwa wykaszanie poboczy dróg i rowów przydrożnych przy użyciu własnego sprzętu tj. ciągnika
rolniczego oraz kos spalinowych.
3. Trwają prace przy zadaniu pn: „Przebudowa drogi gminnej w Pawlikowicach dz. nr. 180/3 od
skrzyżowania z drogą powiatową do granicy z gminą Dłutów”. Termin zakończenia robót ustalono
na dzień 30 sierpnia 2019r.
4. Zakończono remonty cząstkowe nawierzchni dróg polegające na uzupełnieniu ubytków w
nawierzchni asfaltowej. Usługa wykonywana jest przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe
„BUD-DROG” ul. Zawiła 23, 95-040 Koluszki
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5.Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg przy użyciu szlaki, kruszywa drogowego z
wykorzystaniem ciągnika i przyczepy oraz robotników drogowych.
6. Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy przez
mieszkańców w różnych sprawach.
7. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w pasie
drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
8. Wydawano cztery decyzje na lokalizację i urządzenie zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości.
9. 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.
Sprawozdanie Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami za
okres:
od 27 maja 2019 roku do dnia 27 czerwca 2019 r
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1. Wydano 8 szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowe.
2. Wydano 6 szt warunków technicznych przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.
3. Usunięto awarię sieci wodociągowej na głównej magistrali wodnej w Żytowicach.
4. Trwają prace rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy.
5. Zakończono remont zasuw przydomowych w Woli Żytowskiej.
6. W trakcie przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę instalacji fotowoltaicznej na SUW
Rydzyny.
W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1. Przyjęto i wprowadzono 11 wnioski o wpis do CEIDG.
2. Wydano 3 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych i 8 zezwoleń
na sklepy spożywczo przemysłowe.
W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
1. Wykonano 2 decyzje podziałowe,
2. Wykonano 12 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji,
3. Wykonano 15 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych,
4. Wykonano 10 wypisów z KW d/c służbowych,
5. Wprowadzono 11 szt. aktów notarialnych do rejestru,
6. Sprawy różne – 3 dot. oświadczeń i zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gosp. rodzinnych.
7. Wpłynęły dwa wnioski dotyczące przyznania lokali socjalnych. W związku
z tym, iż jeden
z wniosków jest objęty wyrokiem Sądu o eksmisję umówiono
z wnioskodawcą oględziny
lokalu socjalnego w Piątkowisku. Drugi wniosek nie może zostać rozpatrzony ze względu na
niespełnienie przesłanek o najem lokalu socjalnego zgodnie z Uchwałą XXV/166/2008.
W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
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1. Przyjęto i wprowadzono do programu 24 deklaracje;
2. Zaksięgowano 29 470,39 zł. z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. Wystawiono 142 upomnienia z tytułu zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
4. Działania informacyjne odnośnie zaległości (telefon - ok.300 rozmów telefonicznych;
5. Przepięcie 200 nieruchomości na nowo utworzona kartotekę;
6. W związku ze zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi generowanie,
wydruk i wysyłka zawiadomień o wysokości opłaty dla właścicieli nieruchomości położonych na
terenie gminy Pabianice;
7. Sporządzono 3 umowę o udzielenie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych
zawierających azbest z budynków na terenie gminy Pabianice;
8. Obsługa bieżąca mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat, udzielanie informacji itp.);
9. Kontrola w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy
Pabianice-Okołowice;
10. Wystawiono wezwanie w celu złożenia wyjaśnień dot. nielegalnego wysypiska śmieci na działce
w miejscowości Okołowice;
11. Kontrola w terenie w celu ustalenia możliwości dojazdu samochodu odbierającego odpady od
właścicieli nieruchomości w miejscowości Rydzyny 96A;
12. Sporządzono projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia
25 maja 2019 r zmieniającą uchwałę Nr VII/65/2019 Rady gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania części dotyczącej
załącznika.
W zakresie ochrony środowiska
1. Przeprowadzono 12 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń lub zaświadczeń w sprawie
wycięcia drzew.
2. Rozpoczęto 1 postępowania w sprawie naruszenie stosunków wodnych na gruncie.
W zakresie wykonania gminnych programów
1. Wydano 1 skierowanie na sterylizację/kastracje psów - 3 suki.
2. Wydano 5 skierowań na sterylizację/kastrację kotów - 7 kotek i 9 kotów.
3. Podpisano 16 umów w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych.
4. Przyjęto 3 wnioski PBOŚ oraz 7 wniosków PK w sprawie udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy
przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
Na stanowisku inspektora ds. planowania przestrzennego wykonano następujące czynności:1.
Przeprowadzono 39 spraw z zakresu wystawienia wypisów i wyrysów, zaświadczeń z miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
1.
Przeprowadzono 3 sprawy z zakresu opiniowania wstępnych projektów podziału
nieruchomości.
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2.
Przeprowadzono 3 sprawy z zakresu inne (wyjaśnienia, interpretacje, opinie, wnioski
dotyczące zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego).
3.
Prowadzono czynności wynikające z przeprowadzanych procedur planistycznych
w związku z uchwalaniem zmiany planów miejscowych.
4.
Obecne etapy:
5.
Górka Pabianicka – procedura na etapie uzyskiwania zgody Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
6.
Świątniki – procedura na etapie uzyskiwania zgody Izby Rolniczej na zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
7.
Rydzyny – Marszałka Województwa Łódzkiego wydał negatywną decyzję w sprawie
zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Wójt gminy Pabianice odwołał się
od decyzji, a sprawa została skierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
8.
Porszewice - Marszałka Województwa Łódzkiego wydał częściowo negatywną
decyzję w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Wójt gminy
Pabianice odwołał się od decyzji, a sprawa została skierowana do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego.
9.
Bychlew – Marszałka Województwa Łódzkiego wydał pozytywną decyzję na zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i przekazał wniosek w tej sprawie do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10. Szynkielew – projekt przesłany do zaopiniowania i uzgodnienia właściwym organom.
11. Studium - etap przygotowywania wstępnego projektu.
12. Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów - etap przygotowywania wstępnego
projektu.
13. Obszar wokół dróg ekspresowych S14, S8 oraz drogi w Żytowicach (Rydzyny,
Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice,
Wysieradz) - etap przygotowywania wstępnego projektu.
14. Tereny inwestycyjne w południowej części gminy Pabianice (Pawlikowice, Jadwinin)
- etap przygotowywania wstępnego projektu”.
Do przedłożonej informacji Wójta Gminy nie zgłoszona żadnych pytań.
Ad. pkt 5.
Przewodniczący Komisji przedłożyli informacje o pracy Komisji między sesjami.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że Komisja między
sesjami odbyła 1 posiedzenie, na którym została jej przedłożona analiza funkcjonowania transportu
zbiorowego. Komisja omówiła materiały na najbliższą sesję rady gminy.
Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej D. Szczesik poinformowała, że
Komisja odbyła również 1 posiedzenie, na którym przyjęła informację o planowanych inwestycjach
i remontach w szkołach, wypracowała wniosek co do kwoty, która jest zdaniem Komisji potrzebna
do przeprowadzenia niezbędnych remontów w szkołach. Omówiła materiały na sesję Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka poinformowała, że Komisja
odbyła 1 posiedzenie, na którym analizowała działania gminy Pabianice w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa przeciwpożarowego we współpracy z jednostkami OSP. Omówiła materiały na sesję
Rady Gminy Pabianice.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja w miesiącu czerwcu
odbyła kontrolę w temacie celowości przyznania i rozliczenia dotacji przyznanej przez Urząd Gminy
dla jednostek OSP działających na terenie Gminy w 2018 roku.
Komisja w wyniku kontroli stwierdziła, że środki wydatkowane na remonty kontrolowanych strażnic
zostały prawidłowo wykorzystane, Komisja nie wniosła uwag do przeprowadzonej kontroli.
Przewodnicząca Komisji Skarg i Wniosków A. Marciniak poinformowała, że do Komisji wpłynęła 1
skarga w związku z uciążliwym zapachem z działalności gospodarczej prowadzonej w miejscowości
Bychlew. Komisja w trakcie prowadzonej pracy zwróciła się do Przewodniczącego Rady o udzielenie
odpowiedzi skarżącemu.

Ad. pkt 6.

Debata nad raportem o stanie Gminy.
Do dyskusji nad raportem gminy nie było zgłoszeń ze strony mieszkańców gminy.
Radna M. Werstak zabrała głos jak wyraziła w imieniu własnym i społeczeństwa Pawlikowic.
Powiedziała - analizując przedłożony raport o stanie gminy za rok 2018, także w kontekście dalszych
uchwał związanych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018, które będą podejmowane
na dzisiejszej sesji zauważa się duże zaangażowanie nowego Wójta na rzecz poprawy warunków w
gminie. Widać zmianę i chęć inwestowania w każdym sołectwie. Radna wyraziła, że zarówno ona
jako radna jak i społeczeństwo, które reprezentuje życzyliby sobie, aby podział środków odbywał
się sprawiedliwie. Ma także nadzieję, że kolejny raport będzie już całkowitym odzwierciedleniem
pracy obecnego Wójta i że będą nadganiane zaległości. Zaapelowała w dalszym ciągu o
sprawiedliwy podział środków finansowych, a także o nie powielanie schematów z postępowań
pracy poprzedniego Wójta, pochylania się nad każdym z tematów z osobna.
Następnie głos zabrał radny K. Kowalski – wyraził, iż jako radny drugiej kadencji zwraca uwagę na
to, że przedłożony raport traktuje jako punkt odniesienia do tego, by pokazać od czego zaczynamy
po nowemu. Powiedział, iż liczy na to i ma uzasadnioną nadzieję, że będzie inaczej, patrzy z nadzieją
w przyszłość. Poza tym życzyłby sobie, aby w przyszłoroczną debatę nad raportem zaangażowali się
również mieszkańcy gminy.
Więcej głosów radnych w debacie nad raportem nie było.

Ad. pkt 7.

Skarbnik Gminy J. Kukieła przedłożyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 r. –
zał. nr 3 do protokołu.
Poinformowała, że: „przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pabianice za rok 2018
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowe za 2018 r.
przedstawiają sytuację finansową i majątkową gminy.
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Z przedłożonego Państwu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2018 r. wynika,
że zgodnie z uchwałą budżetową i kolejnymi uchwałami zmieniającymi,


zaplanowany po stronie dochodów budżet w wysokości 43.378.439,73 zł został zrealizowany w
wysokości 43.804.878,04 zł co stanowi 101% w stosunku do prognozy;



zaplanowany po stronie wydatków budżet w wysokości 45.457.041,56 zł został zrealizowany w
wysokości 42.809.794,56 zł co stanowi 94,2% planu.

W związku z powyższym w roku 2018 została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości
995.083,48 zł (przy planowanym w wysokości 2.078.601,83 zł deficycie)
Największy udział w strukturze wykonanych dochodów Gminy Pabianice za 2018 rok stanowią
dochody własne – 56% natomiast subwencje i pozyskane przez gminę dotacje stanowią 44 %.
W ramach dochodów własnych: udziały w dochodach budżetu państwa stanowią 21 % pozyskanych
dochodów, wpływy z podatku od nieruchomości – 20%, wpływy z pozostałych podatków i opłat
lokalnych – 15%. Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 4.316.298,43 zł (tj. 94,7% planu).
Wykonane dochody bieżące w wysokości 39.488.579,61 zł były wyższe od wykonanych wydatków
bieżących w wysokości 34.092.871,53 zł o 7.611.578,77 zł w związku z czym spełnione zostały
wymogi art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.
We wszystkich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatki budżetowe
zrealizowane zostały bez przekroczeń planu. Zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości
8.716.923,03 zł kształtują się na poziomie 91,3%, z kolei przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołeckiego zostały wykonane na poziomie 82%.
W ciągu roku budżetowego 2018 została spłacona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 408.380,00 zł w związku z czym, stan
zobowiązań gminy na koniec 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszył się i
wynosi 478.387,00 zł.
Sprawozdania finansowe za rok 2018, na które składają się:
- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- rachunek zysków i strat jednostki,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- informacja dodatkowa do bilansu
są sprawozdaniami łącznymi, sporządzonymi na podstawie sprawozdań jednostkowych wszystkich
jednostek organizacyjnych Gminy Pabianice.
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Pabianice - za 2018 r.
wykazuje po stronie aktywów:
Stan środków pieniężnych w kwocie 3.766.557,94 zł
Stan należności i rozliczeń w kwocie 246.439,35 zł
(udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz należne dochody pobierane
przez urzędy skarbowe)
Po stronie pasywów:
Zobowiązania w kwocie 573.340,88 zł,
aktywa netto budżetu w kwocie 2.895.576,41 zł,
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rozliczenia międzyokresowe w kwocie 544.080,00 zł,
Bilans jednostki budżetowej za 2018 rok po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą
69.778.962,98 zł w tym:
Po stronie aktywów:
Aktywa trwałe w kwocie 67.200.606,51 zł
Aktywa obrotowe w kwocie 2.578.356,47 zł
Po stronie pasywów:
Fundusz w kwocie 67.445.620,29 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 2.333.342,69 zł.
Rachunek zysków i strat jest zestawieniem osiągniętych w roku 2018 przychodów i wszystkich
poniesionych kosztów i pozwala na ustalenie wyniku finansowego. Wykazany w rachunku zysków i
strat zysk netto za 2018 rok w kwocie 9.661.007,85 zł jest zgodny z zyskiem netto wykazanym w
bilansie i w zestawieniu zmian w funduszu jednostki.
Informacja dodatkowa do bilansu prezentuje w formie opisowej wszystkie dane niezbędne do pełnego
i zrozumiałego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej gminy, ukazane w formie zestawień
liczbowych w pozostałych częściach sprawozdania. ”
Ad. pkt 8.
W-ce Przewodniczący Rady M. Gryska przedłożył Uchwałę Nr I/43/2019 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o
sprawozdaniu Gminy Pabianice z wykonania budżetu za 2018 rok.
Radna M. Werstak zgłosiła formalny wniosek o odczytanie opinii RIO do sprawozdania w całości,
co zostało uczynione przez W-ce Przewodniczącego Rady.
Przedłożona Uchwałę Nr I/43/2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Łodzi z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Pabianice z wykonania
budżetu za 2018 rok stanowi zał. nr 4 do niniejszego p0rotokołu.
Ad. pkt 9.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski przedłożył wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Pabianice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za rok 2018.
Wniosek stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 10.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski przedłożył Uchwałę Nr I/73/2019 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za
2018 rok .
Przedłożona Uchwała Nr I/73/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2018 rok stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
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W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach sesji.
Ad. pkt 11.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady XII sesji Rady Gminy.
W-ce przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od
nr roboczego XII/A/2019 do XII/P/2019, co stanowi zał. od nr 7 do nr 22.
Przy projekcie uchwały o nr roboczym XII/A/2019 głos zabrała radna M. Werstak mówiąc, iż
w związku z tym, że Rada będzie podejmować uchwałę dot. wotum zaufania i jednocześnie uchwałę
dot. udzielenia absolutorium, te dwie uchwały – jej zdaniem - różnią się między sobą tym, że jeżeli
chodzi o wotum zaufania, jest to wyrażenie zaufania dla konkretnie urzędującego już Wójta,
natomiast absolutorium dot. tak naprawdę sprawozdania za 2018 r., gdzie obecny Wójt
M.
Wieczorek urzędował tylko dwa i pół miesiąca. W związku z powyższym, uchwała dot. udzielenia
wotum zaufania jest bezpośrednio skierowana do Wójta M. Wieczorka. Radna
M.
Werstak dodała także, iż ze swojej strony (gdyż nie może się wypowiadać za wszystkich
mieszkańców ani za pozostałych radnych) liczy na udaną współpracę i sprawiedliwe rządzenie,
uważając, że takie będzie, gdyż już widać tego efekty, jak również, że jest „za” udzieleniem wotum
zaufania. Na końcu bardzo podziękowała Wójtowi za dotychczasową współpracę.
Za przyjęciem uchwały nr XII/89/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy, radni obradujący w pełnym składzie opowiedzieli się
jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 23 do protokołu.
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XII/B/2019. Uwag do niniejszego projektu
nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały nr XII/90/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu,
sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2018 rok,
radni obradujący w pełnym składzie opowiedzieli się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał.
nr 24 do protokołu.
Po przyjęciu 2 w/w uchwał głos zabrał Wójt M. Wieczorek, mówiąc, iż uchwały te są dla niego bardzo
ważne i pomimo tego, że jak powiedziała radna M. Werstak, dot. one merytorycznie w dużej części
roku 2018, to wie, że radni udzielając mu wotum zaufania i dając absolutorium odnieśli się
w
tym momencie do jego osoby, dlatego jest to dla niego ogromny kredyt zaufania, w szczególności z
powodu, iż obydwa te głosowania odbyły się w sposób jednogłośny, za co bardzo podziękował. Wójt
podziękował także za atmosferę, która w Radzie panuje i za brak problemów we wzajemnej
komunikacji. Podkreślił też, iż każdy z obecnych na posiedzeniu – radny bądź sołtys – zawsze może
do niego przyjść z każdym problemem bądź wątpliwością, a on na ile pozwoli mu jego wiedza udzieli
pomocy i wszystko wyjaśni.
Do projektu uchwały o nr roboczym XII/C/2019 uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XII/91/2019 zmieniająca Uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16 maja
2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w
sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu ich uiszczania w części dotyczącej załącznika
przyjęta została jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 25 do protokołu.
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Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr XII/D/2019 w sprawie powołania Zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch poprosił o zgłoszenie minimum 3 osób do Zespołu,
który będzie opiniował kandydatów na ławników.
Radna M. Werstak zgłosiła radnego K. Kowalskiego. Radny K. Kowalski wyraził zgodę.
Radny M. Madaj zgłosił radną A. Marciniak. Radna A. Marciniak wyraziła zgodę.
Radny Ł. Drewniak zgłosił radną M. Werstak. Radna M. Werstak wyraziła zgodę.
Radny M. Kociołek zgłosił radną J. Szafran. Radna J. Szafran wyraziła zgodę.
Radna J. Szafran zgłosiła radnego A. Golewskiego. Radny A. Golewski wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy J. Błoch zwrócił się do radnych z zapytaniem czy przyjmują
kandydatury w/w radnych jako członków do Zespołu mającego opiniować kandydatów na ławników
do sądów powszechnych.
Wszyscy radni poprzez podniesienie ręki przyjęli w/w Zespół w następującym składzie:
1. Golewski Andrzej,
2. Kowalski Krzysztof,
3. Marciniak Anna,
4. Szafran Janina,
5. Werstak Magdalena.
Uchwała nr XII/92/2019 przyjęta została jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 26 do
protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym XII/E/2019 uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr XII/93/2019 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników przyjęta została jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 27
do protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym XII/F/2019 uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/94/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla
młodzieżowych drużyn pożarniczych przyjęta została jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi
zał. nr 28 do protokołu.
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XII/G/2019.
Do niniejszego projektu nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XII/95/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice przyjęta została jednogłośnie.
Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 29 do protokołu.
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XII/H/2019.
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Do niniejszego projektu nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr XII/96/2019 – w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla
rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyjęta została jednogłośnie.
Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 30 do protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym XII/I/2019 uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/97/2019 w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla
dzieci z niepełnosprawnością przyjęta została jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 31
do protokołu.
Przy projekcie uchwały o nr roboczym XII/J/2019 głos zabrała radna M. Werstak tłumacząc, iż na
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie ma skarg, a ona jest osobą lubiącą pracować w związku
z
czym na własny wniosek poprosiła o przeniesienie do Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Uchwałę Nr XII/98/2019 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Pabianice radni przyjęli jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 32
do protokołu.
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XII/K/2019. Uwag do projektu nie
wniesiono.
Uchwałę Nr XII/99/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska
i Rozwoju Rady Gminy Pabianice radni przyjęli jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr
33 do protokołu.
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XII/L/2019. Uwag do projektu nie
wniesiono.
Uchwałę Nr XII/100/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Pabianice radni przyjęli jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 34 do protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym XII/M/2019 uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/101/2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice została
przyjęta przez radnych 14 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się. Wyciąg z głosowania stanowi
zał. nr 35 do protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym XII/N/2019 uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/102/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. przyjęta została
jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 36 do protokołu.
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XII/O/2019. Uwag do projektu nie
wniesiono.
Uchwała Nr XII/103/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
przyjęta została jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 37 do protokołu.
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Do projektu uchwały o nr roboczym XII/P/2019 uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XII/104/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy
Pabianice nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę przyjęta została jednogłośnie. Wyciąg
z głosowania stanowi zał. nr 38 do protokołu.
Ad. pkt 12.
Radna D. Szczesik złożyła interpelację dot:
- naprawy drogi powiatowej od skrzyżowania w Janowicach w kierunku Lutomierska.
Radny M. Kociołek złożył interpelację dot:
- ustawienia lustra drogowego na drodze wojewódzkiej nr 485 w miejscowości Bychlew przy
wyjeździe z drogi Bychlew – Terenin.
Ad. pkt 13.
W ramach komunikatów i spraw różnych, radna M. Werstak zwróciła się z zapytaniem czy coś
wiadomo odnośnie spotkania z gazownią w Pawlikowicach o które wystąpiła z wnioskiem
w imieniu mieszkańców na poprzedniej sesji.
Wójt odpowiedział, iż jest na etapie uzgadniania takiego spotkania, jednakże na chwilę obecną nie
jest w stanie podać konkretnej daty. Wystosowano oficjalne pismo w tej sprawie, jednak na razie nie
otrzymano jeszcze odpowiedzi. Jak tylko ona wpłynie, niezwłocznie o niej poinformuje.
Dalej, pozostając w temacie gazyfikacji, głos zabrał radny M. Kociołek, który przypomniał, iż na
spotkaniu z gazownią w Bychlewie była mowa o podłączeniu do sieci gazowniczej także Szkoły
Podstawowej. Czy coś się dzieje w tym kierunku. Nie widać tam żadnych prac, droga cały czas jest
w remoncie, a dojazd do Pabianic jest fatalny – zwłaszcza dla rowerzystów. Czy byłaby możliwość
zorientowania się na jakim etapie są te prace i kiedy przewidywane jest ich zakończenie.
Do powyższego odniósł się Wójt M. Wieczorek, który odrzekł, iż zaczerpnie na ten temat informacji,
po czym dodał, iż rzeczywiście podczas spotkania w Bychlewie z Polską Spółką Gazowniczą
przekazanych było mnóstwo optymistycznych informacji co do gazyfikacji gminy. Informacje te dot.
nie tylko gazyfikacji ulicy Jutrzkowickiej w Bychlewie, ale także szybkiego rozwoju sieci
gazowniczej związanej z firmą „Amazon” - ona faktycznie dość szybko powstaje. PSG podczas
spotkania wskazała jednak pewne uwarunkowania, które w perspektywie samo przyłączania do sieci
gazowej osób fizycznych bądź firm (poza „Amazonem”) może się odsunąć
w czasie, jednakże
nie można teraz nic konkretnie powiedzieć na ten temat. Trzeba wystąpić oficjalnie, drogą pisemną,
aby mieć wszystko czarno na białym, bo jak widać na spotkaniach mówione są różne rzeczy, które
później trudno jest weryfikować, chociażby przez utrudniony
w pewnym momencie
kontakt bezpośredni.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, informując, iż został
poproszony przez Wójta o wyznaczenie osoby (członka) do komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychlewie. Konkurs odbędzie się dnia 20 sierpnia o godz. 10
w Urzędzie Gminy Pabianice. Przewodniczący J. Błoch do niniejszej komisji wskazał kandydaturę
radnego M. Kociołka, z uwagi na fakt, iż jest on mieszkańcem Bychlewa, był i jest zaangażowany
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w życie szkoły, jak również był przewodniczącym rady rodziców i dokładnie zna specyfikę
funkcjonowania przedmiotowej placówki oświatowej. Żeby być w porządku wobec całej Rady
zapytał czy popiera ona kandydaturę M. Kociołka na członka komisji konkursowej z ramienia Rady
Gminy Pabianice. Wszyscy radni przez podniesienie ręki opowiedzieli się za kandydaturą
w/w
radnego.
Pozostający nadal przy głosie Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, zwrócił także uwagę
na bałagan w zakresie gminnych ulic, ich numeracji, itd. Podczas poprzedniej kadencji poruszano już
ten temat i teraz jest najwyższy czas, aby ten problem rozwiązać i wszystko uporządkować. Wyraził
on nadzieję, iż po wakacjach przystąpi się do pewnych dynamicznych działań, chociażby z racji
bezpieczeństwa (np. dojazd do posesji policji bądź pogotowia). W tej kwestii zwrócił się głównie do
sołtysów, sugerując, iż z uwagi na uchwalany wkrótce budżet sołecki powinno się uwzględnić w nim
kwotę na zakup tablicy przedstawiającej dokładny plan danego sołectwa z ulicami i ich numeracją.
Jego zdaniem w każdym sołectwie dobrze by było mieć taką tablicę.
W dalszej części punktu obrad komunikaty i sprawy różne, głos zabrał radny Ł. Drewniak poruszając
następujące kwestie:
• wotum zaufania dla Wójta - trochę wybiegając w przyszłość, powinno się zwiększyć
zainteresowanie mieszkańców względem debaty nad raportem o stanie gminy. Przed obecną
debatą faktycznie była informacja w BiP-ie Urzędu Gminy, jednakże przyszłościowo byłoby
dobrze gdyby informacja taka pojawiła się także na stronie głównej Urzędu - tam gdzie są
umieszczane wszystkie pozostałe informacje o różnych wydarzeniach na terenie gminy,
automatycznie pójdzie to też do mieszkańców w aplikacje mobilną. Może wtedy bardziej
zaangażują się oni w debatę o stanie gminy i w to co się w niej dzieje.
• przebudowa skrzyżowania przy ośrodku zdrowia w Petrykozach - czy coś wiadomo
o terminach kiedy się to rozpocznie. Czy powiat przekazał jakieś informacje.
Odnosząc się do kwestii przebudowy skrzyżowania odpowiedzi udzielił Wójt, informując, iż na razie
wiadomo tylko o tym terminie, który zdeklarowany został po przekazaniu (przyjętą przez radnych
uchwałą) środków. Wiadomo, że w miesiącach letnich, tj. lipiec, sierpień te prace mają zostać
wykonane, nie można jednak podać żadnych konkretnych dat gdyż nie są one jeszcze znane.
W dalszej kolejności, odnosząc się do poruszonej przez Przewodniczącego Rady Gminy J. Błocha
kwestii bałaganu w zakresie numeracji gminnych ulic, głos zabrał radny K. Kowalski, który
wspomniał, iż rzeczywiście w zeszłej kadencji była o tym mowa - on sam również dosyć dawno
zasygnalizował ten temat na forum Rady. Podkreślił on także, że wspólnie z panią sołtys Rydzyn
wielokrotnie i na bieżąco apelował o aktualizację tabliczek, które prowadzą do określonych
numeracji. Miało to różny efekt – najpierw instalowane były tablice w wersji mikroskopijnej, potem
troszkę większe, aż w rezultacie zaczęły w jakiś sposób spełniać swoją rolę. W Rydzynach, uchwałą
zebrania wiejskiego po zgłoszonym przez niego wniosku taką tablicę postawiono w centrum wsi, na
rozdrożu - przy sklepie, tam gdzie najczęściej zatrzymują się ludzie. Jakiś procent osób z tego
korzysta, problem polega jednak na tym, że co jakiś czas trzeba tą wyklejkę na tablicy aktualizować
- dochodzą mieszkańcy, dochodzą numery. Wracając natomiast do nazewnictwa ulic, radny
K. Kowalski oznajmił, iż dyskutował już wstępnie na ten temat z Wójtem i w najbliższym czasie ma
zamiar stworzyć coś w rodzaju ankiety wśród mieszkańców Rydzyn. Proces zmiany nazewnictwa
ulic mógłby się z jednej strony zadziać na wniosek mieszkańców – jakby z ich inicjatywy - wtedy
Urząd na taki wniosek odpowiada i przeprowadza odpowiednią procedurę. Jeśli natomiast Urząd
zechce jako gmina taki porządek wprowadzić istnieje ryzyko, że odbiór mieszkańców będzie wtedy
negatywny. Ogółem jest to proces skomplikowany i jeśli chodzi o jego dynamikę, to nawet w
przypadku jego etapowego przeprowadzania w skali całej gminy, tak szybko to nie nastąpi.
Przewodniczący Rady Gminy J. Błoch odparł radnemu K. Kowalskiemu, iż zdaje sobie sprawę, że
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trzeba przeprowadzić ten proces etapowo, jednakże należy to zrobić i w miarę szybko przejść do jego
realizacji.
W dalszej kolejności komunikatów i spraw różnych głos zabrała radna A. Marciniak, która przekazała
informację iż jedna z nauczycielek Szkoły Podstawowej w Piątkowisku znalazła się w 3 najlepszych
nauczycieli 2018 roku w powiecie Pabianickim. Nauczycielkę zgłosili do rankingu rodzice i dzieci.
Pani tej należą się ogromne gratulacje i powinno się ją uwzględnić chociażby do nagrody.
Przyszłościowo, takie informacje dyrektorzy szkół powinni przekazywać Wójtowi,
a Wójt,
bądź też Rada Gminy winni nawet składać gratulacje takiemu nauczycielowi, bo to wcale nie jest tak
łatwo uzyskać taki tytuł.
Wójt odpowiedział, iż jest to dla niego bardzo ważna informacja w kontekście tego, że w okolicach
dnia nauczyciela przyznawane są zawsze finansowe nagrody Wójta, czy to dyrektorom, czy
nauczycielom, więc powyższa informacja będzie kluczowa pod kątem podjęcia decyzji komu tę
nagrodę przyznać w roku 2019.
Następnie radny A. Golewski zapytał, kiedy w Szynkielewie zacznie się wykaszanie trawy
z rowów, gdyż już kilkakrotnie w tej sprawie interweniowała u niego jedna z mieszkanek.
Dalej, sołtys wsi Rydzyny K. Helbik odnosząc się do wypowiedzi radnego Ł. Drewniaka
w
przedmiocie debaty o stanie gminy, poprosiła, aby przyszłościowo takowe informacje ukazywały się
nie tylko w internecie, ale także w postaci np. informacji pisemnej zamieszczonej w sklepie
w
Rydzynach, gdyż ludzie tam wszystko czytają, a do internetu zaglądają rzadko.
Na powyższe odpowiedział Przewodniczący Rady Gminy J. Błoch, który przyznał rację sołtys
K. Helbik, jednakże podkreślił, iż ważna jest tutaj rola sołtysów, gdyż mają oni przełożenie na swoich
mieszkańców i ich znają. Dodał także, iż na pewno na przyszły rok zostanie uczynione wszystko, by
taka informacja była bardziej dostępna.
Następnie w 2 kwestiach głos zabrał radny G. Antoniewski. Kwestie były następujące:
• wodociąg w stronę Okołowic - na jakim etapie jest sprawa. Czy coś się tam w tym kierunku
dzieje.
• zaprosił na piknik rodzinny do Świątnik w dniu 13 lipca o godz. 1700.
Dalej, sołtys P. Kraska także zaprosił zebranych na piknik rodzinny do Górki Pabianickiej mający się
odbyć 29 czerwca o godz. 1600 na posesji nr 13.
W następnej kolejności, sołtys Wsi Gorzew – Okołowice B. Wójcik – Fater zapytała, czy coś
wiadomo Wójtowi bądź gminie na temat kompleksowego zakupu działek na terenie Gorzewa
i Szynkielewa, gdyż jest ona po spotkaniu z przedstawicielem firmy, która chce zakupić bardzo dużo
działek (43 hektary ziemi) na terenie gminy Pabianice - na granicy Gorzewa i Szynkielewa. Ponoć
mają tam powstać magazyny Poczty Polskiej. Sołtys poprosiła, by Urząd sprawdził, czy ten Pan mówi
prawdę, zanim ludzie zaczną wyrażać zgodę lub odmawiać i zanim rada sołecka zorganizuje w tym
celu spotkanie. Przekazała Wójtowi nazwisko oraz numer telefonu zainteresowanego wykupem
działek.
Do powyższego odniósł się Wójt, który zaznaczył, iż jeżeli chodzi o w/w tereny gminy, to nie jest to
obszar, który w planie zagospodarowania przestrzennego obecnie jest przeznaczony pod inwestycje,
o czym należy pamiętać w rozmowach z potencjalnymi inwestorami. Od stycznia nie podjęto też
żadnej uchwały dot. studium czy też zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Nikt nie
zabroni jednak osobie fizycznej bądź podmiotowi chodzić po miejscowości i rozmawiać
z
ludźmi w celu proponowania zakupu działek. Urząd nie jest od tego aby blokować takie rzeczy, gdyż
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w żaden sposób nie jest stroną. Równie trudna będzie weryfikacja przez Urząd takiej osoby. Pewne
jest jednak to, że na tych obszarach, które są zarezerwowane pod działalność inwestycyjną na terenie
gminy Pabianice, żadna uciążliwa działalność powstać nie może. Kluczową sprawą jest także to, że
w tym momencie są to grunty rolne, w związku z czym zalecana jest ostrożność przy jakichkolwiek
rozmowach bądź negocjacjach. Wójt dodał także, iż gmina jest obecnie w takiej sytuacji planu
zagospodarowania przestrzennego, że tych gruntów pod inwestycje, szczególnie po uruchomieniu
zmiany planu styczniowego w Pawlikowicach i Jadwininie - to co uruchomiono idąc za ciosem
inwestycji „Amazona”- nie bardzo jest jak te grunty przekształcać, gdyż każda zmiana planów pod
kątem inwestycji czy nawet budownictwa jednorodzinnego wiąże się z tym, że trzeba albo
rezygnować z części gruntów pod inwestycje albo dawać wyłączenia, ponieważ są przepisy, które
regulują ile procent gruntów pod inwestycje na terenie danej jednostki wiejskiej może się znajdować.
W tym momencie gmina Pabianice jest u szczyt limitu.
Swoją opinię w tym temacie wyraził także radca prawny Urzędu A. Jankowski, zaznaczając, że jeżeli
chodzi o tego rodzaju inwestycje, to czy będzie to Poczta Polska czy każda inna inwestycja, praktyka
jest taka, że firma która nabywa teren to jest jeden podmiot, inwestor to drugi podmiot,
a
użytkownik czy dzierżawca danego obiektu to zupełnie inny podmiot. Obecnie grunt rolny może
kosztować 50 zł za metr, a za jakiś czas jego cena za metr może wynieść np. 50 euro. Zalecił on
zachowanie ostrożności przy zawieraniu ewentualnych transakcji, gdyż w wielu wypadkach nie będą
to akty notarialne bezwzględne, „że kupuje płace i sprawa załatwiona”. Z reguły mogą to być umowy
dzierżawy, albo akty notarialne warunkowe, w których zapisy wręcz nakładają kary umowne gdyby
wynajem danej osobie się „odwidziało.” Jeżeli ktoś zawrze taką umowę na 30 zł lub 50 zł, a potem
pomyśli, że powinien wziąć więcej i powie „rezygnuje,” to może się okazać, że
z tego
„interesu” zrobią się duże problemy finansowe. W takim akcie nikt nie napisze jaki podmiot będzie
inwestorem, a jaki docelowym użytkownikiem.
Do sprawy odniósł się także radny K. Kowalski, który opowiedział o podobnym przypadku mającym
jakiś czas temu miejsce w Rydzynach, oraz podobnie jak Wójt i radca prawny, zalecił podejść do
przedmiotowej sprawy na zimno i z dużą dozą ostrożności, by nie dać się łatwo wmanewrować w
kłopoty.
Na tym zakończono przedmiotową dyskusję.
Jako następna głos zabrała radna M. Werstak, zwracając się do Wójta z pytaniem, czy jest już jakiś
pomysł, ewentualnie zamysł, na zajęcia pozaszkolne dla dzieci od września w świetlicach wiejskich
oraz Gminnym Domu Kultury tak jak było to obiecane.
Wójt odpowiedział, iż w tym momencie, jeżeli chodzi o GDK, gmina jest cały czas w fazie jego
tworzenia. Obecnie jest taka sytuacja, że GDK z jednym ze stowarzyszeń w Bychlewie organizuje
duży festiwal folklorystyczny i ten początek lipca jest rzeczywiście trudny. Jeśli natomiast chodzi
o plany wrześniowe, a już na pewno styczniowe, ponieważ będzie to nowy rok budżetowy, bo jeżeli
chodzi o budżet na rok 2019 trzeba zobaczyć jak to wyjdzie, czy będą mogły ruszyć te zajęcia od
września, czy będą dopiero zaplanowane w nowym budżecie. W tej chwili trudno coś powiedzieć
z uwagi na brak aktualnych sprawozdań z GDK, jednakże zostaną poczynione starania aby przekonać
nowego dyrektora (który będzie wybrany w lipcu) o uruchomienie zajęć pozaszkolnych. Na razie
jesteśmy w fazie zawieszenia. Po wyborze nowego dyrektora porozmawia się
o
szczegółach i będzie się zabiegać aby zajęcia te, tak jak była mowa, od września uruchomić. Styczeń
natomiast to już będzie nowy budżet i wtedy będzie można te działania planować od początku roku
na szerszą skalę.
Radna M. Werstak zaznaczyła, iż lepiej byłoby uruchomić zajęcia od września, bo wtedy planuje się
dla dzieci grafik.
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Pozostająca przy głosie radna M. Werstak zadała kolejne pytanie, tym razem odnośnie Festiwalu
„Polka”, który rozpoczyna się 5 lipca w Bychlewie. Czy radni w jakikolwiek sposób uczestniczą
w tych obchodach. Festiwal „Polka” to święto „naszej” gminy. Czy wszyscy wybierają się na jakąś
konkretną godzinę, na rozpoczęcie, na powitanie. Jej zdaniem „fajnie” by było uczestniczyć w tej
imprezie, gdyż innej imprezy o takiej randze w gminie nie ma.
Wójt odpowiedział, iż jeżeli chodzi o radnych gminy Pabianice, to w sobotę 6 lipca w Bychlewie
odbędzie się koncert galowy i tutaj każdy z radnych jest zaproszony i wyraża nadzieję, że się wszyscy
na nim spotkają. To będzie ten kluczowy dzień Festiwalu dla gminy. Festiwal trwa 4 dni, od 4 do 8
lipca, zaczyna się w czwartek, który jest bardziej przeznaczony dla mieszkańców miasta Pabianice.
Dalej, M. Werstak spytała, czy radni otrzymali imienne zaproszenia na ten festiwal.
Wójt odpowiedział, iż nie wie. Nie jest on bezpośrednim organizatorem, musiałby to sprawdzić.
Radni oznajmili, iż nie otrzymali imiennych zaproszeń na Festiwal.
Wójt dodał, iż być może organizatorzy festiwalu wyszli z założenia, że jeżeli gmina przekazuje
30.000,00 zł w formie dotacji i dodatkowo jest on organizowany przez jednostkę gminną, to
zaproszenia są niejako z automatu. Jego zdaniem na pewno dobrze by odebrano obecność radnych na
koncercie galowym.
Na zakończenie obrad głos po raz kolejny zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch,
który w związku z ostatnią sesją przed przerwą wakacyjną życzył wszystkim zebranym na sesji
udanych wakacji i wypoczynku.
Więcej spraw nie zgłoszono.”
Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice
Jerzy Błoch

Protokołowały:
Urszula Czerwonka
Paulina Mąkowska
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