
Protokół nr XXVIII 

z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 25 maja 2020 r. 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej w Petrykozach. 

 

Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych. Lista obecności 

radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto w sesji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy: 

Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek oraz radca prawny mec. A. Jankowski. 

 

Ad. pkt 1. 

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

stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. pkt 2. 

Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 3. 

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad. 

Następnie złożył wniosek o dopisanie do porządku obrad pkt 3a. w brzmieniu: „Informacja 

Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami”. 

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek. 

Porządek przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad  XXVIII  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

3a.  Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach za rok 

2019. 

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 2019. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019. 

8. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swoje 

zadania na terenie Gminy Pabianice w roku 2019. 



9. Przedłożenie raportu o stanie gminy. 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 

położonych w południowej części gminy Pabianice – Uchwała NR XXVIII/A/2020 

b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej 

części Bychlew – Uchwała Nr XXVIII/B/2020 

c) nadania nazw czterem drogom w miejscowości Bychlew – Uchwała Nr XXVIII/C/2020 

d) udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu – Uchwała Nr XXVIII/D/2020 

e) zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXVIII/E/2020 

f) zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXVIII/F/2020 

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024 - Uchwała Nr 

XXVIII/G/2020 

11. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych. 

12. Komunikaty i sprawy różne. 

13. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. pkt 3a. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że Komisja odbyła 1 

posiedzenie, którego tematami było: analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pabianice za 

2019 r., sprawy różne, w tym omówienie materiałów na sesję. 

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

odbyła 1 posiedzenie, którego tematami było: zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych, 

omówienie materiałów na sesję i sprawy różne. 

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

Komisja odbyła 1 posiedzenie, którego tematami było: Gminny Dom Kultury – informacja na temat 

działalności: bibliotek, podległych świetlic wiejskich, Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka”, 

Orkiestry Dętej, analiza materiałów na sesję i sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja odbyła 1 posiedzenie, 

którego tematem było: analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pabianice za 2019 r. 

 

Ad. pkt 4. 

Na wstępie Wójt poinformował, że Urząd pomimo ogłoszenia stanu epidemicznego przez cały czas 

działał i działa nadal. Obecnie jest prośba by mieszkańcy umawiali się telefonicznie, aby pracownik 

mógł się przygotować do spotkania. 



Następnie Wójt przedstawił informację o pracy między sesjami za miesiąc marzec, kwiecień i maj. 

Była ona następująca. 

„INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI  

marzec – maj  2020 r. 

 

W ZAKRESIE REFERATU DRÓG I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

W zakresie utrzymania dróg 

1. W dniu 6 marca ogłoszono dwa przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawców zadań 

inwestycyjnych: 

     a)  rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I oraz 

    b) przebudowa drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul. Cynkowa od ul. Stadionowej  

     do skrzyżowania przy pos. 57/2 – 561/21. 

     W wyniku przeprowadzonych postępowań wyłoniono następujących wykonawców: 

     ad. a) WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z siedzibą Porszewice 31, 95-200    

                   Pabianice z ceną wykonania 265 189,57 zł brutto, 

     ad. b) HUBERTUS Mariusz Malarczyk z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 67/49, 90-329 Łódź 

                  z ceną wykonania 436 926,59 zł brutto. 

Teren budowy został przekazany Wykonawcom, a rozpoczęcie prac – zgodnie z przedstawionymi 

harmonogramami – ma nastąpić w miesiącu maju. 

     Planowane terminy zakończenia robót dla obu zadań to 14 sierpnia br. 

2. W dniu 29 kwietnia po przeprowadzeniu postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 

EURO podpisano umowę z firmą ZPH PROFMED, Wiechucice 1M, 98-200 Sieradz na 

wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 108278E 

w Hermanowie. Cena wykonania to 107 777,00 zł brutto, a termin wykonania to 15 grudnia 

br. 

3. W dniu 4 i 11 maja na wezwanie Urzędu Wojewódzkiego przesłane zostały wymagane 

załączniki do umów o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadań drogowych 

wymienionych w pkt 1. Oczekujemy na podpisanie obu umów. Wartość dofinansowania dla 

drogi w Szynkielewie to 134 870,00 zł, a wartość dofinansowania dla drogi w Piątkowisku to 

208 155,00 zł. 

4. W dniu 6 maja po przeprowadzeniu postępowań o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO 

podpisano dwie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy 

realizacji zadań drogowych wymienionych w pkt 1 – dla obu zadań inspektorem nadzoru 

inwestorskiego został Pan Krzysztof Piasecki z Łodzi. Cena pełnienia funkcji inspektora dla 

zadania w Szynkielewie to 3 321,00 zł brutto, a dla zadania w Piątkowisku to 4 305,00 zł 

brutto. 



5.  dniu 14 maja drogą elektroniczną przesłano do 6 firm projektowych zapytanie o cenę (w 

ramach rozeznania cen rynkowych) wykonania dokumentacji projektowych na zadania: 

     a) Przebudowa drogi gminnej nr 108023E na odcinku Pawlikowice I – Terenin, 

      b) Przebudowa drogi gminnej nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka – Gorzew. 

W dniu 21 maja otrzymano odpowiedzi z dwóch firm – i tak odpowiednio ceny wynoszą 50 000 zł 

brutto i 89 000 zł brutto oraz 63 406 zł brutto i 104 088 zł brutto. 

6. Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy usług – profilowania dróg 

gruntowych. Dokonano profilowania wszystkich dróg gruntowych na terenie Gminy 

Pabianice. 

Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy remontów cząstkowych (dróg asfaltowych) 

na terenie Gmina Pabianice. Podpisano umowę na świadczenie przedmiotowych usług. 

7.  W marcu dokonano zakupu 5 ton masy asfaltowej na zimno (workowanej), zakup dokonany 

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

8. Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg przy użyciu kruszywa drogowego, destruktu 

asfaltowego i masy asfaltowej na zimno z wykorzystaniem ciągnika i przyczepy  oraz 

robotników drogowych. 

9. Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy usług- frezowanie pni drzew. 

Usługa została wykonana. 

10. Wymieniono zmurszałe belki na nowe na moście w Szynkielewie. 

11. Zamówiono nowe znaki drogowe w celu wymiany zużytych. 

12. Podpisano aneksy do umów  przewoźnikami komunikacji busowej w związku ze 

wstrzymaniem kursowania na czas epidemii. 

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

mieszkańców w różnych sprawach. 

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

drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. 

15.  Wydano 6 decyzji na lokalizację i urządzenie zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości. 

16.  Wydano sześć decyzji na zajęcie pas drogowego i umieszczenie urządzeń. 

17.  Pomalowano słupki oddzielające pas jezdni od chodnika przy Szkole Podstawowej w 

Petrykozach. 

18.  Rozpoczęto wykaszanie poboczy na terenie gminy. 

 

 

 

 

Na stanowisku inspektora ds. planowania przestrzennego wykonano następujące czynności: 



 Wystawiono 96 wypisów, wyrysów, zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

 przeprowadzono 24 sprawy z zakresu informacji, zawiadomień, opinii, w tym opinii 

wstępnych projektów podziałów nieruchomości, zaświadczeń o zgodności sposobu 

użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz 

wniosków o zmianę planu. 

 Wydano 2 decyzje naliczające opłatę planistyczną. 

 Przeprowadzono 5 spraw z zakresu procedowanych zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i studium na terenie gminy Pabianice oraz zmian aktów 

planistycznych procedowanych na terenach gmin sąsiednich. 

 

Obecne etapy: 

1. Studium – projekt na etapie opinii i uzgodnień u właściwych w tym zakresie organów. 

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

– projekt przekazany do zatwierdzenia na sesji Rady Gminy. 

3. Bychlew – projekt przekazany do zatwierdzenia na sesji Rady Gminy. 

4. 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. 

5. Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów – etap opracowywania projektu planu.   

6. Teren Szkoły – Bychlew – wybrano projektanta, któremu zlecono opracowanie planu. 

7. Tereny inwestycyjne – Porszewice - wybrano projektanta, któremu zlecono 

opracowanie planu. 

 

W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 

1. W dniu 3 marca 2020 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa 

oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice” w ramach RPO WŁ 2014-2020. Wysokość 

przyznanego dofinansowania: 2 115 225,00 zł. 

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zadania, termin składania ofert: w 

dniu 1 czerwca 2020 r. 

 

2. Złożony został wniosek o dofinansowanie „Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku” do Ministerstwa Sportu w ramach programu 

Sportowa Polska 2020. Całkowita wartość zadania: 889 302,00 zł, wnioskowane 

dofinansowanie: 293 469,00 zł. 

3. Złożono trzy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach „Małych projektów”: 



1) „Lepsza komunikacja w sołectwie Pawlikowice” – zakup tablic sołeckich w ilości 4 szt. 

Wartość zadania 12 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie: 10 000,00 zł 

2) „Lepsza komunikacja w sołectwie Janowice-Huta Janowska” – zakup tablic sołeckich 

w ilości 4 szt. Wartość zadania 12 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie: 10 000,00 zł 

3) „Lepsza komunikacja w sołectwie Górka Pabianicka” – zakup tablic sołeckich w ilości 

4 szt.  Wartość zadania 12 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie: 10 000,00 zł. 

4. Złożono wniosek o dofinansowanie i podpisano umowę o powierzenie grantu w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą projektu grantowego 

pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego. Wartość przyznanego dofinansowania: 60 000,00 zł, zadanie zrealizowane 

(zakupiono 24 szt. laptopów). 

5. Złożono wniosek o dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020 dotyczącą projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+. 

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 45 000,00 zł, ( planowany zakup 18 szt. laptopów). 

6. Złożono uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa budynku 

Szkoły Podstawowej im Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o sale 

gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej” po ocenie formalnej 

dokonanej przez Komisję Oceny Projektów ds. RPO WŁ 2014-2020. 

 

W ZAKRESIE PRACY REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

1. Wydano 30 szt.  warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej oraz 2 szt. 

warunków  przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. 

2. Przygotowano dane do sprawozdań i wysłano sprawozdania wodociągowo-kanalizacyjnych 

za rok 2020 – PKAN – PWOD 

3. Wyłoniono wykonawcę  projektu sieci wodociągowej Gorzew -  Okołowice,  

Zakończono budowę  odcinka sieci wodociągowej w Żytowicach 

4. Wyłoniono firmę do przeprowadzenia badań wody przeznaczonej do spożycia oraz wody 

surowej w studniach w ramach kontroli wewnętrznej. 

5. W trakcie: przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę sieci wodociągowej we  

 wsi Rydzyny 

 

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa 

1. Przyjęto i wprowadzono 52 wnioski  o  wpis  do CEIDG, 

2. Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 



 

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

1. Wykonano 11 decyzje podziałowych, 

2. Wykonano 9 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji, 

3. Wykonano 6 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych, 

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

5. Wprowadzono 41 szt. aktów notarialnych do rejestru, 

6. Sprawy różne – 2 spraw oświadczeń i zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gosp. rolnych 

7. Zakończono konsultacje społeczne i sporządzono projekt uchwały w sprawie nadania nazw  

            4 drogom w miejscowości Bychlew 

8.         Wszczęto na wniosek Wójta Gminy Pabianice postępowanie administracyjne prowadzone  

            prze Wojewodę Łódzkiego odnośnie komunalizacji działek w Jadwininie.. 

9.         Sporządzono i wysłano sprawozdania do GUS dotyczące mienia komunalnego Gminy  

            Pabianice i zasobów mieszkaniowych Gminy Pabianice. 

10. Trwają przygotowania do zawarcia aktów notarialnych na przejęcie przez Gminę Pabianice  

             działek w Rydzynach, Jadwininie i Szynkielewie. 

Ze względu na występowanie w kraju epidemii COVID-19 wszystkie terminy wcześniejsze  

            terminy zostały odwołane. Obecnie kancelarie notarialne przygotowują się do zawarcia  

            zaległych aktów z Gminą Pabianice. 

11. Podpisano umowę najmu lokalu socjalnego w Petrykozach na okres czasu do końca lutego  

            2021 roku ze względu na nakaz eksmisji mieszkanki Rydzyn z obecnie zajmowanego domu. 

12. Skomunalizowano dwie działki drogowe o łącznej powierzchni 1.0324 ha z czego jedna jest  

            w Żytowicach( nr ewid. 337) druga w Rydzynach (nr ewid. 521) 

 

W  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

1. Przyjęto i wprowadzono do programu 417 deklaracji; 

2. Zaksięgowano 297.028,34 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3. Wystawiono 15 postanowień dotyczące wpłat, z informacją na jakie zaległości została  

            zarachowana wpłata; 

4. Przyjęto 2 wnioski o udzielenie dotacji na likwidacje pokryć dachowych zawierających  

            azbest. 

5. Wystawiono 59 kart przekazania odpadów w BAZIE DANYCH O PRODUKTACH I  

            OPAKOWANIACH ORAZ GOSPODARCE ODPADAMI 

6. Wysłano 2500 zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  

 komunalnymi. 



7. Przyjęto, rozpatrzono i wydano 2 decyzje zezwolenia na prowadzenie działalności  

 polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych 

8. Udzielono informacji publicznej na temat wyrobów zawierających azbest 

9. Przeprowadzono kontrolę nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku w  

 gminie. 

10. Wygaszono 1 decyzję zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu  

 zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych 

11. Przeprowadzono kontrolę nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku w  

 gminie. 

12. Przyjęto 14 sprawozdań kwartalnych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

13. Przygotowano i wysłano sprawozdanie do GUS w zakresie gromadzenia i wywozu  

 nieczystości ciekłych 

W zakresie ochrony środowiska 

1. Przeprowadzono 33 postępowania związane z wydaniem zezwoleń, decyzji lub zaświadczeń 

 w sprawie wycięcia drzew. 

2. Wydano decyzje o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Porszewice I” 

3. Wpłynęło 5 odwołań od prywatnych osób oraz od Towarzystwa na rzecz ziemi od decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Porszewice I” 

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wniósł o unieważnienie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Porszewice I” 

5. Wydano decyzje o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Porszewice II” 

6. Wpłynęło odwołanie od Towarzystwa na rzecz ziemi od decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Porszewice II” 

7. Udzielono informacji publicznej na temat prowadzenia wycinki drzew oraz eksploatacji 

terenu inwestycyjnego na terenie „Porszewice I” 

8. Udzielono informacji publicznej na temat wydanych decyzji środowiskowych w sprawie 

instalacji odnawialnych źródeł energii 

9. Uzgodniono 3 roczne plany łowieckie 

10. Odmówiono uzgodnienia projektu decyzji o udzielenie koncesji na wydobycie kopaliny ze 

złoża „Porszewice I” 

11. Udzielono informacji KPP Kutno w sprawie utylizacji eternitu. 

12. Rozliczenie dotacji na realizację usuwania eternitu z budynku Bychlew 27. 

             

W zakresie wykonania gminnych programów. 



1. Uchwalono program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności w 

roku 2020, 

2. Wydano 5 skierowań na sterylizację/kastracje 7 psów. Wydano 29 skierowań na 

sterylizację/kastrację 63 kotów . 

3. Przyjęto 14 wniosków o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i 5 

do przyłączy kanalizacyjnych (jeden został wycofany przez wnioskodawcę). Wnioski 

rozpatrzono pozytywnie, podpisano umowy. Przyjęto 2 zgłoszenia rozliczenia dotacji 

przyłączy kanalizacyjnych, które są w trakcie weryfikacji. 

4. Rozpoczęto drugi etap rozpatrywania wniosków w sprawie udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych 

kotłowni lub palenisk węglowych. 

Do dnia 30 kwietnia 2020 roku wpłynęło 55 wniosków. W związku z przeznaczeniem w budżecie 

Gminy w 2020 roku kwoty 420 tys. zł na dofinansowanie, do dalszego rozpatrywania zostały 

zakwalifikowane 33 wnioski na kwotę ponad 410 tys. zł., 22 wnioski na kwotę 297.385,83 zł 

umieściliśmy na liście rezerwowe - do dalszego procedowania w przypadku gdyby zostały wolne 

środki. 

Kwoty dofinansowań są w przedziale od 5.400,00 do 27.378,00 zł. 

Wnioski dotyczą wymiany pieców węglowych na: 15 szt. pieców na ekogroszek – 5 klasy, 2 szt. 

pieców na biomasę, 9 szt. pomp ciepła oraz 6 szt. pieców gazowych. 

5. Trwają prace nad zasadami i trybem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy  

na dofinansowanie zadania służącego ochronie środowiska i polegającego na budowie 

instalacji fotowoltaicznych zaliczanych do instalacji prosumenckich. 

 

W ZAKRESIE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

1.  W miesiącu marcu i kwietniu podmiotom prowadzącym żłobki  wypłacono  

47 000 zł  tytułem dotacji udzielonej na 47 dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pabianice, natomiast 

w miesiącu maju wypłacono z tego tytułu 23 000 zł, a dotacją objęto 46 dzieci. 

2. Podpisano umowę z Kuratorium Oświaty w Łodzi na dofinansowanie pracodawcom kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników na rok 2020. 

3. Przygotowano i podpisano porozumienie z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli  na 

udzielenie dotacji na realizację i organizację zadań z  zakresu doskonalenia i doradztwa 

metodycznego nauczycieli na kwotę 8 000 zł. 

4. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi do zaopiniowania arkusze organizacyjne szkół na rok 

2020/2021. 

5. Przygotowano i wysłano wniosek o dofinansowanie dla szkół w ramach modułu 3 wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wsparcia w latach 2019-2023 

organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. 



6. Sporządzono aneksy do umów na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Pabianice w roku 

szkolnym 2019/2020 i dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkół Specjalnych i Przedszkoli poza 

obwodem Gminy Pabianice w roku szkolnym 2019/2020. 

7. Sporządzono  raport dla Systemu Informacji Oświatowej na dzień 31 marca 2020 r. dotyczący 

danych o finansach pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatową. 

8. Na prośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach dokonano weryfikacji i zatwierdzono 

aneks do organizacji szkoły na rok szkolny 2019/2020. 

9. Sporządzono sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej  w sprawie informacji o otwarciu 

żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów w okresie epidemii. 

10. Odbyło się spotkanie dyrektorów w sprawie otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na 

terenie Gminy Pabianice od 25 maja 2020 roku oraz organizacji egzaminów ósmoklasisty. 

11. Przeprowadzono procedurę ofertową, zawarto stosowne umowy na wykonanie usług związanych 

z przycięciem żywopłotu wokół boiska sportowego w Piątkowisku, oraz frezowaniem pni na terenie 

obiektu sportowego. 

12. Przeprowadzono rozeznanie cenowe na wykonanie siłowni plenerowych i placów zabaw w 

miejscowości Bychlew i Janowice. Oferty na realizację przedmiotowych inwestycji można 

przedkładać do 1 czerwca 2020 r. 

13. Przeprowadzono rozeznanie cenowe na zakup namiotu dla potrzeb sołectwa Jadwinin oraz 

wykonanie zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Jadwininie. 

14. Dokonano oceny Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019, informacja 

o formach i zakresie wsparcia finansowego i niefinansowego współpracy z NGO została przedłożona 

organizacjom pozarządowym oraz Radzie Gminy Pabianice. 

15. Przeprowadzono procedurę konkursową otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2020. 

16. W związku z wprowadzeniem z dniem 20 marca 2020 r. stanu epidemii oraz związanymi z nim 

zakazami i ograniczeniami, w tym braku informacji o czasie kiedy zostaną zniesione oraz brakiem 

możliwości podejmowania przez zainteresowane podmioty działań związanych z organizacją 

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w dniu 30 kwietnia 2020 r. unieważniono otwarty konkurs 

ofert na realizację przedmiotowego zadania publicznego. 

17. W związku z stanem epidemii obiekty sportowe w Piątkowisku i Bychlewie zostały odpowiednio 

przygotowane i zabezpieczone ( w środki ochrony indywidualnej, zabezpieczenie miejsc ewentualnej 

kwarantanny dla mieszkańców gminy). 

18. Place zabaw, siłownie zewnętrzne na terenie gminy Pabianice zostały odpowiednio oznakowane, 

zabezpieczone w związku z ograniczeniami wynikającymi z stanem epidemii. 

19. Dokonano aneksów umów w zakresie wynajmu obiektów gminnych w miesiącach marzec-maj, 

wszystkie zmiany terminów, ewentualne rezygnacje zostały indywidualnie uzgodnione z 

wynajmującymi. Kwestie wynajmu obiektów w następnych miesiącach będą na bieżąco ustalone z 

uwzględnieniem wytycznych GIS, rozporządzeń związanych z COVID 19. 



20. W miesiącu marcu wykonano kompleksową usługę malowania pomieszczeń w świetlicy wiejskiej 

w Hermanowie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Hermanów na rok 2020 – kwota zadania 4 

800 zł. 

21. Na terenie działki gminnej w Hermanowie wokół świetlicy wyrównano teren, na etapie składnia 

ofert zakup i dostawa czarnej ziemi na potrzeby dalszego kompleksowego zagospodarowania terenu 

wokół świetlicy. 

22. Koordynowano sprawy związane z bieżącym utrzymaniem obiektów gminnych w zakresie 

utrzymania porządku, zakupem niezbędnych materiałów, bieżących napraw. Wszystkie działania 

podjęto w uzgodnieniu z gospodarzami obiektów sportowych, świetlic wiejskich. 

 

 

W ZAKRESIE REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH 

W zakresie spraw prowadzonych przez ewidencję ludności i dowody osobiste  za okres od 

01.03.2020r. do 21.05.2020 r. wykonano: 

1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy  - łącznie 57 osób. 

2. Nadano 7 numerów PESEL dla cudzoziemców. 

3. Wszczęto 5 postępowań w sprawie wymeldowań z pobytu stałego. 

4. Wydano 19 zaświadczeń potwierdzających pełne dane osobowe. 

5. Udostępniono 10 wniosków o udostępnienie danych osobowych dla Kancelarii Komorniczych. 

6. Zgony- 19 osób 

7. Urodzenia- 9 osób 

8. Wprowadzono 87 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 

9. Wydano 79 nowych dowodów osobistych. 

10. Zgłoszono 13 wniosków z powodu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. 

 

Na stanowisku obsługującym sekretariat Urzędu Gminy wprowadzono w system informatyczny 1530  

pism, spraw,  które wpłynęły do Urzędu. 

 

Powyższe informacje i dane obrazują pracę pracowników Urzędu Gminy podczas trudnego okresu 

panującej epidemii. Mimo ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

zachowana została w sposób bezpieczny ciągłość obsługi petentów – mieszkańców Gminy.” 

Do powyższej informacji odnośnie Programu dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło 

o wyższej sprawności wytwarzania Wójt dodał komentarz. Mianowicie zauważył, że najwięcej osób 

chce wymieniać piece na piece opalane węglem, dlatego konieczna jest jego aktualizacja. 

Radna M. Werstak zapytała, dlaczego już teraz nie odrzuca się takich wniosków. 



Wójt odpowiedział, że jest regulamin Programu i mieszkańcy mają takie prawo. Program jest 3-letni 

i funkcjonuje od 2018r. 

Radna zauważyła, że w informacji wskazano, że zakupiono nowe znaki drogowe. Pytała, czy 

uzgodniono, gdzie zostaną ustawione nowe znaki drogowe, przypominając, że składano w tej sprawie 

interpelację o ustawienie znaku ograniczenia prędkości Bychlew-Terenin i Hermanów-Pawlikowice. 

Wójt odpowiedział, że nie wie, czy w tej puli znaków dokonano zakupu wzmiankowanych znaków, 

ale można to łatwo sprawdzić w Urzędzie. 

Radny M. Kociołek zauważył, że jest więcej patroli. 

Wójt uważał, że to zasługa służb ponadnormatywnych i konsekwencja większej kontroli nad tym, 

gdzie patrole powinny się pojawiać. 

Kolejną sprawę poruszył radny K. Kowalski, który pytał o uruchomienie transportu publicznego. 

Wójt poinformował, że zawieszono połączenia busowe na okres pandemii. Od 1 czerwca planuje się 

przywracanie dotychczasowych połączeń i uruchomienie nowych. Dodał, że okres przejściowy 

musiał być, ponieważ nikt nie dałby gwarancji, że zasady będą utrzymane. 

Radny K. Kowalski zapytał, czy przewoźnicy zostali poinformowani, że powinni przeprowadzić 

akcję informacyjną dotyczącą rozkładów jazdy. 

Wójt nie wiedział, czy byli poinformowani, ale uważał, że jest to w ich interesie. 

Ponownie głos zabrała radna M. Werstak, która pytała o wstrzymane zajęcia sportowe w 

Pawlikowicach. 

Wójt odpowiedział, że rozważa rozpoczęcie aktywności od 1 czerwca, z ograniczeniami, jeżeli jest 

to możliwe. Problemem są sporty kontaktowe. 

Radna pytała dalej, czy w ramach naprawy dróg planuje się odtwarzanie znaków poziomych. Prosiła 

by głównie odświeżyć oznakowanie „stop”. 

Radny A. Golewski pytał, kiedy powstaną przystanki. 

Wójt stwierdził, że w ramach zakupionych znaków są przystanki. 

Kolejne pytanie zadane przez radną M. Werstak dotyczyło oświetlenia. Jaki jest etap realizacji, czy 

jest harmonogram prac i kiedy planowane jest wykonanie oświetlenia w Pawlikowicach. 

Wójt odpowiedział, że ogłoszono przetarg na wykonanie. Do 1 czerwca przyjmowane są oferty. W 

roku 2020 wybudowane zostaną te odcinki, na które już są dokumentacje. Reszta będzie realizowana 

w formule „zaprojektuj i wybuduj” z realizacją w 2021 r. Odnosząc się z kolei do pytania o 

oświetlenie w Pawlikowicach odpowiedział, że to zadanie zostanie zrealizowane ze środków 

bieżących. Wyjaśnił, że w ostatnim czasie jedna z lamp hybrydowych w Pawlikowicach przewróciła 

się. Rozważa się możliwość wykorzystania słupów i podłączenie lamp z sieci. 

Radna pytała dalej, czy rozważa się skierowanie pisma w tej sprawie do wykonawcy. Jej zdaniem 

słupy nie powinny pękać, to wada materiałowa. 

Wójt zauważył, że jest już po terminie gwarancji. Dodał, że temat nie jest nowy, ciągnął się jeszcze 

w poprzedniej kadencji, ponieważ jedna lamp już runęła. W tamtym czasie wykonawca powołał się 



na dokumentację projektową. Dlatego pismo powinno być skierowane do projektanta. Obiecał 

rozważyć tę kwestię. 

 

Ad. pkt 5, 6, 7 i 8. 

Odnosząc się do wskazanych punktów porządku obrad uwagę zgłosił Wójt. Poprosił by ich nie 

omawiać, aby nie przedłużać dzisiejszego posiedzenia ze względu na obowiązujący stan epidemiczny. 

W przypadku pytań lub wątpliwości w odniesieniu do materiału przekazanego wcześniej radnym 

informował o możliwości ich kierowania do Urzędu. 

Materiał stanowi odpowiednia zał. nr 2, 3, 4 i 5 do protokołu. 

Odnośnie powyższej informacji uwag nie zgłaszano. 

 

Ad. pkt 9.   

Wójt krótko przedstawił założenia do raportu o stanie gminy, który stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

Informując o dziale dot. realizacji planów, programów i strategi zauważył, że w najbliższej 

przyszłości będzie potrzeba zwołania sesji nadzwyczajnej w temacie przyjęcia uchwały odnoszącej 

się do dofinansowania budowy instalacji fotowoltaicznych. 

Pytań do powyższego nie było. 

Przewodniczący jeszcze poinformował, że do dnia 22.05.2020 r. nikt nie złożył wniosku o chęci 

wzięcia udziału w debacie nad raportem. 

 

Ad. pkt 10. 

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

roboczego XXVIII/A/2020 do XXVIII/G/2020, co stanowi zał. od nr 6 do nr 12. 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu o nr XXVIII/A/2020. Uchwała nr XXVIII/210/2020 została 

przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 13 do uchwały. 

Radni nie zgłaszali uwag do projektu o nr XXVIII/B/2020. Uchwała nr XXVIII/211/2020 została 

przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 14 do uchwały. 

Do przyjętej wcześniej uchwały odniósł się Wójt, który poinformował, że przyjęcie powyższej 

uchwały kończy procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczętą 

w styczniu 2019 r., dla obszaru przy hali Amazon w Pawlikowicach. Wspomniał, że już teraz jest 

potencjalny inwestor, który chce wybudować dwa razy większą halę, a przy tym mieszkańcy nie będą 

odczuwać negatywnych konsekwencji z tym związanych, ponieważ w pobliżu nikt nie mieszka. 

Innych uwag nie było. 

Kolejnym omawianym projektem był projekt o nr roboczym XXVIII/C/2020. Uwag do powyższego 

nie zgłaszano. Uchwała nr XXVIII/212/2020 została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania 

stanowi zał. nr 15 do uchwały. 



W tym miejscu radny M. Kociołek podziękował Radzie za przyjęcie uchwały oraz Wójtowi bez 

pomocy, którego cała procedura nie doszłaby do końca. Stwierdził, że dla mieszkańców Bychlewa 

nadanie nazw drogom było ważną sprawą. 

Radni prosili by taka procedura została przeprowadzona również w ich miejscowościach. 

Wójt przyznał, że na terenie całej gminy jest z tym problem. 

Do dwóch kolejnych projektów uchwał (XXVIII/D/2020 i XXVIII/E/2020) radni również nie 

zgłaszali uwag. Uchwały odpowiednio o nr XXVIII/213/2020 i XXVIII/214/2020 zostały przyjęte w 

głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad każdym z nich, jednomyślnie. Protokoły głosowania 

stanowią zał. 16 i 17 do protokołu. 

Kolejnym omawianym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XXVIII/F/2020. 

Do powyższego Wójt wniósł autopoprawkę. Poinformował, że w wierszu 2057 kwota 50.778,00 zł 

zmienia się na 60.000,00 zł. Wiersz 2059 usuwa się. Dalsze uzasadnienie zawiera zał. nr 18 do 

protokołu. 

Uwag nie było. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawki Wójta. 

Radni opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem autopoprawki. 

Uchwała nr XXVIII/215/2020 wraz z autopoprawką została przyjęta jednogłośnie. Protokół z 

głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

Ostatnim projektem uchwały był projekt o nr XXVIII/G/2020. Uwag nie było. Uchwała nr  

XXVIII/216/2020 został przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 20 do protokołu. 

 

Ad. pkt 11. 

Interpelacji i zapytań radni nie składali. 

 

Ad. pkt 12. 

W ramach komunikatów i spraw różnych jako pierwsza głos zabrała radna J. Szafran, która poruszyła 

trzy sprawy: 

• czy zostanie ponownie zamontowane lustro w Hermanowie przy starej świetlicy; 

• co z gazociągiem w Hermanowie; 

• czy będzie zbiórka wielkogabarytów; 

• prośba o wyrównanie drogi nad lasem w Tereninie. 

Wójt udzielił następujących odpowiedzi: 

• lustro zostanie ponownie zawieszone. 

• Odnośnie gazociągu wyjaśnił, że do mieszkańców za pośrednictwem sołtysa miały być 

przekazywane materiały od PSG w Łodzi w tym temacie. Zgodnie z tymi informacjami 



mieszkańcy mogli do końca kwietnia, bezpośrednio do PSG, składać wnioski o wykonanie 

sieci tam, gdzie jej nie ma. Natomiast mieszkańcy, którzy chcieliby się przyłączyć do sieci 

prowadzącej do hali Amazon w Pawlikowicach, mogą na bieżąco składać wnioski. Podkreślił 

przy tym, że były to informacje przekazane przed ogłoszeniem stanu epidemicznego. 

Jednocześnie wyjaśnił, że Gmina Pabianice jedynie sprzyja powstawaniu gazociągu i wspiera 

inwestora, jednak jednoznaczną informację można uzyskać w PSG w Łodzi. 

• Zbiórka odpadów wielkogabarytowych jest planowana w czerwcu. 

• Droga nad lasem należy do gminy Dobroń. Ze względu na to, że jest wykorzystywana również 

przez mieszkańców Gminy Pabianice, Wójt wyjaśnił, że nawiązał kontakt z Wójtem Gminy 

Dobroń oraz Nadleśnictwem, aby wspólnie załatwić tę sprawę. Pomysł jest taki by droga 

została wykonana w takim standardzie jak odcinek w Hermanowie, przy zachowaniu 

dotychczasowych szerokości. Jednak nie jest to szybka procedura na rok 2020. Obecnie 

można tam jedynie nawieźć kruszywa, ponieważ równiarką nie da się tam już nic zrobić. Od 

strony formalnej Gmina Pabianice nie może podjąć sama działania. 

Następnie głos zabrała radna M. Werstak, która pytała w jakim terminie zostaną zamontowane 

przeszkody leżące. 

Wójt odpowiedział, że na sesji czerwcowej będą włączane środki do budżetu m.in. na zadania 

polegające na montażu przeszkód na drogach. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego 

wszystko odsunęło się w czasie. 

Mimo tego radna prosiła o podjęcie działań „na szybko”, np. zamontowanie znaku informującego o 

kontrolach drogowych, ponieważ ruch jest wzmożony, a zaczyna się sezon rowerowy. 

Wójt zastanawiał się nad służbami ponadnormatywnymi w tym miejscu. 

Kolejne sprawy zgłosił radny A. Golewski, który prosił o jak najszybsze wykaszanie poboczy w 

Szynkielewie, najlepiej w bieżącym tygodniu oraz zauważył, że należałoby wysypać kruszywem 

drogę do młyna. 

Wójt przyjął do wiadomości powyższą sugestię. Jednocześnie wyjaśnił, że ustalono, że 

wzmiankowana droga zostanie wysypana kruszywem. 

Z kolei radny Ł. Drewniak zasugerował, że na terenie całej gminy w pierwszej kolejności powinny 

zostać wykaszane skrzyżowania i przejazdy kolejowe. 

Radny K. Kowalski pytał w dalszej kolejności, czy worki na makulaturę będą zamieniane na kosze. 

Wójt odpowiedział, że były prowadzone rozmowy z Eko-regionem, jednak w pierwszej kolejności 

trzeba zmienić regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, gdzie przewidziane są worki na 

makulaturę. Należy się jednak liczyć z tym, że w przypadku takiej zmiany wzrosną koszty 

zagospodarowania odpadów. 

Radni nie zgłaszali dalszych spraw. 

Niemniej chęć zabrania głosu w temacie planowanej przez Archidiecezję Łódzką inwestycji w 

Porszewicach wyraził Wójt Gminy Pabianice. Wójt odczytał pismo w tej sprawie skierowane do 

mieszkańców Porszewic – zał. nr 21. Treść pisma jest następująca: 



„Wokół sprawy wykorzystania gruntów należących do Archidiecezji Łódzkiej narosło wiele mitów, 

a w przestrzeni publicznej krąży mnóstwo nieprawdziwych informacji, dlatego postanowiłem 

rzetelnie i na podstawie faktów opisać tę sprawę. 

Cztery działki o powierzchni ok. 10 ha leżące w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Rekolekcyjnego, 

Archidiecezja Łódzka zakupiła od Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze przetargu. Tereny te w 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego od 1998 roku przeznaczone są pod przemysł, 

magazynowanie, handel hurtowy i usługi. Jak Państwo wiecie, działki te jeszcze kilkanaście lat temu 

były wykorzystywane rolniczo. Drzewa, które tam wyrosły są typowymi samosiejkami, które 

pojawiły się w efekcie zaprzestania działalności rolniczej i nigdy nie były częścią tzw. „Uroczyska 

Porszewice" czy „Lasu Porszewickiego" (na potwierdzenie tego faktu, w załączeniu przesyłam 

zdjęcia ww.działek z roku 2005 i 2020. Źródło: Geoportal.gov.pl). Właściwy Las Porszewicki sam w 

sobie stanowi wspaniały ekosystem, administrowany przez Lasy Państwowe i nadal pozostaje ostoją 

wielu gatunków roślin i zwierząt. 

1. Wycięcie drzew: 

W grudniu 2019 r. do Urzędu Gminy w Pabianicach wpłynął wniosek Archidiecezji Łódzkiej o 

wycięcie drzew, które wyrosły na ww. działkach, niebędących działkami leśnymi. Po dochowaniu 

wszystkich procedur, wydano decyzję pozwalającą na usunięcie 1503 drzew pod warunkiem, że 

Archidiecezja Łódzka posadzi taką samą ilości drzew lub zapłaci 2 min. 623 tyś 577 zł na poczet 

ochrony środowiska. 

2. Decyzja środowiskowa: 

Na początku br. wpłynął wniosek Archidiecezji o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji kopalni piasku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, Urząd Gminy wystąpił o opinię do Sanepid-u, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i 

do Wód Polskich. Ostatecznie Sanepid i Wody Polskie wskazały na brak obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko, natomiast RDOS wskazał na konieczność przeprowadzenia 

takiej analizy. Biorąc pod uwagę ww. opinie i inne okoliczności o których mowa poniżej, Gmina 

wydała decyzję bez przeprowadzenia oceny, do czego miała pełne prawo. Decyzja ta została 

zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Obecnie czekamy na 

rozstrzygnięcie.” 

W komentarzu do zaistniałej sytuacji Wójt stał na stanowisku, że w przypadku wydania przez niego 

decyzji odmownej Samorządowe Kolegium Odwoławcze unieważniłoby taką decyzję, ponieważ 

obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie są tereny inwestycyjne. 

Odniósł się również do ataków różnych organizacji na Wójta, Gminę Pabianice. Uważał, że te 

organizacje mogły już kilka lat wcześniej zgłaszać się do Gminy z apelem o zmianę miejscowego 

planu i ochronę drzew i tego terenu. 

W argumentach organizacji proekologicznych pojawia się zarzut, że powstanie kopalni w tym 

miejscu zaburzy stosunki wodne na tym terenie. Uważał, że również ten argument jest bezzasadny. 

Lasy Państwowe, które chronią lasy, nie zareagowały w żaden sposób na informację od Gminy 

Pabianice, że postępowanie w tej sprawie się toczy. Podobnie Wody Polskie. Jednostka ta uznała, że 

nie ma potrzeby wykonywania analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko. 

Stwierdził, że jest spokojny odnośnie wniesionych do SKO odwołań, choć decyzja może być różna. 

Jeżeli SKO unieważni podjętą decyzję, to za rok wnioskodawca i tak otrzyma pozwolenie. Jednak po 

http://geoportal.gov.pl/


tym czasie droga ekspresowa S14 będzie ukończona, kopalnia będzie działała przez 10-15 lat, a drogi 

będą rozjeżdżane. 

Na zakończenie stwierdził, że wydając taką, a nie inną decyzję miał na względzie dobro mieszkańców. 

Chciał również przedstawić powyższą sprawę radnym, aby mieli wiedzę w tym temacie. 

Do powyższego wystąpienia odniósł się radny K. Kowalski, który stwierdził, że decyzja broni się 

sama. Przedstawiona została logiczna analiza. 

Dalszych spraw nie było. 

 

Ad. pkt 13. 

Przewodniczący Rady zakończył XXVIII sesję Rady Gminy Pabianice. 
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