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     Protokół Nr LXII 

 

z obrad LXII   sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 29 kwietnia  2022 r.  

Obrady sesji w formie online rozpoczęły się o godz. 10:00.  

 

W obradach sesji uczestniczyli radni Rady Gminy Pabianice, (lista uczestniczących w sesji 

radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu), Na ustawowy liczebnie skład Rady Gminy  15 radnych, 

w sesji uczestniczyło 14 radnych –nieobecna radna D. Szczesik. W sesji uczestniczył nowo 

wybrany radny w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pabianice zarządzonych na dzień 

10 kwietnia 2022 r. – Marek  Śpionek.. Ponadto w sesji uczestniczył Wójt Gminy M. 

Wieczorek,   Skarbnik Gminy J. Kukieła. Kierownik ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Nieruchomościami S. Izbicki. 

 

Ad. pkt 1.  

 

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

prawomocność obrad.  

 

Ad. pkt 2.  

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej J. Wojtaszczyk wręczyła nowo wybranemu radnemu 

zaświadczenie o wyborze radnego, złożyła gratulacje z wyboru. 

 

Ad. pkt 3.  

 

Przewodniczący Rady J. Błoch przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranego 

radnego. Odczytał rotę ślubowania. „ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję 

uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej 

gminy i mieszkańców” Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”  

W tym miejscu  radny  M. Śpionek złożył ślubowanie. 

Przewodniczący Rady w imieniu swoim i pozostałych radnych złożył  gratulacje nowo wybranemu 

radnemu z objęcia mandatu radnego.  

  

Ad. pkt 4. 
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Uwag do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili.  

 

Ad. pkt 5. 

 

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

wnioskował o wprowadzenie w pkt 11  projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice. 

Zmiany polegają na zmianie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 r. 

Wniosek złożony przez sołectwo Bychlew.  

Innych uwag do protokołu nie było.  

Przewodniczący Rady poddał do głosowania wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały zgłoszonego przez Wójta, za którym rada opowiedziała się jednogłośnie.  

Przewodniczący zaproponował wprowadzenie tego projektu uchwały pod literą E, przesuwając 

jednocześnie projekt uchwały dot.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 

2022 -2030  jako numer  roboczy „F ”.  

Porządek obrad przedkłada się następująco: 

1. Otwarcie obrad LXII  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego przez Przewodniczącą Gminnej Komisji 

Wyborczej w Pabianicach. 

3. Złożenie ślubowania przez radnego.  

4. Uwagi do protokołu z poprzedniej  sesji. 

5. Ustalenie porządku obrad. 

6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 

7. Informacja Wójta o pracy między sesjami.  

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. 

9. Ocena zasobów pomocy społecznej.  

10. Podsumowanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok  

11. Podjęcie uchwał:  

a/ udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu ogrodowemu 

Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach – Uchwała Nr LXII/A/2022 

b/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LXII/B/2022 

c/  zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LXII/C/2022 

d/zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LXII/D/2022  
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dodatkowa uchwała 

e/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. -  Uchwała Nr LXII/E/2022  

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

LXII/F/2022  

12.  Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.  

13.  Komunikaty i sprawy różne.  

14.  Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. pkt 6.  

 

Przewodniczący Komisji złożyli  informacje o pracy Urzędu Gminy od ostatniej sesji.  

Radna A. Marciniak w imieniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej poinformowała, że 

Komisja odbyła 1 posiedzenie, na którym zapoznała się ze sprawozdaniem Gminnego Domu Kultury 
za rok 2021, które przedłożyła dyrektor GDK. Komisja oceniła bardzo pozytywnie działalność 
GDK w minionym roku 2021.  
Ponadto Komisja omówiła  materiały  na sesję Rady Gminy Pabianice. 
Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Finansowej M. Madaj poinformował, że Komisja, której 
przewodniczy odbyła również 1 posiedzenie , na którym zapoznała się ze stanem  przygotowań 
do inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy w 2022 roku, stanem dróg na terenie gminy 
Pabianice oraz potrzebami  inwestycyjnymi, sprawozdaniem  z przebiegu „ akcji odśnieżania. 
Komisja omówiła  materiały  na sesję Rady Gminy.  
  
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka poinformowała, że 
Komisja odbyła 1 posiedzenie, na którym zapoznała się z inwestycjami  w gminie Pabianice w 
2022 roku, informacją dotyczące gazyfikacji na terenie gminy Pabianice. Omówiła materiały  
na sesję.   
Przewodnicząca informowała, że jeśli chodzi o gazyfikację po północnej stronie gminy nie jest 
dokończony jeszcze projekt gazyfikacji w miejscowościach takich jak Kudrowice, Janowice, 
Żytowice, Wola Żytowska. Jedna z przyczyn to taka, iż właściciele dróg prywatnych nie 
wyrażają zgody na przeprowadzenie linii gazociągu w ich drogach.  
W tym miejscu Wójt Gminy zabrał głos wyjaśniając, że jednak nie jest to do końca przyczyną 
tego faktu lecz to,  iż Spółka Gazownictwa, która jest odpowiedzialna za gazyfikację nie ma 
możliwości finansowych na dokończenie projektów, a gmina niestety nie może włożyć ani 
złotówki z własnego budżetu w to przedsięwzięcie bo to nie jest zadanie własne gminy.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, ze Komisja Rewizyjna również 

odbyła 1 posiedzenie. Było to posiedzenie wyjazdowe do schroniska zwierząt w Pabianicach, 

z którym Gmina ma obecnie podpisane porozumienie na pobyt  zwierząt (psów) z terenu 

gminy Pabianice. W schronisku przebywa w tej chwili 11 psów bezdomnych z terenu gminy 
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Pabianice. Komisja oceniła realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pabianice pozytywnie.  

 

Ad. pkt 7.  

 

Informacja Wójta o pracy między sesjami.  

Informacja przedkłada się w sposób zapisany poniżej: 

INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI  

KWIECIEŃ 2022 r. 

W ZAKRESIE REFERATU DRÓG I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

W ZAKRESIE DRÓG  

 

1.  Rozpatrzono 2 wnioski na wybudowanie zjazdu z drogi gminnej. W trakcie rozpatrywania 1 
wnioski. 
 
2.  Rozpatrzono 5 wniosków o zajęcie pasa drogowego. W trakcie rozpatrywania 3 wnioski. 
 
3.  Uzgodniono 9 wniosków o uzgodnienie projektu organizacji ruchu. W trakcie rozpatrywania 
1  
     wnioski. 
 

4. Wydano 15 uzgodnień lokalizacyjnych dla infrastruktury niezwiązanej z potrzebami 
      zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W trakcie rozpatrywania 5 wnioski. 

     
5. Prowadzono bieżące usuwanie szkód – usuwanie połamanych drzew i gałęzi, udrażniania 
kratek  
      ściekowych, udrażniania rowów, naprawa nawierzchni jezdni i poboczy dróg gruntowych  
      uzupełnianie uszkodzonych znaków drogowych pionowych . 
 
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.  Prowadzono roboty związane z poprawą przejezdności dróg wewnętrznych  
       na terenie gminy. 

 
9.  Prowadzono roboty związane z naprawą przy pomocy równiarki nawierzchni dróg 
gruntowych. 
 
10.  Prowadzono roboty związane z udrożnianiem przepustów drogowych. 
 
11.  Dokonano naprawy zniszczonej (skradzionej) bariery kładki dla pieszych w Szynkielewie. 
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W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

 Wystawiono 52 wypisy, wyrysy, zaświadczenia z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz z zakresu rewitalizacji.  

 Przeprowadzono 5 spraw z zakresu opinii wstępnych projektów podziałów 

nieruchomości. 

 Przeprowadzono 3 sprawy z zakresu informacji, zawiadomień, opinii, zaświadczeń o 

zgodności sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego oraz wniosków o zmianę planu.  

 Udzielono informacji publicznej w zakresie wydanych warunków zabudowy dla 

elektrowni fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych.  

 Przeanalizowano tereny na obszarze sąsiedniej gminy w związku z zawiadomieniem 

Wójta Gminy Wodzierady o przystąpieniu do zmiany studium.  

 Wydano decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy. 

 Przygotowano sprawozdanie dla potrzeb GUS z zakresu planowania przestrzennego 

gminy Pabianice 

 Przygotowano uwagi dotyczące KDP w zakresie realizacji obiektów inżynieryjnych 

oraz rozwiązań komunikacyjnych.  

 Przygotowano dokumentację dla potrzeb opracowania zbioru danych przestrzennych.  

 Przeprowadzono weryfikacje rastrów oraz warstw wektorowych SHP. Rozpoczęto 

weryfikacje danych przestrzennych dla APP (dla aktów planistycznych gminy).   

 

 

INWESTYCJE 

 

 
1. Niżej wymienione zadania, polegające na opracowaniu dokumentacji 
  projektowych (o wartościach nie przekraczających 130 000 zł netto) są w trakcie 
  realizacji. Termin wykonania wszystkich zadań to 30 listopada br: 
 
a) Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi gminnej Nr 108279E w 
Jadwininie wraz  z chodnikiem i ścieżką rowerową, 
 
b) Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku 
od  skrzyżowania z drogą gminną Nr 108274E w Tereninie do skrzyżowania z drogą 
 gminną nr 108278E w Hermanowie, 
 
c) Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej Nr 108268E w 
Świątnikach, 
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 tzw. Małych, 
 
d) Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej w Jadwininie, działki nr 
215/1,  215/2 i 216/1. 
 
2. Niżej wymienione zadania, polegające na wykonaniu robót budowlanych 
  są w trakcie realizacji: 
 
a) Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice - Terenin, 
 
b) Przebudowa drogi gminnej Nr 108275E we Władysławowie wraz z chodnikiem 
 i ścieżką rowerową, 
 
c) Rozbudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka – Gorzew, 
 
d) Rozbudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku od DK 71 do drogi gminnej 
 Nr 108262E wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, 
 
e) Rozbudowa drogi gminnej Nr 108276E w Hermanowie od ul. Skrajnej do drogi 
gminnej  Nr 108278E. 
 
3. Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice – zadanie w trakcie 
realizacji; 
  rozważane jest aneksowanie terminu wykonania z uwagi na opóźnienia ze 
strony PGE 
  w montażu liczników poboru energii elektrycznej, co uniemożliwia wykonawcy 
  przeprowadzenie pomiarów zużycia energii i oszacowanie redukcji emisji CO2. 
 
4. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach o salę 
gimnastyczną 
  i utworzenie klasopracowni językowej – poprawa jakości kształcenia ogólnego 
  w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach – zaktualizowano 
kosztorysy 
  inwestorskie; procedura przetargowa w przygotowaniu. 
 

5. Rozbudowa drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie – oczekujemy na 

  rozstrzygnięcie drugiego naboru wniosków o dofinansowanie z Programu 
  Inwestycji Strategicznych; w przypadku uzyskania dofinansowania ogłoszony 
 zostanie przetarg na wykonawstwo. 
 

6. Dla niżej wymienionych zadań remontowych dróg gminnych posiadamy 

  dokumentacje projektowe. Zadania te zostały zgłoszone do dofinansowania 
 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i znajdują się na liście rezerwowej. 
 Ich realizacja możliwa będzie po przyznaniu dofinansowania. 
 
a) Remont drogi gminnej Nr 108251E w miejscowości Janowice dz. Nr ewid. 151 
-  obręb  Janowice, 
 
b) Remont drogi gminnej publicznej Nr 108264E w miejscowości Porszewice na 
  odcinku od DK71 do placówki opiekuńczo-wychowawczej, 



7 
 

 
c) Remont drogi gminnej w miejscowości Górka Pabianicka na odcinku od drogi 
  gminnej Nr 108258E do DK71. 
 

7. Dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej dz. Nr 8 

  i dz. Nr 18 w Rydzynach” wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj 
  i wybuduj” i podpisano umowę na wykonawstwo z terminem realizacji do dnia 
  15.12.2022 r. Jednak z uwagi na to, że Powiat Pabianicki w latach 2020 – 2021 
  wykreślił w ewidencji gruntów zapis „własność Skarbu Państwa” dla wszystkich 
  działek o nieuregulowanym stanie prawnym i dla których brak jest Księgi 
  wieczystej (o czym dowiedzieliśmy się na etapie opracowania mapy dc. 
  projektowych przez projektanta), nie ma możliwości dysponowania takimi 
  działkami przez Gminę Pabianice. Umowa na wykonawstwo tego zadania 
  zostanie rozwiązana, a Gmina rozpoczęła proces zasiedzenia takich działek, 
 co dopiero umożliwi inwestowanie na tym terenie. 
 

8. Dla zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego do posesji 94 w Żytowicach” 

 wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj” i podpisano umowę na 
 wykonawstwo z terminem realizacji do dnia 15.11.2022 r. 
 

9. „Poprawa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Petrykozy …” - została wykonana 

  wymiana oświetlenia istniejącego na oświetlenie typu LED. 
 

10. Dla zadań „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zmiana oświetlenia 

  hybrydowego na konwencjonalne w Porszewicach” i „Wykonanie dokumentacji 
  projektowej oraz zmiana oświetlenia hybrydowego na konwencjonalne 
 w Wysieradzu” – w toku jest procedura wyłaniania wykonawcy dokumentacji 
  projektowych. 
 
  
Dotacje dla Powiatu Pabianickiego dla zadań: 
 
 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina 
  Pabianice” i „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości 
  Pawlikowice, Gmina Pabianice” – powiat wyłonił wykonawcę dokumentacji 
  projektowej i zgłasza chęć spotkania z nami w celu uzgodnienia przyjętych 
  rozwiązań projektowych. Spotkanie takie umówimy na początku maja. 
 
 „Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, 
  Gmina Pabianice” – powiat złożył wniosek o dofinansowanie w drugim naborze 
  Programu Inwestycji Strategicznych i do czasu jego rozstrzygnięcia nie 
  podejmuje żadnych działań. 
 

 

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

wybraliśmy w drodze zapytania ofertowego firmę, która zrealizuje dla nas usługę nadzoru 

inwestorskiego i zarządzania projektem, w tym przeprowadzi procedurę przetargową na 

wybór wykonawcy  zadania. 

2. Złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o wydłużenie terminu 

zakończenia realizacji projektu „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice” 

do dnia 30.09.2022 r. Obecnie mamy wykonane wszystkie roboty budowlane w ramach 

budowy oświetlenia na drogach gminnych, powiatowych i wewnętrznych. Jedynie w dwóch 

miejscowościach (w Piątkowisku i Hermanowie)  nie mamy zamontowanych liczników 

poboru energii elektrycznej, za realizację czego odpowiada PGE. Brak zamontowanych 

liczników uniemożliwia przeprowadzenie badań w celu określenia redukcji emisji CO2 z 

jednomiesięcznego okresu próbnego pracy zamontowanego oświetlenia. 

3. Złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o płatność końcową  zadania 

dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 pn. 

„Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Piątkowisko i Hermanów w Gminie 

Pabianice”.       

4. Złożony przez gminę Pabianice do LGD „BUD-UJ RAZEM” wniosek o dofinansowanie 

operacji pn. „Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie” uzyskał pozytywną 

ocenę i zadanie zostało wybrane do dofinansowania  w kwocie 84 627,00 zł.                                                                                                                                                                                              

 

W ZAKRESIE PRACY REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

 

1.  Złożono do Starostwa Powiatowego wniosek o pozwolenie na budowę sieci kanalizacji  

             sanitarnej we wsi  Kudrowice, zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Górce  

             Pabianickiej i Kudrowicach . 

2. Wystąpiono z zapytaniem ofertowym na budowę sieci wodociągowej we wsi Górka  

             Pabianicka i we wsi Kudrowice.  

3. Wysłano do PGW Wody Polskie poprawiony wniosek taryfowy. 

4. Zlecono wykonanie map do celów projektowych pod budowę sieci wodociągowych w  

 Górce Pabianickiej, Rydzynach i Janowicach  

 

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa 

 

1. Przyjęto i wprowadzono 7 wnioski o  wpis  do CEIDG, 

2. Wydano zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, 

 

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 
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1. Wykonano 8 decyzje podziałowe, 

2. Wykonano 7 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji, 

3. Wykonano 8 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych, 

4. Wykonano 3 wypisów z KW d/c służbowych, 

5. Wprowadzono 75 szt. aktów notarialnych do rejestru, 

6. Wykonano zadania związane z prowadzeniem dwóch postępowań rozgraniczeniowych 

7. Zebrano pozostałe dokumenty- tj zgody od właścicieli działek prywatnych w 

miejscowości  

 Rydzyny dotyczące nazwania prywatnych dróg. Sporządzono dokumentację. 

8. Wysłano 2 odpowiedzi o braku lokali mieszkalnych dla obywateli Kazachstanu którzy  

           wnioskowali o możliwość osiedlenia się w Gminie Pabianice w ramach programu 

repatracji. 

9. Spisano akt notarialny na sprzedaż części (2/20) działek gminnych w Żytowicach za 

łączną  

            cenę 10.251,75 zł – Uchwała Nr LVII/381/2022 z dnia 31 stycznia br. 

10. Podpisano umowę-zlecenie: 

1) na wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu Bychlew 107B 

2) na zakup i montaż stojaków rowerowych w Hermanowie. 

 

W  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

 
1. Przyjęto i wprowadzono do programu 124 deklaracje; 

2. Zaksięgowano 459.745,66 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3. Podjęto działania informacyjne odnośnie zaległości i nie tylko (telefon) - ok. 250 rozmów telefonicznych; 

4. Prowadzono obsługę bieżącą mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat, udzielanie informacji 

itp.); 

5. Na bieżąco wydawano dyspozycję wyposażenia nowych mieszkańców gminy  

w pojemniki; 

6. Wystawiono 19 kart przekazania odpadów w bazie danych o produktach  

i opakowaniach oraz gospodarce odpadami;  

7. Wysłano postanowienia dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

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

9. Sporządzono sprawozdanie do Urzędu Statystycznego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; 

10. Przygotowano informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi do raportu o stanie gminy; 

11. Przygotowano zawiadomienie do US o spłacie zadłużenia w opłacie za gospodarowanie odpadami; 

12. Przygotowano sprawozdanie RB-27S; 

 

W zakresie ochrony środowiska 

 

1. Przeprowadzono 22 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń, decyzji lub  

 zaświadczeń w sprawie usunięcia drzew. 

2. Przyjęto 2 zgłoszenia o drzewach stanowiących złomy i wywroty 

3. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  

 dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3310E w  

 miejscowości Pawlikowice 

4. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach  
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 dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3311E w  

 miejscowości  Pawlikowice 

5. Zaopiniowano pozytywnie wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na przetwarzanie  

 odpadów metodą R5, w procesie rekultywacji terenu wyrobiska poeksploatacyjnego 

kopalni  

 kruszywa naturalnego „Porszewice I”, 

6. Wydano opinię akustyczną dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Pawlikowice  

 Amazon 

             

W zakresie wykonania gminnych programów. 

 

1. W ramach dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony  

 środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich 

przez  

 źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła na dzień 27.04.2022 r. przyjęto 50  

 wniosków. W budżecie Gminy przeznaczono na ten cel 100 tysięcy zł.. 

2. Wydano 24 skierowań na sterylizację/kastrację kotów 

3. Wydano 7 skierowanie na sterylizację/kastrację psów. 

4. Przyjmowano oraz pomagano w wypełnianiu deklaracji dot. centralnej ewidencji  

 emisyjności budynków. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zgłosić źródła ciepła 

do  

 końca czerwca br. 

 

W ZAKRESIE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU  

 
1. W miesiącu kwietniu 2022 r. dla podmiotów prowadzących żłobki wypłacono   dotację w 

wysokości 50 000 zł. Dotacją objęto 50 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice. 

 

2. Zawarto umowę z Powiatem Pabianickim na dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela - 

konsultanta (wraz z pochodnymi) zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach na rok 2022. Wysokość 

dofinansowania przyznano w kwocie 5.000,00 zł. 

3. W dniu 4 kwietnia 2022 r.  odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia 

kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach.   W wyniku rozstrzygnięcia 

konkursu, w drodze zarządzenia,  powierza się   Pani Monice Kaczmarek stanowisko dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach od dnia 01.09.2022 r. na okres 5 lat szkolnych. 

 

4. Przekazano do Kuratorium Oświaty w  Łodzi arkusze organizacyjne szkół gminnych do 

zaopiniowania roku szkolnego 2022/2023. 

 

5. Wykonano sprawozdanie zbiorcze ze szkół gminnych w sprawie doskonalenia nauczycieli 

za rok 2021. 

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

kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy na rok 2022. 

7. W dniu 11 kwietnia 2022 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Pabianice rozstrzygnięto Otwarty 

Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i 

młodzieży. 
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Ze  stowarzyszeniami, które otrzymały dotację w dniu 20.04.2022 r. zawarto umowy. 

Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje: 
1) Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł” Piątkowisko – zadanie: Sportowe Wakacje 2022” – kwota 

dotacji 36 500 zł; 

2) Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” Bychlew – zadanie : Obóz letni w Ośrodku 

Wypoczynkowym Fortis Ostrołęka – kwota 20 200 zł. 
 

8. W ramach funduszu sołeckiego Górka Pabianicka zakupiono namiot plenerowy oraz sprzęt 

nagłośnieniowy. Wartość środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego 8 000zł. 

 

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

utrzymania porządku, zakupu niezbędnych materiałów, bieżących napraw. 
Wszystkie działania podjęto w uzgodnieniu z gospodarzami obiektów sportowych, świetlic 

wiejskich. Szczególną uwagę w miesiącu marcu skierowano na obiekty sportowe w 

Piątkowisku i Bychlewie, które zostały wyznaczone przez Wojewodę jako miejsca 

tymczasowego pobytu dla uchodźców z Ukrainy. W związku z powyższym podjęto niezbędne 

działania w celu przeprowadzenia  drobnych prac remontowych, zakupu niezbędnych 

materiałów potrzebnych do urządzenia wskazanych obiektów. 
 

10. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Hermanów w świetlicy wiejskiej w miesiącu 

kwietniu zrealizowano cykl zajęć rekreacyjnych  fitness dla mieszkańców sołectwa,  w tym 

zajęcia tematyczne w dniu 09.04.2022 r. pn. ” Zajęcia fitness na świeżym powietrzu”, które 

cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców sołectwa Hermanów. 

 

11. W ramach funduszu sołeckiego Hermanów przygotowano miejsce oraz zamontowano 

stojaki dla rowerów. Wartość wykonanych prac 2.000,00 zł. 
 

12. W ramach współorganizacji przedsięwzięć z zakresu kultury, sportu, turystyki i promocji 

Gminy Pabianice w miesiącu kwietniu współfinansowano następujące przedsięwzięcia: 

1) współorganizacja rajdu im. Aleksandra Kamińskiego „ Kamyka” w dniu 02.04.2022 r – 

kwota dofinansowania 1.100,00 zł; 
2) współorganizacja Jubileuszu  55-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej, który odbył się 1 

kwietnia 2022 r. – kwota dofinansowania 500 zł; 
3) współorganizacja X Półmaratonu „ Wszystko Gra Pabianice”, który odbył się 3 kwietnia w 

Pabianicach – kwota dofinansowania 2.000,00  zł. 
 

W dniu 6 kwietnia 2022 r. nastąpiło otwarcie ofert, które wpłynęły w związku z ogłoszonym 

postępowaniem przetargowym pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno -

Przedszkolnym w Piątkowisku”. 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy  MULTISPORT BOISKA SPORTOWE SP. Z O.O. 

43-600 JAWORZNO K. OLSZEWSKIEGO 13A , zaoferowana przez wykonawcę  kwota to  

816 704,79 zł, długość okresu gwarancji -  84 m-ce . 

 

W ZAKRESIE SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH 

W zakresie spraw prowadzonych przez ewidencję ludności i dowody osobiste  w 

miesiącu kwietniu  2022 r.  wykonano: 

1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy - łącznie 34 

osoby; 
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2. Nadano 208 numerów PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium 

RP  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy; 

3. Nadano 13 numerów PESEL cudzoziemcom (innym niż wymienieni w pkt 2); 

4. Wydano 7 zaświadczeń potwierdzających pełne dane osobowe; 

5. Udostępniono dane w związku z rozpatrzeniem 2 wniosków o udostępnienie danych 

osobowych dla   Kancelarii Komorniczych; 

6. Zgony –  5 osób; 

7. Urodzenia – 5 osób; 

8. Złożono 72 wnioski o wydanie dowodu osobistego; 

9. Wydano 114 nowych dowodów osobistych; 

10. Unieważniono 43 dowodów osobistych; 

Na stanowisku obsługującym sekretariat Urzędu Gminy w miesiącu kwietniu 

wprowadzono  

w system informatyczny 700 pism, spraw, które wpłynęły do Urzędu, zapisano 117 

osób zapisano do PSZOK, nadano  410 szt. listów ze zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru i 150 szt. listów zwykłych.  

 

Ad. pkt 8 i 9. 

 

Przed przystąpieniem do referowania tematów dotyczących: 

Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach i tematu z punktu 9 

porządku obrad dot. oceny zasobów pomocy społecznej. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej poprosiła, o możliwość zreferowania w/w tematów jednocześnie ponieważ łączą się one 

ściśle ze sobą. 

Informacje pisemne z zakresu w/w tematów zreferowane przez Kierownik GOPS M. Mielczarek 

znajdują się w załączeniu do niniejszego protokołu jako zał. nr  2 i 3 do niniejszego protokołu.  

W dyskusji głos zabrała głos J. Szafran , która zapytała za ile  osób z terenu gminy GOPS pokrywa koszty 

utrzymania w Domach Opieki Społecznej, na które Kierownik odpowiedziała, że było to 7 osób a koszt 

pobytu za 1 osobę to około 5 tys. zł.  



13 
 

Ponadto, Kierownik poinformowała, że zmieniły się przepisy ustawy o świadczeniu pomocy społecznej 

w zakresie opłat za pobyt osoby w Domach  Opieki Społecznej, jest to przepis korzystny dla gminy, 

ponieważ gmina będzie płaciła tylko i wyłącznie za pobyt osoby z terenu  swojej gminy.  

Przed nowelizacją przepisu było inaczej , gmina ponosiła koszty pobytu nawet za osobę spoza naszej 

gminy w przypadku kiedy znalazła się  w Domu Opieki Społecznej znajdującym się na terenie  naszej 

gminy. 

Radni pytali też o inne sprawy a między innymi związane ze stypendium , kryterium  wymaganym do 

jego uzyskania, a także środkami pomocowymi wypłacanymi dla uchodźców z Ukrainy i wszelkich 

możliwości  świadczeń dla tych osób, na które otrzymywali odpowiedzi od Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej.    

Ad. pkt 10. 

Pracownik Urzędu Gminy ds. sportu M. Madaj przedstawił sprawozdanie z realizacji Rocznego 

Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2021. Informacja w tym 

zakresie stanowi zał. nr 4. 

Uwag, ani pytań do sprawozdania nie było. 

 

Ad. pkt 11. 

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

roboczego LXII/A/2022 do nr LXII/F/2022, co stanowi zał. od nr 5 do nr 10. 

Radni nie mieli uwag do powyższych projektów. 

Uchwały o nr LXII/405/2022, LXII/406/2022, LXII/407/2022, LXII/408/2022, LXII/409/2022 

i LXII/410/2022 zostały przyjęte w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich - 

jednomyślnie. Protokoły z głosowania stanowią odpowiednio zał. od nr 11 do nr 16. 

 

Ad. pkt 12. 

Interpelacji ani zapytań na piśmie nie było. 

 

Ad. pkt 13. 

W ramach komunikatów Przewodniczący poinformował, co następuje: 

„Podczas sesji planowanej w miesiącu czerwcu, na której podejmowana będzie uchwała rady 

gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi odbędzie się również 

debata nad raportem o stanie gminy. 

Raport zostanie przedłożony Radzie Gminy Pabianice na sesji majowej. 
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Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6 ,7, 8 ustawy z dnia o samorządzie gminnym istnieje 

możliwość wzięcia udziału w debacie nad raportem przez mieszkańców gminy Pabianice w 

liczbie maksymalnie do 15 mieszkańców. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do 

przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. 

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres mieszkańca zamierzającego 

wziąć udział w debacie, a także dane kontaktowe. 

Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy Pabianice ul. Torowa 21 do dnia 27 maja 2022 

r. w godz. od 8:00 do 14:00.” 

Następnie radny M. Madaj podziękował w imieniu własnym oraz druhów z OSP w 

Kudrowicach za podjęcie inicjatywy zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

Radna M. Werstak zgłosiła następujące sprawy: 

• czy w okolicy sklepu w Pawlikowicach (Państwa S……….), gdzie znajduje się 

przystanek dla busa planowane jest ustawienie wiaty przystankowej. Obecnie znajduje 

się tam tylko tabliczka, nie ma rozkładu jazdy. 

• Radna poinformowała, że zgłosiła w Starostwie Powiatowym potrzebę posprzątania i 

bieżącej naprawy chodnika w Pawlikowicach. 

• Jak będzie wyglądała organizacja ruchu w momencie rozpoczęcia inwestycji – remont 

drogi gminnej w Pawlikowicach. 

• Czy na terenie Terenina jest już kładziony światłowód. 

Wójt w odpowiedzi potwierdził, że światłowód jest kładziony od strony Hermanowa, prace są 

prowadzone na wysokości Terenina. W przypadku dalszych pytań prosił o kontakt z 

wykonawcą. Odnosząc się z kolei do kwestii organizacji ruchu – na obecną chwilę nie był w 

stanie powiedzieć jaka będzie organizacja ruchu, ponieważ w ostatnim czasie podpisano 

dopiero umowę, następnie teren budowy będzie protokolarnie przekazany wykonawcy i 

dopiero później będzie zatwierdzenie projektu organizacji ruchu. 

Radna wyjaśniła, że dopytuje o tę kwestię ze względu na objazdy. Martwiła się, że kierowcy 

będą korzystać z drogi nad lasem, której stan jest bardzo zły. Poddała pod rozwagę poprawę tej 

drogi we własnym zakresie. 

Wójt poinformował, że we własnym zakresie nie ma możliwości robienia tam czegokolwiek, 

ponieważ jest to niezgodne z prawem. Gmina nie jest właścicielem tej drogi, można jedynie 

porozumieć się z gminą Dobroń. 

Radna pytała ponadto, czy ciąg pieszo-rowerowy, który ma powstać przy przebudowie drogi 

gminnej w Pawlikowicach będzie taki jak od Terenina do Bychlewa, i czy nie będzie kolizji z 

kładzionym światłowodem. 

Wójt odpowiedział, że ciąg pieszo-rowerowy będzie oddzielony od jezdni, ale nie będzie 

wykonany z kostki brukowej, tylko z nawierzchni bitumicznej. Taka decyzja została podjęta po 



15 
 

konsultacji ze środowiskiem kolarskim. Stwierdził również, że nie będzie kolizji ze 

światłowodem – prace w tym zakresie będą koordynowane przez Urząd. 

Radny Ł. Drewniak uważał natomiast, że wjazdy do posesji również powinny zostać wykonane 

z nawierzchni bitumicznej, a nie kostki. 

Do dyskusji włączyła się również radna J. Szafran, która apelowała o naprawę drogi nad lasem. 

Dodała, że otrzymała informację od wykonawcy inwestycji światłowodowej – w Hermanowie 

światłowód ma zostać położony do końca czerwca. 

Dalszych uwag w tym zakresie nie było. 

W tym miejscu radna M. Werstak odniosła się do tematu obchodów święta 3-go Maja. Pytała, 

czy planuje się zorganizować gminne obchody tego święta, a jeśli nie to czy przedstawiciele 

Gminy, Rady będą uczestniczyć w obchodach powiatowych, czy Rada otrzymała zaproszenie. 

Wójt ze swej strony odpowiedział, że 1 maja będzie uczestniczyć we mszy świętej oraz 

spotkaniu zorganizowanym w ramach obchodów święta Strażaka przez OSP Pawlikowice i 

OSP Rydzyny, a 3 maja będzie w kościele w Górce Pabianickiej, gdzie również będą 

prowadzone obchody święta Strażaka i na spotkaniu w Koninie. Dodał, że do tej pory nie było 

takiej tradycji by przedstawiciele Gminy uczestniczyli w obchodach powiatowych święta 3-go 

Maja. Z jego wiedzy wynika, że również ościenne gminy nie uczestniczą w tych obchodach. 

Mimo takiej odpowiedzi radna pytała, gdzie jest miejsce radnych w obchodach gminnych, a 

jeśli takich nie ma to w powiatowych. Pytała gdzie Przewodniczący Rady będzie reprezentować 

Radę, bo radna zaproszenia od OSP Pawlikowice nie otrzymała. 

W tym miejscu Przewodniczący przyznał, że wpłynęło zaproszenie ze starostwa powiatowego 

w sprawie obchodów święta, które odbędą się w kościele św. Mateusza o godz. 9.00. Zamierza 

tam być jako osoba prywatna. 

Radna pytała, dlaczego Przewodniczący nie poinformował radnych. 

Przewodniczący odpowiedział, że miał taki zamiar podczas sesji, jednak radna wcześniej 

zapytała o tę kwestię. 

Radna pytała, czy będzie delegacja radnych by móc złożyć kwiaty. 

W tym miejscu do dyskusji włączył się Wójt, który był zdania, że jeżeli radni będą za tym by 

wypracować tradycję uczestnictwa w obchodach powiatowych, to jest „za”, jednak uważał, że 

należy to zrobić od przyszłego roku, a nie kilka dni przed uroczystością. Był również zdania, 

że jeżeli jest taka wola, to można zorganizować obchody gminne, tak jak się dzieje podczas 

święta 11 listopada. 

W podsumowaniu dyskusji radny M. Śpionek w imieniu własnym oraz strażaków z OSP w 

Rydzynach serdecznie zaprosił radną do OSP Rydzyny na obchody święta Strażaka. 

Na zakończenie Wójt, Przewodniczący oraz radni pogratulowali radnemu M. Śpionkowi 

wyboru na radnego. 
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Ad. pkt 14. 

 

Przewodniczący zakończył LXII sesję Rady Gminy Pabianice. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Pabianice 

 

 Jerzy Błoch 

 

 

Protokołowały: 

Urszula Czerwonka 

Andżelika Struzikiewicz 

 

 


