Protokół Nr II
z obrad II sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r.
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Pabianice.
Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych, w sesji udział wzięło 15 radnych. Lista
obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto w sesji uczestniczyli, sołtysi obecni
zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 2 do protokołu, Wójt Gminy M.
Wieczorek, W- ce Wójt Gminy R. Figiel, Skarbnik Gminy M. Nowicka, radca prawny A.
Jankowski, Sekretarz Gminy A. Chodasewicz-Izaszek. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej M. Mielczarek.
Ad. pkt 1.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych i
stwierdził prawomocność obrad.
Poinformował radnych, o możliwości zgłoszeniu akcesu do pracy w poszczególnych komisjach
rady poprzez wpisanie swoich nazwisk na listach oraz, że listy z nazwami Komisji znajdują się
na stołach do dyspozycji radnych.
Ad. pkt 2.
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili.

Ad. pkt 3.

Przewodniczący Rady J. Błoch przedłożył proponowany porządek obrad, do którego Wójt
Gminy M. Wieczorek zgłosił wnioski o jego rozszerzenie w pkt 5. podjęcie uchwał o
wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał w sprawach zmian w budżecie gminy:
Pierwszy z nich dotyczył zmian polegających na zwiększeniu środków w dz. 801 oświata i
wychowanie o kwotę 4.311,61 zł z tytułu kar i odszkodowań.
Przewodniczący Rady poddał do głosowania wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
powyższego projektu uchwały, w wyniku którego za jego wprowadzeniem opowiedziało się 15
radnych, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały otrzymał
numer roboczy Uchwała Nr II/T/2018
Do drugiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. , Skarbnik
Gminy udzieliła wyjaśnień, że po przeanalizowaniu wydatków w poszczególnych działach
zauważono, iż w niektórych z nich zabraknie do końca roku kalendarzowego środków
finansowych do realizacji zadań, stąd konieczność dokonania przesunięć między działami: w
dz. 400 na obsługę wodociągów i stacji wodociągowych, w dz. administracja publiczna, w dz.
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oświata i przedszkola o kwotę 130 tys. zł. Są to brakujące środki, które należy przekazać do
Urzędu Miasta z przeznaczeniem na żłobki i przedszkola za dzieci uczęszczające z terenu
gminy Pabianice do tych instytucji na terenie miasta. Należy także zabezpieczyć większą kwotę
w dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o którą zwróciła się kierownik ośrodka
kultury w związku z organizacją tego ośrodka.
Po poddaniu przez Przewodniczącego Rady tego wniosku do głosowania o wprowadzenie
powyższego projektu uchwały do porządku obrad za jego wprowadzeniem opowiedziało się
15 radnych, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały
otrzymał numer roboczy II/U/2018
Kolejny wniosek dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, przesunięcia między
działami w dz. oświata w SP w Bychlewie, o których wprowadzenie zwróciła się dyrektor
szkoły został przyjęty przez Radę w głosowaniu jednomyślnym i Przewodniczący nadał temu
projektowi uchwały numer roboczy II/W/2018.
Następny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy dot. włączenia do budżetu gminy
części środków pochodzących z UE na realizację projektu grantowego pn. „Rozwój
kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pabianice” finansowanego w formie mikrograntu
w ramach projektu „ E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko pomorskiego i łódzkiego
realizowanego przez gminę jako lidera przy udziale partnera.
Za wnioskiem o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad Rada
opowiedziała się również w głosowaniu jednomyślnie. Projekt uchwały otrzymał w porządku
obrad numer roboczy II/Y/2018.
Ostatni projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice, o którego
wprowadzenie występował Wójt Gminy dot. zmian między działami i zwiększenia o kwotę 50
tys. zł. z przeznaczeniem na budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych w sześciu
miejscowościach na terenie naszej gminy. Projekt realizowany będzie w przyszłym roku w
ramach środków zewnętrznych z PROW.
Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku został podjęty w
głosowaniu 15 głosami za bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się i otrzymał
numer roboczy II/Z/2018
Radny K. Kowalski zabierając głos zwrócił uwagę na to, że projekty uchwał będące w porządku
obrad a dotyczące stawek podatkowych powinny być uprzednio przeanalizowane na
Komisjach Rady. Postawił wniosek o zdjęcie tych projektów uchwał z obecnego porządku
obrad.
Skarbnik Gminy wyjaśniała, że nie zostało to uczynione z tego względu, że Komisje nie są
jeszcze powołane z uwagi na wybory samorządowe przeprowadzone w miesiącu październiku
br. Wyraziła, że jest to dość specyficzny okres, czas jednak nagli, wszystkie te uchwały
wymagają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i opóźnianie ich
wprowadzenia pod obrady sesji spowoduje brak ich publikacji co związane jest jednocześnie z
brakiem obowiązywania od 1 stycznia 2019 r.
Z takim argumentem nie zgodził się radny K. Kowalski przypominając, że poprzednia kadencja
trwała do 16 listopada br. i można było je przedłożyć Komisjom poprzedniej kadencji.
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Radna M. Werstak zwróciła uwagę, że niektóre projekty uchwał nie posiadają podpisów osób
wprowadzających te dokumenty do porządku obrad, na co W-ce Wójt odpowiedział, że
wszystkie oryginały projektów uchwał będące w posiadaniu Przewodniczącego Rady w takie
podpisy są zaopatrzone. Poza tym radna M. Werstak poparła argumentację radnego K.
Kowalskiego w kwestii analizy projektów uchwał w sprawach ustalenia stawek podatkowych i
od środków transportu na rok przyszły. Zwróciła także uwagę na brak uzasadnień do projektów
uchwał, a które jej zdaniem byłyby przemawiające za tym, by proponowane stawki uchwalić
na obecnej sesji.
Wójt Gminy M. Wieczorek zabierając głos powiedział, że sytuacja mająca miejsce wynika
przede wszystkim ze specyficznego roku i patrząc na kalendarz i obowiązujące nas terminy co
do przyjęcia tych uchwał , nie zyskujemy wcale na czasie, a wręcz wskazane jest by jak
najszybciej Rada je podjęła. Poza tym powiedział, iż ma nadzieję, że trakcie dyskusji nad
projektami uchwał, wszelkie wątpliwości radnych zostaną rozwiązane.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady
poddał zgłoszony wniosek radnego K. Kowalskiego o zdjęcie z porządku obrad projektów
uchwał dot. spraw ustalania stawek podatkowych tj:
- ustalenia stawek podatku od nieruchomości – Uchwała Nr II/O/2018
- określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2019 – Uchwała Nr II/P/2018
- obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 r. – Uchwała Nr
II/R/2018
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 – Uchwała Nr
II/S/2018
do głosowania.
Za wnioskiem nie opowiedział się żaden radnym, przeciw było 12 radnych, 3 radnych
wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku powyższego głosowania wniosek upadł i przystąpił
do dalszej realizacji porządku obrad, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad II sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Podjęcie uchwał:
a/ zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy
Pabianice - Uchwała Nr II/A/2018
b/ zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady
Gminy Pabianice – Uchwała Nr II/B/2018
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c/zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Samorządowo– Społecznej i Organizacyjnej
Rady Gminy Pabianice – Uchwała Nr II/C/2018
d/ powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice – Uchwała
Nr II/D/2014
e/ powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Pabianice – Uchwała Nr II/E/2018
f/ wyboru Przewodniczącego /ej/ stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice – Uchwała
Nr II/F/2018
g/ wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice
– Uchwała Nr II/G/2018
h/ zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy
Pabianice – Uchwała Nr II/H/2018
i/ zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady
Gminy Pabianice – Uchwała Nr II/I/2018
j/ zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
Rady Gminy Pabianice – Uchwała Nr II/J/2018
k/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice – Uchwała Nr II/K/2018
l/ ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Pabianice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie” – Uchwała Nr II/L/2018
ł/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla
osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023 – Uchwała Nr II/Ł/2018
m/ określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – Uchwała Nr II/M/2018
n/ określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – Uchwała Nr II/N/2018
o/ ustalenia stawek podatku od nieruchomości – Uchwała Nr II/O/2018
p/ określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2019 – Uchwała Nr II/P/2018
r/ obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 r. – Uchwała Nr
II/R/2018
s/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 – Uchwała
Nr II/S/2018
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t/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.- Uchwała II/T/2018
u/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała II/U/2018
w/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.- Uchwała II/W/2018
y/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała II/Y/2018
z/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.- Uchwała II/Z/2018
6. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
7. Komunikaty i sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. pkt 4
Wójt Gminy M. Wieczorek przedłożył informację o pracy między sesjami.
Przedstawiona informacja zapisana poniżej:
1. „W zakresie utrzymania dróg gminnych
1. Na ukończeniu znajduje się inwestycja drogowa pn; „Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Piątkowisko od drogi powiatowej nr 4911E do granicy z gminą Dobroń”.
2. Wykonano oświetlenie drogi gminnej na odcinku ok. 320 mb w miejscowości Piątkowisko
od drogi powiatowej nr 4911E do granicy z gminą Dobroń.
3. Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg przy użyciu kruszywa drogowego , masy
asfaltowej na zimno z wykorzystaniem ciągnika i przyczepy oraz robotników drogowych.
4. Porządkowano

pobocza dróg gminnych polegające na zbieraniu

śmieci i odpadów

komunalnych.
5. Dokonano wycięcia 4 szt drzew rosnących w pasie dróg gminnych w miejscowości Górka
Pabianicka zgodnie z podpisaną wcześniej umową i uzyskanym zezwoleniem ze Starostwa
Powiatowego.
6. Zamontowano 2 szt. znaku B-35 (zakaz postoju) w miejscowości Terenin
7. Dokonano reklamacji drogi 108274E (Bychlew Terenin) po wcześniejszych ponagleniach
ubytki pobocza drogi zostały uzupełnione a podmyte rowy zostały uzupełnione ziemią i
przykryte płytą ażurową
8. Dokonano wyrównania i wyprofilowania równiarką samojezdną wszystkich dróg
gruntowych na terenie Gminy Pabianice
9. Dokonano zamówienia 1 szt. wiaty przystankowej która ma zostać zamontowana w m.
Porszewice
5

10. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w pasie
drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
11. Wydawano decyzje na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w związku z
umieszczeniem urządzenia obcego nie związanego z funkcjonowaniem drogi.
12. Wydawano decyzje na lokalizację i urządzenie zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości.
13. Wykonywano inne czynności związane z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie gminy
Pabianice oraz wykonywano prace biurowe związane z funkcjonowaniem Referatu Dróg i
Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Pabianice.
2. W zakresie planowania przestrzennego


Przeprowadzono 102 sprawy z zakresu wystawienia wypisów i wyrysów, zaświadczeń
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.



Przeprowadzono 9 spraw z zakresu opiniowania wstępnych projektów podziału
nieruchomości.



Przeprowadzono 5 spraw z zakresu inne (wyjaśnienia interpretacje, opinie, wnioski,
akty prawne dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz sprawy
budownictwa).



Przeprowadzono 2 sprawy z zakresu roszczeń w związku ze zmianą wartości
nieruchomości w wyniku uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.



Prowadzono czynności wynikające z przeprowadzanych procedur planistycznych
w związku z uchwalaniem zmiany planów miejscowych.

Obecne etapy:
1. Górka Pabianicka – projekt oczekuje na decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
2. Świątniki – zmieniono projekt planu oraz przesłano nowy wniosek do Izby Rolniczej,
celem uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
3. Rydzyny – opracowano projekt. Projekt przesłany do opinii i uzgodnień właściwym
organom.
4. Porszewice - opracowano projekt. Projekt przesłany do opinii i uzgodnień właściwym
organom.
5. Bychlew – opracowano projekt. Projekt przesłany do opinii i uzgodnień właściwym
organom.
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3. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1. Wydano 26 szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej
( ogółem 153 w roku 2018) oraz 4 szt. warunków przyłączenia się do sieci kanalizacji
sanitarnej ( ogółem 53 w roku 2018)
2. Zakończono prace budowlane – sieci wodociągowej w Kudrowicach
3. Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Jadwininie.
4. Przygotowano rozliczenie przeznaczeniu umorzenia pożyczki na sieć kanalizacji
sanitarnej w Jadwininie do WFOŚiGW w Łodzi.
5. Zakończono budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW Żytowice. Po
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie w/w inwestycji przygotowano
dokumenty niezbędne do podpisania umowy o udzielenie dotacji.
6. Wykonano projekt kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko, ul. Cynkowa wraz z
odejściami bocznymi.
4. W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1. Przyjęto i wprowadzono 33 wnioski o wpis do CEIDG,
2. Rozesłano informacja ARiMR-u o możliwości rejestracji elektronicznej zwierząt
hodowlanych.
5. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
1. Wykonano 5 decyzji podziałowych,
2. Wykonano 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego +
przesłanie zażalenia do SKO,
3. Wykonano 20 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji,
4. Wykonano 36 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych,
5. Wykonano 19 wypisów z KW d/c służbowych,
6. Wprowadzono 51 szt. aktów notarialnych do rejestru,
7. Sprawy różne - 15 dot. numeracji posesji, podziałów, rozgraniczeń, uwłaszczeń,
oświadczeń i zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gosp. Rodzinnych.
8. Zawarto akty notarialne:
- 5610/2018 – przekazanie działki 33/1 w Hermanowie na rzecz Skarbu Państwa z
przeznaczeniem pod budowę posterunku Policji.
- 6867/2018 - wykup działek pod drogę w Piątkowisku
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- 7097/2018 – wykup działek pod drogę w Okołowicach
6. W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Przyjęto i wprowadzono do programu 66 deklaracji;
2. Zaksięgowano 142 012,73 zł.

z tytułu wpłat za

gospodarowanie odpadami

komunalnymi;
3. Sporządzono 29 postanowienia;
4. Sporządzono 105 upomnień;
5. Wystawiono 14 tytułów wykonawczych;
6. Sporządzono 3 aneksy do umowy o udzielenie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć
dachowych zawierających azbest ;
7. Sporządzono SIWZ na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy
Pabianice na rok 2019.
7. W zakresie ochrony środowiska
1. Przeprowadzono 19 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń lub zaświadczeń w
sprawie wycięcia drzew.
2. Zakończono postępowanie w sprawie budowy masztu w Górce Pabianickiej –
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.
3. Wpłynęło pismo o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia
nieważności decyzji Starostwa Pabianickiego zatwierdzającej pozwolenie na budowę
masztu w Górce Pabianickiej.
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Wpłynęły plany polowań zbiorowych oraz miejsca przechowywania książki polowań
indywidualnych, przez koła łowieckie na terenie Gminy Pabianice na sezon 2018/2019.
Odpowiednio, informacje zostały umieszczone na BIP.

5. Gmina Pabianice wykazała chęć wzięcia udziału w programie „100 tyś drzew na stu lecie
województwa łódzkiego” organizowanego przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
8. W zakresie oświaty, kultury i sportu
1. W miesiącu październik z usług opiekunów dziennych zatrudnionych przez gminę
korzystało 20 dzieci. Jest to maksymalna liczba dzieci, jaka może być objęta opieką. Koszty
z tym związane, ponoszone przez gminę wyniosły w tym miesiącu 20 118 zł.
2. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi informację, dotyczącą wysokości
potrzebnych środków finansowych na realizację dofinansowania pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników do końca roku 2018 r. Łączna kwota wypłat w
roku 2018 wyniosła 57 169 zł.
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3. Podpisano umowy na opiekę podczas wyjazdów na basen, oraz umowy zlecenia z
instruktorami, którzy przeprowadzą z dziećmi zajęcia w roku szkolnym 2018/2019.
4. Podpisano porozumienia z Prezydentem Miasta Pabianic na współfinansowanie
międzygminnego punktu katechetycznego działającego przy Parafii EwangelickoAugsburskiej św. Piotra i św. Pawła oraz pozaszkolnego Punktu Katechetycznego
działającego przy Zborze Kościoła Chrystusowego „Społeczność Chrześcijańska”. Łączna
kwota porozumień wyniosła 14 921 zł na okres całego roku kalendarzowego.
5. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt przyznał nagrody dyrektorom i jednemu
nauczycielowi ze Szkoły Podstawowej w Petrykozach w łącznej wysokości 14 700 zł.
6. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi zestawienie zbiorcze Sio na 30 września 2018
r.
7. Przesłano do Kuratorium Oświaty w Łodzi cząstkową ocenę pracy Pani Moniki Kaczmarek
dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach, na wniosek Pani dyrektor.
9. Informacja na temat wyborów samorządowych
Wybory samorządowe w 2018 r. były pierwszymi wyborami przeprowadzonymi na podstawie
znowelizowanego w grudniu 2017 r. Kodeksu wyborczego.
Nowelizacja ta wprowadziła m.in. takie zmiany jak dwukadencyjność wójtów, 5 letnią kadencję
Wójtów i Rad Gmin oraz wiele zmian dotyczących samej procedury wyborczej.
Na poziomie Gminy największymi zmianami dotyczącymi organizacji przebiegu głosowania
było powołanie Urzędnika wyborczego oraz wprowadzenie oddzielnych komisji w obwodach:
do przeprowadzenia głosowania oraz do ustalenia wyników głosowania.
Na terenie gminy Pabianice zostało utworzonych łącznie 6 obwodów głosowania. Pięć stałych
zlokalizowanych w szkołach podstawowych w Bychlewie, Pawlikowicach, Petrykozach,
Piątkowisku i Żytowicach oraz jeden odrębny, w Placówce Całodobowej Opieki JADWININ.
W związku z wprowadzeniem oddzielnych komisji do przeprowadzenia głosowania i do
ustalenia wyników, oraz wymogiem obsadzenia pełnych składów komisji, znacznie wzrosła
liczba osób które należało powołać w ich skład. Łącznie, we wszystkich sześciu komisjach
obwodowych były to aż 102 osoby plus 9 osób w Komisji Gminnej.
Liczba uprawnionych do głosowania na ternie gminy wyniosła na dzień 21 października 5605
osób. Największe obwody do Bychlew (1374 uprawnionych) oraz Petrykozy (1369
uprawionych) a najmniejszym (nie licząc obwody zamkniętego) są Żytowice (658
uprawionych).
(Obwód zamknięty: 36 osób uprawnionych, ale tylko w wyborach do Sejmiku Województwa
Łódzkiego).
Nowe procedury wyborcze niestety znacznie wydłużyły czas potrzebny na przeliczenie głosów,
sporządzenie protokołów oraz przekazanie ich właściwym Terytorialnym Komisją Wyborczym
(Gminnej i Powiatowej). O ile we wcześniejszych latach ostatnie komisje docierały do Urzędu
Gminy około godziny 5 – 6 rano to tym razem w tych godzinach pojawiały się komisje, którym
liczenie poszło najszybciej. Ostatni protokół Komisja Gminna otrzymała około godz. 14:00.
Warto jednak dodać, że w głosowaniu ponownym, 5 listopada, poszło to już dużo szybciej i
Komisja Gminna jeszcze przed północą ustaliła wyniki głosowania.
Oczywiście największy wpływ na to miał fakt, że tym razem liczono tylko głosy oddane na
kandydatów na Wójta Gminy ale dało się również zauważyć znaczne przyspieszenie wykonania
czynności związanych z procedurą pakowania i przekazywania dokumentów oraz materiałów
wyborczych.
Można więc przypuszczać, że zdobyte w tym roku przez osoby zaangażowane w organizację
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wyborów doświadczenie pozwoli w przyszłości przeprowadzić je szybko i sprawnie.
Na terenie Gminy Pabianice nie odnotowano, żadnych incydentów, które mogłyby mieć wpływ
na przebieg glosowania.
Frekwencja.
Podobnie jak we wcześniejszych latach, Gmina Pabianice wyróżnia się wysoką frekwencją. 21
października wyniosła ona 65,63% i była o ponad 10 pkt procentowych wyższa od frekwencji
krajowej, która wyniosła 54,90%. Była to również wartość wyższa od frekwencji w
województwie, która kształtowała się na poziomie 57,02% oraz w powiecie pabianickim, gdzie
wyniosła 57,25%.
65,63% to jednocześnie najwyższy wynik, wśród gmin Powiatu Pabianickiego (ponad 2 pkt
procentowe wyższy niż druga w kolejności Gmina Ksawerów).
W poszczególnych obwodach głosowania frekwencja kształtowała się następująco:
Obwód nr 1: 69,2%
Obwód nr 2: 64,4%
Obwód nr 3: 63,6%
Obwód nr 4: 65,8%
Obwód nr 5: 64,3%
W dniu 5 listopada frekwencja w Gminie Pabianice wyniosła 56,48%.
Obwód nr 1: 56,62%
Obwód nr 2: 57,4%
Obwód nr 3: 56,2%
Obwód nr 4: 57,7%
Obwód nr 5: 56,8%
Z wynikami wyborów można zapoznać się w portalu przygotowanym przez Państwową
Komisję Wyborczą dostępnym pod adresem www.wybory2018.pkw.gov.pl”.

Ad. pkt 5.

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od nr
roboczego II/A/2018 do II/Z/2018, co stanowi zał. od nr 3 do nr 26.
Odnosząc się do projektu uchwały o nr roboczym II/A/2018 W-ce Przewodniczący Rady
odczytał nazwiska kandydatów do Komisji Gospodarczo-Finansowej, co przedstawia się
następująco:
1. Mariusz Madaj;
2. Maciej Kociołek;
3. Marek Gryska;
4. Małgorzata Brandeburg;
5. Szafrański Henryk;
6. Łukasz Drewniak;
7. Krzysztof Kowalski.
Poinformował następnie, że jest to liczba członków zgodna ze statutem i odczytał treść projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej
Rady Gminy Pabianice.
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Uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały nr II/3/2018 opowiedziano się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania
stanowi zał. nr 27 do protokołu.
Odnosząc się do projektu uchwały o nr roboczym II/B/2018 W-ce Przewodniczący Rady
odczytał nazwiska kandydatów do Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju, co przedstawia się
następująco:
1. Jerzy Błoch;
2. Mariusz Madaj;
3. Grzegorz Antoniewski;
4. Maria Lubowicka;
5. Małgorzata Brandeburg;
6. Łukasz Drewniak.
Poinformował następnie, że jest to liczba członków zgodna ze statutem i odczytał treść projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i
Rozwoju Rady Gminy Pabianice.
Uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały nr II/4/2018 opowiedziano się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania
stanowi zał. nr 28 do protokołu.
Odnosząc się do projektu uchwały o nr roboczym II/C/2018 W-ce Przewodniczący Rady
odczytał nazwiska kandydatów do Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej, co
przedstawia się następująco:
1. Donata Szczesik;
2. Grzegorz Antoniewski;
3. Anna Marciniak;
4. Janina Szafran;
5. Golewski Andrzej;
6. Magdalena Werstak.
Poinformował następnie, że jest to liczba członków zgodna ze statutem i odczytał treść projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej
i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice.
Uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały nr II/5/2018 opowiedziano się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania
stanowi zał. nr 29 do protokołu.
Odnosząc się do projektu uchwały o nr roboczym II/D/2018 W-ce Przewodniczący Rady
odczytał nazwiska kandydatów do Komisji Rewizyjnej, co przedstawia się następująco:
1. Maciej Kociołek;
2. Anna Marciniak;
3. Szafrański Henryk;
4. Golewski Andrzej;
5. Krzysztof Kowalski;
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6. Magdalena Werstak.
Poinformował następnie, że liczba zgłoszonych kandydatów jest wyższa niż liczba członków
Komisji, jaka wynika ze statutu, tj. 5 osób.
W związku z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie nad poszczególnymi
kandydaturami.
Za kandydaturą radnego M. Kociołka opowiedziano się 12 głosami za, przy 3 głosach
wstrzymujących.
Przed kolejnym głosowaniem radna M. Werstak zaproponowała by każdy z kandydatów
przedstawił swoją wiedzę w zakresie pracy w Komisji Rewizyjnej, swoje doświadczenie.
Uzasadniła tę propozycję stwierdzeniem, że radni się nie znają, podając swój przykład.
Przychylono się do powyższej prośby. Każdy z kandydatów krótko się zaprezentował.
Po dokonaniu powyższego Przewodniczący Rady zauważył, że przedstawione kandydatury
obejmują kandydatów ze wszystkich komitetów wyborczych.
Dalszych uwag nie było.
Przeprowadzono reasumpcję głosowania nad kandydaturą radnego M. Kociołka. Za
kandydaturą radnego opowiedziano się 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących.
Za kandydaturą radnej A. Marciniak opowiedziano się jednogłośnie.
Za kandydaturą radnego H. Szafrańskiego opowiedziano się 11 głosami za, przy 4 głosach
wstrzymujących.
Za kandydaturą radnego A. Golewskiego opowiedziano się 13 głosami za, przy 2 głosach
wstrzymujących.
Za kandydaturą radnego K. Kowalskiego opowiedziano się 14 głosami za, przy 1 głosie
wstrzymującym.
Za kandydaturą radnej M. Werstak opowiedziano się 2 głosami za, przy 11 głosach przeciw i 2
głosach wstrzymujących.
W związku z powyższym w skład komisji Rewizyjnej weszli następujący radni:
1. Maciej Kociołek;
2. Anna Marciniak;
3. Szafrański Henryk;
4. Golewski Andrzej;
5. Krzysztof Kowalski.
W-ce Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego
stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice.
Uwag nie było.
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Za przyjęciem uchwały nr II/6/2018 opowiedziano się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania
stanowi zał. nr 30 do protokołu.
Odnosząc się do projektu uchwały o nr roboczym II/E/2018 W-ce Przewodniczący Rady
odczytał nazwiska kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, co przedstawia się
następująco:
1. Anna Marciniak;
2. Maria Lubowicka;
3. Małgorzata Brandeburg;
4. Janina Szafran;
5. Łukasz Drewniak;
6. Magdalena Werstak;
7. Krzysztof Kowalski.
Poinformował następnie, że liczba zgłoszonych kandydatów jest wyższa niż liczba członków
Komisji, jaka wynika ze statutu, tj. 5 osób.
W związku z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie nad poszczególnymi
kandydaturami.
Za kandydaturą radnej A. Marciniak opowiedziano się jednogłośnie.
Za kandydaturą radnej M. Lubowickiej opowiedziano się 12 głosami za, przy 3 głosach
wstrzymujących.
Za kandydaturą radnej M. Brandeburg opowiedziano się 12 głosami za, przy 3 głosach
wstrzymujących.
Za kandydaturą radnej J. Szafran opowiedziano się 11 głosami za, przy 4 głosach
wstrzymujących.
Za kandydaturą radnego Ł. Drewniaka opowiedziano się 13 głosami za, przy 2 głosach
wstrzymujących.
Za kandydaturą radnej M. Werstak opowiedziano się 3 głosami za, przy 11 głosach przeciw i 1
głosie wstrzymującym.
Za kandydaturą radnego K. Kowalskiego opowiedziano się 2 głosami za, przy 12 głosach
przeciw i 1 głosie wstrzymującym.
W związku z powyższym wynikiem głosowania radny Ł. Drewniak zrezygnował z członkostwa
w Komisji na rzecz jednego z dwóch pozostałych kandydatów z komitetu wyborczego, który
reprezentuje.
Rezygnację zgłosił również radny K. Kowalski.
W związku z powyższym w skład Komisji automatycznie, jako piąty członek weszła radna M.
Werstak.
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Skład komisji Skarg, wniosków i Petycji przedstawia się zatem następująco:
1. Anna Marciniak;
2. Maria Lubowicka;
3. Małgorzata Brandeburg;
4. Janina Szafran;
5. Magdalena Werstak.
W-ce Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego
stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice.
Uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały nr II/7/2018 opowiedziano się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania
stanowi zał. nr 31 do protokołu.
Przed przystąpieniem do omówienia projektu uchwały o nr roboczym II/F/2018 powołano
Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Komisji.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury radnych:
1. A. Golewskiego, który wyraził zgodę;
2. D. Szczesik, która wyraziła zgodę;
3. K. Kowalskiego, który nie wyraził zgody;
4. G. Antoniewskiego, który wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie było. Komisja skrutacyjna w powyższym składzie została powołana
jednogłośnie.
Przewodniczący prosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczących powyższych Komisji.
Radna A. Marciniak zgłosiła kandydaturę radnego H. Szafrańskiego na Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna M. Lubowicka zgłosiła kandydaturę radnej A. Marciniak na Przewodniczącą Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił przerwę dla prac Komisji Skrutacyjnej.
Po przerwie rozdano karty do głosowania na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, które
następnie kolejno wyczytywani radni wrzucali do urny.
Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, Przewodnicząca Komisji D. Szczesik
odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania tajnego, który stanowi zał. nr 32 do
protokołu.
W wyniku wyboru na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano radnego H.
Szafrańskiego 11 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym.
Radny podziękował za wybór.
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W-ce Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały nr II/F/2018.
Uwag nie zgłaszano.
Uchwała Nr II/8/2018 została przyjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. Wyciąg z
głosowania stanowi zał. nr 33 do protokołu.
Następnie rozdano karty do głosowania na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji, które następnie kolejno wyczytywani radni wrzucali do urny.
Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, Przewodnicząca Komisji D. Szczesik
odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania tajnego, który stanowi zał. nr 34 do
protokołu.
W wyniku wyboru na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybrano radną
A. Marciniak 12 głosami za, przy 3 głosach przeciw.
W-ce Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały nr II/G/2018.
Uwag nie zgłaszano.
Uchwała Nr II/9/2018 została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 35
do protokołu.
Radna podziękowała za wybór.
Następnie Przewodniczący Rady zwołał pierwsze posiedzenia Komisji: Ochrony Środowiska i
Rozwoju, Gospodarczo-Finansowej oraz Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej w celu
wyboru ich Przewodniczących. Ogłosił przerwę.
Po przerwie powrócono do omawiania projektów uchwał.
Uwag do projektu uchwały o nr roboczym II/H/2018 nie było. Zgodnie z wyborem Komisji
Gospodarczo-Finansowej jej Przewodniczącym został radny M. Madaj.
Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji
Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z
głosowania stanowi zał. nr 36 do protokołu.
Uwag do projektu uchwały o nr roboczym II/I/2018 nie było. Zgodnie z wyborem Komisji
Ochrony Środowiska i Rozwoju jej Przewodniczącym została radna M. Lubowicka.
Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Ochrony
Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z
głosowania stanowi zał. nr 37 do protokołu.
Uwag do projektu uchwały o nr roboczym II/J/2018 nie było. Zgodnie z wyborem Komisji
Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej jej Przewodniczącym została radna D. Szczesik.
Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji
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Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice została przyjęta
jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 38 do protokołu.
Kolejnym omawianym projektem był projekt uchwały o nr roboczym II/K/2018. W-ce
Przewodniczący Rady odczytał proponowane składniki wynagrodzenia Wójta:
1. zasadnicze – 4700 zł;
2. dodatek funkcyjny – 1900 zł;
3. dodatek specjalny – 40%, tj. 2640 zł;
4. dodatek za wieloletnią pracę – 15%, tj. 705 zł.
Uwag do powyższego nie było.
Uchwała Nr II/13/2018 została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 39
do protokołu.
Uwagę do projektu uchwały o nr roboczym II/L/2018 złożyła radna M. Werstak. Radna
odniosła się do trzech kwestii związanych z projektem uchwały w sprawie rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Zapytała o to, czy kwoty zabezpieczone w
Programie są zgodne z budżetem na 2019r. Następnie zauważyła, że w priorytetowych
zadaniach publicznych brak jest niektórych zadań, proponowała by je dopisać. Pytała również
o udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Odpowiedzi do powyższych uwag udzielił Wójt.
Dalszych pytań nie było.
Uchwała nr II/14/2018 została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 40
do protokołu.
O wyjaśnienia do projektu uchwały o nr roboczym II/Ł/2018 poprosił radny Ł. Drewniak.
Wyjaśnień udzieliła Kierownik GOPS M. Mielczarek. Kierownik stwierdziła, że aby móc
skorzystać z programu zaproponowanego przez Ministerstwo, to trzeba podnieść kryterium
dochodowe o 150%.
Radna A. Marciniak prosiła o podanie przykładu na jedno dziecko.
Kierownik wskazał, że kryterium dochodowe wynosi 528 zł, czyli podwyższone do 150%
wyniesie 792 zł, a w przypadku osób samotnych i niepełnosprawnych będzie to 1051,50 zł.
Innych uwag, ani pytań nie było.
Uchwała nr II/15/2018 została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 41
do protokołu.
Uwag do projektu uchwały o nr roboczym II/M/2018 nie było. Uchwała nr II/16/2018 została
przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 42 do protokołu.
Podczas omawiania projektu uchwały o nr roboczym II/N/2018 na wniosek Kierownik GOPS
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wprowadzono autopoprawkę do projektu uchwały o nr II/N/2018. Kierownik wskazała, że w
zał. nr 2, w pierwszej tabeli w pkt 3 pomyłkowo wpisano 3000%, a należy wpisać 300%.
Uwag do powyższego nie było.
Uchwała nr II/17/2018 została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 43
do protokołu.
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr II/O/2018. Skarbnik przedstawiła stawki podatku
od nieruchomości, które obowiązywały w roku 2017 oraz górne dopuszczalne stawki podatku.
Radny K. Kowalski zwrócił uwagę, że wskazane zostały stawki maksymalne. Pytał jakie są
stawki minimalne.
Skarbnik stwierdziła, że stawki minimalne nie są ustalone. Dla przykładu przekazała radnym
informację jak te stawki wyglądają w sąsiednich gminach. Stwierdziła, że różnice są
minimalne.
Innych uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały o Nr II/18/2018 opowiedziano się 13 głosami za, przy 2 głosach
wstrzymujących. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 44 do protokołu.
Podczas omawiania kolejnych projektów uchwał na sali obrad obecnych było 14 radnych. Salę
obrad opuściła radna A. Marciniak.
Uwag do projektu uchwały o nr roboczym II/P/2018 nie było. Uchwała nr II/19/2018 została
przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 45 do protokołu.
Do kolejnego projektu uchwały o nr roboczym II/R/2018 odniosła się radna M. Werstak. Radna
zwróciła uwagę, że również do tego projektu nie ma załączonego uzasadnienia.
Skarbnik wyjaśniła, że proponuje się obniżenie średniej ceny skupu żyta, podobnie jak to miało
miejsce w latach poprzednich. Obecnie proponuje się stawkę 49 zł. W roku 2018 wynosiła ona
48 zł.
Wyjaśnienie zostało przyjęte.
Za przyjęciem uchwały o Nr II/20/2018 opowiedziano się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania
stanowi zał. nr 46 do protokołu.
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym II/S/2018. Do powyższego odniósł się
Wójt. Zauważył, że w ubiegłym roku do gminy zaczęli zgłaszać się przedsiębiorcy, którzy
wnioskowali o przeanalizowanie stawek podatku od środków transportu z uwagi na niższe
stawki w sąsiednich gminach. Szczególnie niskie są stawki w gminie Buczek. Z tego względu
przeanalizowano stawki w gminie Pabianice w porównaniu do stawek w gminie Dobroń,
Dłutów i Buczek. Faktycznie stawki w gminie Pabianice są nieco wyższe niż w pozostałych
gminach. Stąd propozycja by w niektórych przypadkach obniżyć stawki o 50 zł i 150 zł. Liczył,
że będzie to sygnał dla przedsiębiorców, że coś się zmienia. Dochody z tego tytułu zmniejszą
się o 44 tys. zł, ale w innym przypadku może to być nawet spadek o 150 tys. zł.
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Radny K. Kowalski zwrócił uwagę, że w analizach należy brać pod uwagę nie tylko podatek
od środków transportowych, ale w przypadku odejścia przedsiębiorcy spadną także dochody z
tytułu podatku dochodowego. Dlatego był zdania, że powinien być taki trend.
Innych uwag nie było.
Radni przyjęli stanowisko przedstawione przez Wójta.
Za przyjęciem uchwały o Nr II/21/2018 opowiedziano się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania
stanowi zał. nr 47 do protokołu.
Uwag do projektu uchwały o nr roboczym II/T/2018 nie było. Uchwała nr II/22/2018 została
przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 48 do protokołu.
Uwag do projektu uchwały o nr roboczym II/U/2018 nie było. Uchwała nr II/23/2018 została
przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 49
do protokołu.
Uwagę do projektu uchwały o nr roboczym II/W/2018 zgłosiła radna M. Werstak. Radna prosiła
o wyjaśnienia do projektu.
Skarbnik odpowiedziała, że dyrektor szkoły w Bychlewie zwróciła się z prośbą o dokonanie
przesunięć między działami w ramach budżetu szkoły.
Radna pytała o usługi pozostałe.
Skarbnik wyjaśniła, że są to np. usługi administracyjne typu opłata pocztowa, usługi
asenizacyjne.
Innych uwag nie było.
Uchwała nr II/24/2018 została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 50
do protokołu.
Uwag do projektu uchwały o nr roboczym II/Y/2018 nie było. Uchwała nr II/25/2018 została
przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 51 do protokołu.
Uwagę do projektu uchwały o nr roboczym II/Z/2018 zgłosiła radna M. Werstak. Radna prosiła
o uzasadnienie do projektu.
Wójt przypomniał, że projekt dotyczy zwiększenia środków o 50 tys. zł w związku ze wzrostem
wartości zamówienia na realizację placów zabaw i siłowni zewnętrznych.
Innych uwag nie było.
Uchwała nr II/26/2018 została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 52
do protokołu.
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Ad. pkt 6.
Interpelacji ani zapytań w formie pisemnej nie było.
Pracownik biura Rady poinformował, że druki, na których będą składane interpelacje i
zapytania są do pobrania w biurze Rady.
Ad. pkt 7.
W ramach komunikatów i spraw różnych jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady,
który poinformował, że radni składają oświadczenia majątkowe do dnia 20 grudnia br.
Następnie poprosił o składanie propozycji odnośnie terminu, w którym miałaby się odbywać
sesja.
Część radnych zgłosiła chęć odbywania się sesji w godzinach popołudniowych. Padł też
wniosek o godziny dopołudniowe.
Wójt poinformował, że analizowane są godziny pracy Urzędu. Od stycznia będą zmiany.
Biorąc pod uwagę powyższą informację Przewodniczący stwierdził, że również w styczniu
ustalony zostanie termin przyszłych sesji.
Radna M. Werstak odniosła się z kolei do sprawy rozpoczętej inwestycji w Pawlikowicach.
Zauważyła, że jest tam droga powiatowa, przy której wykonany został chodnik. Obecnie jest
on rozjeżdżany przez pracujące tam pojazdy. Sprawa ta została już zgłoszona do Starostwa
Powiatowego, jednak pytała, czy były rozmowy, że stan zostanie przywrócony do stanu
pierwotnego, czy jest dokumentacja fotograficzna, czy nie lepiej by w późniejszym czasie
wjazd znajdował się od strony drogi wojewódzkiej.
Wójt odpowiedział, że gmina może działać jedynie w porozumieniu ze Starostwem
Powiatowym, ponieważ jest to droga powiatowa.
Radna zastanawiała się również nad możliwością pozyskania tego inwestora w kontekście
opłacania podatku od środków transportowych, skoro ma to być firma transportowa, a gmina
obniżyła ten podatek.
Wójt stwierdził, że mają to być magazyny. Rozmowy z inwestorem trwają od dłuższego czasu.
Niemniej nie chciał podawać bliższych szczegółów w tym zakresie z uwagi na taki wymóg
inwestora. Był przekonany, że na przyszłej sesji Rady Gminy będzie mógł udzielić więcej
informacji. Proponował by punkt porządku obrad dotyczył właśnie przedstawienia informacji
nt. inwestycji w Pawlikowicach.
Radna zwróciła również uwagę, że trwają prace na drodze wojewódzkiej w okolicach szkoły w
Bychlewie. Pytała, czy jest planowana sygnalizacja przy szkole. Jeżeli nie ma wiedzy w tym
temacie, to prosiła się zorientować zanim inwestycja dojdzie do Bychlewa.
Zebrani poinformowali, że inwestycja ta będzie kontynuowana, ale w stronę Pabianic.
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Niemniej Przewodniczący podziękował za zainteresowanie sprawą. Obiecał, że będą starania o
tę sygnalizację.
Kolejne sprawy zgłosił radny Ł. Drewniak. Prosił by:
• zamieścić nowy statut na stronie BIP;
• zwrócić uwagę na problem z wejściem na stronę BIP – następuje przekierowanie na
inną stronę;
• na drodze krajowej nr 71 przy skrzyżowaniu z drogą za Kościołem, skręcając w prawo
znajduje się duży ubytek.
W-ce Wójt poinformował, że było zgłoszenie telefoniczne do GDDKiA w tej sprawie, jednak
będzie jeszcze wysłane pismo.
Radna M. Werstak odniosła się jeszcze do statutu i jego §75 ust. 3. Pytała, co to za błędy
rachunkowe, które będzie można poprawić bez konieczności podejmowania kolejnej uchwały.
Wójt wraz z mecenasem A. Jankowskim wyjaśnili, że chodzi o oczywiste błędy rachunkowe,
np. w przypadku zamówień – np. niewłaściwe zsumowanie tabeli. Przykładem może być
również dzisiejsza pomyłka – zamiast wpisać 300 % wpisano 3000 %. Nie będą poprawiane
błędy, które merytorycznie coś zmieniają.
Pytanie zadał także radny K. Kowalski, który chciał wiedzieć co ze sprawą hałasu w okolicy
drogi ekspresowej S8.
Radca prawny poinformował, że GDDKiA zobowiązana została do przekazania do RDOŚ
dodatkowych informacji i tam się toczy sprawa.
Jako ostatnia głos zabrała sołtys wsi Piątkowisko M. Wejchman, która podziękowała w imieniu
mieszkańców za realizację projektu ulicy.
Dalszych spraw nie było.
Ad. pkt 8.
Przewodniczący zakończył II sesję Rady Gminy Pabianice.
Przewodniczący Rady
Gminy
Pabianice
Jerzy Błoch
Protokołowały:
Urszula Czerwonka
Andżelika Struzikiewicz
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