Protokół Nr XIX
z obrad XIX sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 r.
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych –
nieobecna radna M. Werstak. Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto,
w sesji uczestniczyli sołtysi obecni zgodnie z listą obecności stanowiącą zał. nr 2 oraz
przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt M. Wieczorek, Skarbnik Gminy J. Kukieła oraz radca
prawny mec. A. Jankowski.
Ad. pkt 1.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych
i stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2.
Uwag do protokołu z XVII i XVIII sesji nie zgłoszono.
Ad. pkt. 3
W-ce Przewodniczący Rady oraz Przewodniczący Rady przedłożyli proponowany porządek
obrad XIX sesji Rady Gminy Pabianice, do którego Wójt Gminy wnioskował o zdjęcie z
porządku obrad projektu uchwały o numerze roboczym XIX/G/2019 w sprawie aktualizacji
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa dla gminy Pabianice,
ponieważ nie otrzymaliśmy jeszcze opinii z Wojewódzkiego Zarządu, który zbiera się dopiero
na posiedzeniu w dniu dzisiejszym. Projekt tej uchwały zostanie przedłożony na następnej sesji
Rady Gminy i nie będzie to skutkowało żadnymi sankcjami. Ponadto Przewodniczący
wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 -2022 w związku z koniecznością ujęcia
wszystkich zmian, które wpływały do końca ubiegłego tygodnia .
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał do głosowania wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 -2022 do porządku obrad w
miejsce wycofanego projektu uchwały, tym samym nadając mu numer roboczy „G”.
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2019 -2022 Rada opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie.

Porządek obrad XIX sesji przedkłada się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad XIX 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.

1

6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 – Uchwała Nr XIX/A/2019
b/ zwolnień w podatkach lokalnych na 2020 r. – Uchwała Nr XIX/B/2019
c/ obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020 r. – Uchwała Nr
XIX/C/2019.
d/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 –Uchwała Nr
XIX/D/2019
e/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr XIX/E/2019 r.
f/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr XIX/F/2019 r.
g/ sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 -2022
h/ ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie” – Uchwała Nr XIX/H/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 informację o pracy Urzędu Gminy Pabianice za miesiąc listopad.
Informacja przedkłada się następująco:
„ Sprawozdanie Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Nieruchomościami za okres:
od 28 października 2019 roku do dnia 25 listopada 2019 r
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1) Wydano 11 szt.

warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowe

oraz 2 szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.
2) Trwają prace rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy. Zakończono rozbudowę
sieci wodociągowej w Kudrowicach.
3) W dniu 4 listopada wprowadzono Wykonawcę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w Piątkowisku.
4) Trwają pracę przy wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW Rydzyny.
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Złożony wniosek do WFOŚ i GW w Łodzi o dofinansowanie tej inwestycji został
rozpatrzony pozytywnie. Zostały przesłane dokumenty niezbędne do przygotowania
umowy o dofinansowanie, Poziom dofinansowanie – do 60 % kosztów
Kwalifikowanych.
5) Występujące awarie sieci wodociągowej usuwane są na bieżąco.
W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1)

Przyjęto i wprowadzono 28 wniosków o wpis do CEIDG.

2)

Wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
1) Wykonano 6 decyzji podziałowych.
2) Wykonano 13 zawiadomień i zaświadczeń o nadaniu nr posesji.
3) Wykonano 10 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych.
4) Wykonano 3 wypisów z KW d/c służbowych.
5) Wprowadzono 34 akty notarialne do rejestru.
6) Sprawy różne – jedna dotycząca oświadczeń i zaświadczeń o osobistym prowadzeniu
gosp. rolnych.
7) Zakończono prace odbiorowe dotyczące bramy wjazdowej i furtki na działce gminnej
w Piątkowisku (672/29).
8) Podpisano umowę na wykonanie 9 tablic ogłoszeniowych na potrzeby wsi Rydzyny
i wsi Świątniki.
9) Podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Rydzynach
i Janowicach.
10) Wydano decyzję w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej dla działki w Ksawerowie
będącej własnością Wójta Gminy Ksawerów.
W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1) Przyjęto i wprowadzono do programu 35 deklaracji;
2) Zaksięgowano

36 159,05 zł

z tytułu wpłat za

gospodarowanie odpadami

komunalnymi;
3) Wystawiono 9 postanowień dotyczących wpłat, konkretnie na co ta wpłata została
zaliczona
4) Działania informacyjne odnośnie zaległości (telefon - ok.280 rozmów telefonicznych;
5) W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia
06.09.2019r. prowadzone są prace informacyjne dotyczące tych właścicieli
nieruchomości położonych na terenie gminy Pabianice, na których nie jest
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prowadzona segregacja odpadów komunalnych;
6) Przyjęto 14 sprawozdań od podmiotów prowadzących działalność w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych..
7) Przygotowano 5 projektów uchwał w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie.
8) Rozliczono dotację z budżetu gminy na likwidacje pokryć dachowych zawierających
azbest.
9) Obsługa bieżąca mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat, udzielanie
informacji).
10) Trwa analizowanie oferty na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Pabianice
złożonej przez Eko Region z Bełchatowa.
W zakresie ochrony środowiska
1) Przeprowadzono 33 postępowania związane z wydaniem zezwoleń lub zaświadczeń
w sprawie wycięcia drzew.
W zakresie wykonania gminnych programów
1) Przyjęto 5 zgłoszenia rozliczenia budowy PBOŚ 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.
2) Przyjęto 1 zgłoszenie do rozliczenia budowy przyłącza kanalizacyjnego. Kontrole w
ww. zakresie są robione na bieżąco.
Sprawozdanie z listopada 2019 r.
Na stanowisku inspektora ds. planowania przestrzennego wykonano następujące
czynności:
 Przeprowadzono 29 spraw z zakresu wystawienia wypisów i wyrysów, zaświadczeń
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 Przeprowadzono 6 spraw z zakresu opiniowania wstępnych projektów podziału
nieruchomości.
 Wszczęto 4 postępowania z zakresu naliczenia opłaty planistycznej.
 Przeprowadzono 6 spraw z zakresu inne (wyjaśnienia, interpretacje, opinie, wnioski
dotyczące zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego).
 Prowadzono czynności wynikające z przeprowadzanych procedur planistycznych
w związku z uchwalaniem zmiany planów miejscowych i studium
Obecne etapy:
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1) Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów – zmiana fragmentaryczna obszaru
objętego zmianą.
2) Studium – zmiana uchwały dodano nowe tereny wskazane do zmiany.
3) Porszewice – uzyskano częściową zgodę Marszałka Województwa Łódzkiego na
zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, w skutek czego dokonano
korekt w projekcie. Przesłano projekt z naniesionymi korektami do ponownych opinii i
uzgodnień.
4) Świątniki – projekt nie uzyskał zgody Izby Rolniczej na zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze.
5) Bychlew – etap uzyskiwania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
6) Obszar wokół dróg ekspresowych S14, S8 oraz drogi w Żytowicach (Rydzyny, Gorzew,
Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice, Wysieradz)
– projekt przekazany do opinii i uzgodnień właściwym w tym zakresie organom.
7) Tereny inwestycyjne w południowej części gminy Pabianice (Pawlikowice, Jadwinin)
– projekt przesłany do Izby Rolniczej, celem uzyskania zgodny na zmianę
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Projekt przekazany od uzgodnień i
opinii przez właściwe w tym zakresie organy.
W zakresie utrzymania dróg gminnych w miesiącu listopad 2019 r.

1) Roboty dotyczące wykonania zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 108280E w
miejscowości Rydzyny Dolne” są dalej toku. Do końca miesiąca planowane jest
zakończenie prac budowlanych.
2) Roboty dotyczące wykonania zadania pn: Przebudowa ul. Tytanowej w ramach projektu
„Budowy dróg osiedla w Piątkowisku w obrębie ulic Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej,
Tytanowej i ciągu pieszo-rowerowego są dalej w toku. Planowany czas zakończenia
robót 18.12.2019r.
3) Dokonano pielęgnacji i przycięcia drzew rosnących w pasie drogowym obejmujące
sołectwa

Gorzew,

Górka

Pabianicka,

Hermanów,

Pawlikowice,

Rydzyny,

Władysławów.
4) Dokonano uprzątnięcia i zrębkowania gałęzi, powstałych po pielęgnacji przydrożnych
rowów.
5) Porządkowano pobocza dróg gminnych polegające na zbieraniu śmieci i odpadów
komunalnych.
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6) Przekazano do Starostwa Powiatowego wnioski oraz uwagi mieszkańców i radnych
Urzędu Gminy Pabianice usunięcia ubytków w jezdni oraz poprawy bezpieczeństwa na
drogach powiatowych.
7) Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg przy użyciu szlaki, kruszywa drogowego z
wykorzystaniem ciągnika i przyczepy oraz robotników drogowych.
8) Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy
przez mieszkańców w różnych sprawach.
9) Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w
pasie drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
10) Wydano dwie decyzję na lokalizację

i urządzenie zjazdu z drogi gminnej do

nieruchomości.
11) 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 oświaty, kultury i sportu listopad 2019 r.
1) W listopadzie dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie
Gminy Pabianice wypłacono 23 000 zł dla 46 dzieci.
2) Od 4 listopada zawarto 1 umowę z rodzicami dziecka niepełnosprawnego na zwrot
kosztów dojazdu ich dziecka do szkoły i na zajęcia wspomagające jego rozwój.
3) Przesłano do Kuratorium informacje dotyczące prognozowanej liczby i wysokości
środków Funduszu Pracy niezbędnych na wypłatę dofinasowania pracodawcą kosztów
kształcenia młodocianych pracowników w 2020 roku – kwota ta wynosi 40 405,00 zł.
4) Przekazano do Kuratorium Oświaty wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników wraz z informacją o liczbie młodocianych
pracowników, którzy zdali egzamin na kwotę 8 080,85 zł.
5) Na pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Petrykozach będą zatrudnieni od stycznia
2020 roku nowi pracownicy obsługi w nowej rozbudowanej części szkoły w wymiarze
3,5 etatu.
6) Przesłano do Urzędu Gminy wnioski od Dyrektorów Szkół w sprawie planu
dofinasowania form doskonalenia nauczycieli na rok 2020.
7) Podpisano umowy na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na działce gminnej
nr 672/29 w Piątkowisku oraz budowę placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej
w Pawlikowicach. Wydatki zostaną zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi
Piątkowisko i Pawlikowice.
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8) Przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawców na wykonanie i montaż garażu
tynkowanego na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Hermanowie oraz
wykonanie malowania świetlicy wiejskiej w Hermanowie. Zadania zostaną
zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Hermanów.
9) W uzgodnieniu z Zarządem Klubu sportowego „ Jutrzenka” Bychlew przeprowadzono
rozeznanie cenowe na zakup nasion traw, nawozów niezbędnych do prawidłowego
przygotowania płyty boiska sportowego do kresu zimowego. Wykonano wertykulację
płyty boiska sportowego.
10) Przeprowadzono rozeznanie cenowe na wykonanie usługi cięcia pielęgnacyjnego koron
drzew na terenie obiektu sportowego w Piątkowisku, oraz usunięcia 6 szt. drzew na
które otrzymano decyzję ze Starostwa Powiatowego. Jeżeli warunki pogodowe pozwolą
przedmiotowa usługa zostanie wykonana w terminie do 20 grudnia br.
11) Dokonano odbioru końcowego kosiarki samojezdnej traktorka zakupionego na potrzeby
sołectwa Konin-Majówka.
12) We współpracy z Grantobiorcą „ Stowarzyszenie Folklor ma sens” dokonano
ostatecznego wyboru Wykonawcy tablic sołeckich i ławostołów zakupionych
w ramach dotacji z LGD Buduj Razem. Montaż zostanie dokonany w tym tygodniu.
13) Przedłożono Projekt uchwały Rocznego Programu Współpracy z NGO na rok 2020 do
Rady Gminy Pabianice. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do
przedłożonego projektu uchwały
14) Na bieżąco prowadzone są sprawy związane z bieżącym utrzymaniem obiektów
sportowych, świetlic oraz ich wynajmem, w uzgodnieniu z gospodarzami obiektów.
W Urzędzie Gminy Pabianice w dniach 19-21.11.2019r. prowadzone było poradnictwo
zawodowe w ramach projektu „Właściwa ścieżka pracy” obejmujące darmowe szkolenia
zawodowe oraz pośrednictwo pracy i staże dla osób dorosłych, w wieku 30 lat
i więcej, posiadających maksymalnie wykształcenie średnie oraz pozostających bez pracy.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Kolejne terminy doradztwa zawodowego w Urzędzie odbędą się w dniach
26-28.11.2019 w godzinach 8-15 w Sali 31.
Ponadto Wójt poinformował, że podpisał zarządzenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji
społecznych
w
sprawie
nadania
nazw
trzech
ulic
w miejscowości Bychlew, tj. drodze Bychlew-Terenin, Bychlew-Jadwinin oraz drogom
na terenie nowo powstałego osiedla tzw. „Dolinia Pabianki”.
Zarządzenia przedkłada się następująco:
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Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji
nowych nazw ulic:
a) drodze gminnej prowadzącej z miejscowości Bychlew w kierunku miejscowości
Terenin - oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr 191 oraz nr 289;
b) drodze gminnej prowadzącej z miejscowości Bychlew w kierunku miejscowości
Jadwinin - oznaczonej działką ewidencyjną nr 494;
c) drogom prywatnym znajdującym się na terenie nowego osiedla tzw. „Dolina
Pabianki” położonego na północ drogi wiodącej z miejscowości Bychlew do
miejscowości Terenin - oznaczonym działkami ewidencyjnymi nr 630/35, 641/5,
636/13, 636/16, 630/17, 630/20, 633/4, 635/6, 634/16, 634/19, 634/22, 634/25,
634/28, 634/31.
Konsultacje
przeprowadzone
zostaną
w
terminie
od
02.01.2020
r.
do 21.02.2020 r. przez zespół powołany odrębnym zarządzeniem.
Z uwagi na przedmiot konsultacji przeprowadzone zostaną one na obszarze Sołectwa
Bychlew.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zebrania wiejskiego oraz poprzez zebranie
opinii na piśmie tj. ankiety, w tym drogą elektroniczną. Materiały dotyczące przedmiotu
konsultacji
wyłożone
będą
w
terminie
od
02.01.2020
r.
do 21.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21
w godzinach pracy urzędu (pokój nr 22, I piętro).
Wyjaśnienia w sprawie konsultacji udzielać będzie inspektor xxxxxx pokój nr 22.
Wyniki konsultacji przedstawione zostaną poprzez wywieszenie protokołu z konsultacji na
tablicach ogłoszeń w sołectwie oraz w Urzędzie Gminy, a także opublikowanie tego protokołu
w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Nie zgłoszonych żadnych pytań do przedłożonej informacji.
Ad. pkt 5.
Przewodniczący Komisji przedłożyli informację o pracy Komisji między sesjami.
Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej D. Szczesik
poinformowała, że Komisja, której przewodniczy między sesjami odbyła 1 posiedzenie, na
którym zapoznała się z informacją dot. posumowania działalności sportowej za 2019 r.,
omówiła materiały na sesję Rady Gminy i sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka poinformowała, że
Komisja odbyła miedzy sesjami 1 posiedzenie, na którym zapoznała się z analizą gospodarki
ściekowej na terenie gminy Pabianice za 3 kwartały 2019 r. , omówiła materiały na sesję Rady
Gminy Pabianice.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że Komisja,
której przewodniczy również odbyła 1 posiedzenie miedzy sesjami, na który przedłożono jej in
formację z zakresu przygotowania do „akcji zima” na drogach Gminy Pabianice. Komisja tak
jak pozostałe zapoznała się z materiałami na najbliższą sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja między sesjami
podjęła 2 kontrole. Jedna z nich wynikała z planu kontroli przyjętego uchwałą w miesiącu
styczniu br. Była to kontrola a umów o dzieło i zlecenie za I półrocze 2019 r.
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Natomiast druga kontrola była kontrolą zleconą przez Radę Gminy w związku ze złożonym
wnioskiem. Tematem kontroli była kontrola dotacji z budżetu gminy Pabianice udzielonej
Gminnemu

Domowi

Kultury

w

Bychlewie

na

organizację

Festiwalu

Folklorystycznego ”Polka” w roku 2019 oraz Stowarzyszeniu Folklor ma sens w 2019 r.
Przewodniczący Komisji poprosił w tym miejscu W-ce Przewodniczącego Komisji o udzielenie
informacji o wynikach kontroli, z uwagi na to, iż osobiście nie uczestniczył w posiedzeniu tej
Komisji.
Radny M Kociołek poinformował, że Komisja przeprowadziła dwie kontrole, z których jedna
była właśnie kontrolą zleconą przez Radę Gminy na jego wniosek jak poinformował radny
wskutek nacisków ze strony rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Pieśni i Tańca „
Bychlewianka” o skontrolowanie dotacji z budżetu gminy Pabianice udzielonej Gminnemu
Domowi Kultury w Bychlewie na organizację Festiwalu Folklorystycznego ”Polka” w roku
2019 oraz Stowarzyszeniu Folklor ma sens w 2019 r.
Przeprowadzone kontrole według oceny Komisji nie wykazały uchybień, Komisja nie
stwierdziła niezgodności działania z prawem.

Ad pkt 6.
W-ce przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od nr
roboczego XIX/A/2019 do XIX/H/2019, co stanowi zał. od nr 3 do nr 10.
Do projektu uchwały o nr roboczym XIX/A/2019 uwag nie wniesiono.
Uchwała nr XIX/154/2019 w sprawie uchwalenia ustalenia stawek podatku od nieruchomości
na rok 2020 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 11
do protokołu.
Przy projekcie uchwały o nr roboczym XIX/B/2019 radni głosu nie zabrali.
Za przyjęciem uchwały nr XIX/155/2019 w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych na 2020
r., radni opowiedzieli się jednogłośnie 14 głosami. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 12 do
protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym XIX/C/2019 uwag nie zgłoszono.
Uchwała nr XIX/156/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku
rolnego na 2020 r. przyjęta została jednogłośnie 14 głosami. Wyciąg z głosowania stanowi zał.
nr 13 do protokołu.
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XIX/D/2019.
Do przedmiotowego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała nr XIX/157/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2020 została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał.
nr 14 do protokołu.
9

Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XIX/E/2019. Do niniejszego projektu
uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały nr XIX/158/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na
2019 r. radni opowiedzieli się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 15 do
protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym XIX/F/2019 Wójt zgłosił drobną autopoprawkę
wynikającą
z oczywistej omyłki rachunkowej.
Skarbnik Gminy J. Kukieła dopowiedziała, iż chodzi o załącznik nr 2, dział 854 - edukacyjna
opieka wychowawcza w rozdziale 85401 - świetlice szkolne, grupa wydatków: wynagrodzenia
i składki od nich naliczane - powinno być 15.000,00 zł, a nie 16.000,00 zł.
Więcej uwag do powyższego projektu nie zgłoszono.
Uchwała nr XIX/159/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. została
przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 16 do protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym XIX/G/2019 uwag nie zgłoszono.
Uchwała nr XIX/160/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 20192022 została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Ostatnim projektem uchwały był projekt o nr roboczym XIX/H/2019.
Uwag do przedmiotowego projektu uchwały nie wniesiono.
Uchwała nr XIX/161/2019 w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2020
Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” została przyjęta jednogłośnie.
Wyciąg
z głosowania stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad. pkt 7.
Radny G. Antoniewski złożył zapytanie dot.: zmiany tablic sołeckich z napisem "SOŁTYS" na
jednolite w całej gminie.
Radny Ł. Drewniak złożył interpelację dot.: oczyszczenia rowu przydrożnego w Górce
Pabianickiej, w okolicach posesji 50A, z wysokich traw i chwastów oraz samosiejek drzew.
Ad. pkt 8.
W ramach komunikatów i spraw różnych, jako pierwszy głos zabrał radny K. Kowalski, który
wyraził swoje zadowolenie ze współpracy (po roku od wyborów) z obecnym Wójtem, urzędem
oraz jego pracownikami. Na komisjach udzielane są rzetelne informacje, a sesje przebiegają
szybko
i sprawnie.
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Następnie zwrócił on uwagę na kwestię otrzymywanych przez radnych materiałów na sesję
w wersji papierowej. Należy wziąć pod rozwagę ograniczenie papieru, który jest rozsyłany zarówno do radnych jak i sołtysów. Dobrze byłoby wysyłać tylko to, co jest niezbędne do
wysłania np. uchwałę, a załączniki - zwłaszcza ich zmiany - umieszczać na stronie internetowej
bądź zostawić do wglądu w biurze rady.
Dalej, radny Ł. Drewniak, kontynuując temat swego przedmówcy w kwestii oszczędzania
papieru, jak również samego funkcjonowania rady gminy, zwrócił się z prośbą o wcześniejsze
otrzymywanie materiałów na komisje - co miesiąc są różne tematy i pracownicy merytoryczni
przygotowują odpowiednie materiały. Czasami radni dostają te materiały w wersji papierowej
na samej komisji,
a dobrze byłoby dostać coś takiego dzień lub dwa (chociażby pocztą
elektroniczną) przed komisją, żeby móc się wcześniej zapoznać z tematem.
W dalszej kolejności przedmiotowego punktu obrad głos zabrał radny A. Golewski, który
zapytał Wójta, czy odbył się już przetarg na kompleksową obsługę transportu zbiorowego
gminy Pabianice.
Wójt odpowiedział, iż jeszcze nie. W ciągu kilku najbliższych dni przetarg zostanie ogłoszony.
Gmina jest obecnie w trakcie szykowania specyfikacji i warunków zamówienia.
Dalej, głos zabrał sołtys wsi Pawlikowice, W. Jarmakowski, który poprosił o zajęcie się
suchymi drzewami (olchą i brzozą) rosnącymi przy drodze powiatowej w Pawlikowicach,
naprzeciwko jego posesji oraz suchą olchą rosnącą przy drodze powiatowej w Pawlikowicach
90.
Następnie, radny G. Antoniewski poprosił, aby zorientować się w kwestii drogi: Świątniki Porszewice do domu dziecka - jest tam żwirownia i droga jest bardzo rozjeżdżona. Rolnicy
mają przez to duże straty. Prośba aby się temu przyjrzeć.
W dalszej kolejności komunikatów i spraw różnych głos zabrała K. Helbik - sołtys wsi
Rydzyny, która odniosła się do tematu wielokrotnie już zgłaszanego do powiatu. Chodzi o
usunięcie suchego drzewa w drodze powiatowej w Rydzynach, za zbiornikiem ppoż. Po prawej
stronie stoją dwa suche drzewa: jedno przy numeracji 75, a drugie przy numeracji 60A.
Następnie, sołtys wsi Porszewice M. Urbańska zapytała Wójta, czy coś wiadomo na temat
budżetu powiatu pabianickiego w temacie drogi w Porszewicach. Czy już jakieś wiadomości
dotarły. Czy uwzględniono w nim Porszewice.
Wójt odpowiedział, iż jest troszkę za wcześnie aby o tym mówić, ponieważ na razie powstał
projekt budżetu, jednakże z tego co mu wiadomo, ze zgłoszonych przez gminę pomysłów do
realizacji
z budżetu powiatu pabianickiego w roku 2020 na razie uwzględniono w
nim Szynkielew, za tzw. krzywym wiaduktem oraz brakujący kawałek drogi w Piątkowisku, za
szkołą, w kierunku Żytowic. To jest wszystko co dot. gminy Pabianice. Będą jeszcze rozmowy
ze Starostą o ujęcie inwestycji
w Porszewicach w budżecie powiatu pabianickiego, ale
na chwilę obecną ciężko powiedzieć, czy zostanie ona uwzględniona czy też nie.
W ramach komunikatów i spraw różnych głos zabrała także radna D. Szczesik, która odnosząc
się do poruszonego na posiedzeniu komisji Samorządowo – Społecznej i Organizacyjnej tematu
drzew nasadzonych przy drodze powiatowej zapytała, czy coś w tej kwestii wiadomo.
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Wójt odpowiedział, iż informacji z powiatu nie ma. Przekazał on sprawę pracownikom aby
dokonali zgłoszenia, ale trzeba jeszcze chwilkę cierpliwości w tym temacie.
Następnie głos ponownie zabrał radny K. Kowalski, który:
• odniósł się do sprawozdania Wójta z pracy między sesjami w części dot. pism
interwencyjnych związanych z uwagami odnoszącymi się do dróg powiatowych
przebiegających przez teren gminy. Poprosił o interwencję (sam także będzie
interweniował) w sprawie odnowienia linii oznakowania poziomego (dwie linie
ciągłe) na zakręcie, między drogą wojewódzką, co idzie już w tej chwili pod S8, a tą
prostą, co idzie od mostu. Tam jest zawsze to odnawiane, a teraz to zaczyna zanikać.
• zaznaczył, iż są też prośby od mieszkańców Rydzyn, którzy często podróżują po
drodze Pabianice - Rydzyny drogą w stronę 20 Stycznia - czyli Rydzyńską - chodzi o
odcinek przez las. Teraz w okresie jesienno-zimowym, kiedy się wcześnie robi ciemno
jest niebezpiecznie, bo nie ma tam praktycznie poboczy, asfalt jest pourywany, a
widoczność dodatkowo zaciemnia las. Dobrze by było, na ile to będzie możliwe,
wytyczyć oś jezdni linią przerywaną, bo ciężko tam spozycjonować położenie
samochodu w stosunku do osi.
Odnosząc się do powyższego, sołtys wsi Rydzyny K. Helbik dodała, iż dobrze byłoby
zamontować tam jakieś oświetlenie.
W odpowiedzi na powyższe Wójt odrzekł, iż w tej sprawie potrzebna jest mocna współpraca
miasta Pabianice ze Starostwem, dlatego że jest to odcinek miejski i gmina nie może go nawet
wesprzeć finansowo.
W dalszej części przedmiotowego punktu obrad, głos zabrał radny Ł. Drewniak, który wrócił
do tematu poruszonego na Komisji Gospodarczo – Finansowej oraz na sesji, dot. wymiany
worków na odpady papierowe na pojemniki (jeśli chodzi o śmieci). Jak to finansowo wygląda
dla gminy. Czy jest możliwość indywidualnego zakupu pojemnika dla mieszkańców. Czy coś
udało się ustalić
w tym temacie.
Radnemu Ł. Drewniakowi odpowiedzi udzielił Wójt, który wyjaśnił, iż 16 grudnia odbędzie się
posiedzenie połączonych Komisji w sprawie odpadów i wtedy będzie można o tym
porozmawiać, spróbować coś ustalić, przeszacować - może wspólnie z EKO-REGIONEM,
jednakże istnieje obawa, iż zamiana worków na pojemniki na papier będzie się wiązać z
kolejnym, dodatkowym kosztem.
Dalej, sołtys wsi Kudrowice S. Madaj, poprosił o grafiki odśnieżania dróg gminnych
i powiatowych.
Następnie, Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, odniósł się do tematu śmieci,
wskazując, iż 2 lata temu gmina płaciła za śmieci ok. 800.000,00 zł, następnie EKO-REGION
podwyższył koszty do 1.200.000,00 zł, a teraz opłata ma wynosić nie całe 2.000.000,00 zł. Jest
to drastyczna podwyżka i gmina jest przez to w sytuacji trudnej i ciężkiej.
Na koniec komunikatów i spraw różnych, głos ponownie zabrała sołtys wsi Rydzyny K. Helbik,
która zadała pytanie dot. schroniska dla psów w Wojtyszkach. Czy jest informacja, jak wygląda
sprawa psów. Ile padło. Czy jakieś zostały adoptowane. Jakie koszty są na dzień dzisiejszy. Czy
coś zmalało czy wzrosło.
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Wójt na powyższe odrzekł, iż od ręki nie może udzielić dokładnej odpowiedzi, musiałby
zerknąć
w dokumenty, ale z tego co mu wiadomo, liczba tych psów w ciągu ostatnich
lat zmalała, natomiast szczegóły poda w wolnej chwili.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Ad. pkt 9.
Przewodniczący zakończył XIX sesję Rady Gminy Pabianice.

Przewodniczący Rady
Gminy
Pabianice
Jerzy Błoch

Protokołowały:
Urszula Czerwonka
Paulina Mąkowska
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