Protokół Nr X
z obrad X sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 27 maja 2019 r.
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Pabianice.
Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych, w sesji udział wzięło 15 radnych. W sesji
uczestniczył także nowo wybrany radny S. Cholewa wybrany w wyborach uzupełniających do
Rady Gminy Pabianice w okręgu wyborczym nr 4. 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, Skarbnik Gminy J. Kukieła,
radca prawny A. Jankowski.
Ad. pkt 1.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych i
stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2.
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”
Przewodniczący poprosił radnych o powstanie i radny S. Cholewa złożył ślubowanie.
Ad. pkt 4.
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 9 projektu uchwały w sprawie poboru podatków: od
nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
W projekcie uchwały aktualizuje się wykaz sołtysów w gminie Pabianice w związku ze
zmianami jakie zaszły po wyborach sołtysów i rad sołeckich w nowej kadencji.
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Rada opowiedziała się w głosowaniu jednogłośnym za wprowadzeniem w/w projektu uchwały
do porządku obrad.
Projekt uchwały otrzymał w porządku obrad numer roboczy X/H/2019
Porządek obrad X sesji przedkłada się następująco:
1. Otwarcie obrad X 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 Wójta o pracy między sesjami.
7. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
8. Przedłożenie raportu o stanie gminy.
9. Podjęcie uchwał w sprawach.
a/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. - Uchwała Nr X /A/2019
b/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. - Uchwała Nr X /B/2019
c/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. - Uchwała Nr X /C/2019
d/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr X/D/2019
e/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr X/E/2019
f/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr X/F/2019
g/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 – Uchwała Nr X/G/2019
h/ poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – Uchwała Nr X/H/2019
10. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
11. Komunikaty i sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. pkt 6.
Wójt Gminy przedłożył in formacją o pracy Urzędu Gminy za miesiąc maj br.
Informacja przedstawia się następująco:
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„INFORMACJA O PRACY WÓJTA MIĘDZY SESJAMI
MAJ
Ochrona

Środowiska

i

Gospodarki

Nieruchomościami

za

okres:

od 25 kwietnia 2019 roku do dnia 27 maja 2019 r
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1. Wydano 8 szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowe wydano 5
szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej
2. Trwają przeglądy hydrantów na terenie Gminy.
3.Trwają

prace

4.Rozpoczęto

rozbudowy
remont

zasów

sieci

wodociągowej

przydomowych

na
w

terenie
Woli

gminy.

Żytowskiej.

5.W trakcie przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Cynkowej.
6. Trwają prace nad PFU instalacji fotowoltaicznej na SUW Rydzyny.
W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1. Przyjęto i wprowadzono 24 wnioski o wpis do CEIDG,
2. Wydano 3 zaświadczenia o okresie prowadzenia działalności gospodarczej do celów
emerytalnych
W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
1. Wykonano 4 decyzje podziałowe,
2. Wykonano 8 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji,
3. Wykonano 12 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych,
4. Wykonano 15 wypisów z KW d/c służbowych,
5. Wprowadzono 9 szt. aktów notarialnych do rejestru,
6. Sprawy różne – 1 dot. oświadczeń i zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gosp. rodzinnych.
7. Skomunalizowano działkę 521 w Rydzynach – decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 13 maja
2019 r.
8. Wydano jedno zaświadczenie na Piątkowisko dotyczące przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności zgodnie z nowelizacją przepisów użytkowanie wieczyste po
zmianach.
W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Przyjęto i wprowadzono do programu 22 deklaracji;
2. Zaksięgowano 24 534,88 zł. z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi;

3. Sporządzono 25 pism informacyjnych o zaległościach;
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4. Wystawiono 33 upomnienia z tytułu zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
5.Weryfikacja Piątkowiska pod względem ilości osób zgłoszonych

w deklaracji

( przyjmowanie oświadczeń, zmiany deklaracji)
6. Wystawiono 5 wezwań odnośnie złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
7. Wszczęto z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscowości Piątkowisko;
8. Sporządzono analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018;
9.

Sporządzono 1 umowę o udzielenie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć

dachowych zawierających azbest z budynków na terenie gminy Pabianice;
10. W dniu 29.04.2018 r w związku z pismem Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego dotyczącego stanu sanitarno-porządkowego na terenie województwa
łódzkiego, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wraz z pracownikiem Urzędu
Gminy przeprowadziła kontrolę terenów należących do Gminy Pabianice. W czasie kontroli
nie stwierdzono nieprawidłowości;
11. Obsługa bieżąca mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat, udzielanie
informacji itp.);
12.Kontrola w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie
gminy Pabianice-Hermanów i Janowice.
13.Wystawiono wezwanie w celu złożenia wyjaśnień dot. nielegalnego wysypiska śmieci na
działce w miejscowości Janowice.
W zakresie ochrony środowiska
1.Przeprowadzono 10 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń lub zaświadczeń w
sprawie wycięcia drzew.
2.Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej w Pawlikowicach.
3.Zakończono program 100 tysięcy drzew na 100-lecie województwa Łódzkiego; posadzono
łącznie 178 drzew.
4.Zakończono program wycieczki ekologicznej dla uczniów szkół gminnych.
W zakresie wykonania gminnych programów
1. Wydano 1 skierowania na zaczipowanie 1 suki.
2. Wydano 1 skierowanie na sterylizację/kastracje psów - 1 samicy.
3. Wydano 5 skierowań na sterylizację/kastrację kotów - 5 samic i 4 samców.
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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 2019 roku wpłynęło 50 wniosków. W
związku z przeznaczeniem w budżecie Gminy w 2019 roku kwoty 396 400,00 zł na
dofinansowanie, do dalszego rozpatrywania zostało zakwalifikowanych 36 wniosków na kwotę
ponad 390 tys. zł., 14 wniosków na kwotę 214 548,25 zł umieściliśmy na liście rezerwowej do dalszego procedowania w przypadku gdyby zostały wolne środki.
5. Przyjęto 4 wnioski PBOŚ oraz 2 wnioski PK w sprawie udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do
budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
Referat Oświaty, Kultury i Sportu maj 2019


Rozpatrzono pod względem formalnym i merytorycznym sprawozdania końcowe z
realizacji zadań publicznych zrealizowanych w ramach tryb. 19 a. ustawy o pożytku i o
wolontariacie – zadania: „ Międzynarodowy Dzień Kobiet” oraz „ Z kulturą na Ty 2019”



Uzgodniono i oraz ogłoszono Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „
Budowa nowych miejsc rekreacji z elementami placu zabaw i siłowni plenerowej w m.
Bychlew ,Hermanów, Jadwinin, Janowice, Porszewice, Świątniki w gm. Pabianice”.
Oferty przedłożone w terminie do 10 maja 2019 r. zostały ocenione pod względem
formalnym.
Dwie oferty zostały odrzucone, ponieważ treść ofert nie odpowiadała treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Natomiast kolejna najniższa oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na zamówienie tj. kwotę 250 060,00 zł, stąd Zamawiający unieważnił
postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4.



Zawarto umowy z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie boisk sportowych z terenu
gminy Pabianice ( 1 osoba boisko sportowe w Piątkowisku, 1 osoba boisko w
Bychlewie);



Zaakceptowano dokumentację końcową dotycząca wykonania projektu budowlanego i
wykonawczego wielobranżowego Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w
Pawlikowicach;



W dniach 23-24.05.2019 r. zrealizowano szkolenie w zakresie „ Rozwój kompetencji
cyfrowych mieszkańców gminy Pabianice „ – temat: działam w sieciach
społecznościowych.
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W miesiącu kwiecień 2019 r. z usług opiekunów dziennych zatrudnionych przez gminę
korzystało dwadzieścioro dzieci. Jest to maksymalna liczba dzieci, jaka może być objęta
opieką. Koszty z tym związane, ponoszone przez gminę wyniosły w tym miesiącu 19
368 zł.



Dokonano podziału dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na rok
2018 r. :

Dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.-podział środków
Kwota dotacji : 209 047 zł.
Rozdział 80103 /odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: 140 300 zł./
Rozdział 80104 /Zespół szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku: 68 747 zł./
W rozdziale 80103 kwota dotacji tj. 140 300 zł. została rozłożona pomiędzy oddziały
przedszkolne przy szkołach podstawowych z podziałem na poszczególne paragrafy:
SP. Bychlew: 46 299 zł.
SP. Petrykozy: 58 926 zł.
SP. Pawlikowice: 35 075 zł.
W rozdziale 80104 kwota dotacji tj. 68 747 zł. Została przyznana Zespołowi SzkolnoPrzedszkolnemu w Piątkowisku z przedszkolem w Żytowicach.


Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi arkusze organizacyjne szkół na rok
2019/2020 do zaopiniowania.



Przygotowanie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela.



Sporządzono sprawozdanie do UOKiK dotyczące dofinansowania dla pracodawcy na
dokształcenie młodocianych pracowników.



Przygotowanie i wysłanie wniosku 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.



Wyznaczenie osoby do Rady Programowej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli i Doradztwa Medycznego w Pabianicach.



Wykonano raport zbiorczy ze sposobu wykorzystania środków na doskonalenie
nauczycieli za ubiegły rok budżetowy.
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Przygotowanie i wysłanie do zaopiniowania przez odpowiednie organy projektu
uchwały

w

sprawie

planu

sieci

publicznych

szkół

podstawowych

od

1 września 2019 r.
W zakresie utrzymania dróg gminnych w m-cu kwietniu i maju 2019 r.
1. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót na zadanie
inwestycyjne pn; „Przebudowa drogi gminnej w Pawlikowicach działka nr 180/3 od
skrzyżowania

z drogą powiatową do granicy z gminą Dłutów”.

Pod[pisano umowę z

Wykonawcą robót tj. firma Larkbud Sp. z o.o. ul.Piotrkowska 173 lok.500 90 – 447 Łódź.
Termin wykonania robót 30.08.2019 r. Wartość zamówienia – 878 220,00 zł. brutto
2.Wykonano projekt zamienny do projektu przebudowy drogi w Rydzynach - dz. nr 61/2. W
trakcie przygotowywania procedury przetargowe.
3. Utwardzono kruszywem drogowym drogę dojazdową do pól w miejscowości Żytowice i
drogę dojazdową do działek budowlanych w sołectwie Kudrowice a także odcinek drogi od
Majówki do Żytowic przy użyciu kruszywa pozyskanego z rozbiórki ulicy Stadionowej i Złotej
w Piątkowisku.
4. Zakupiono szlakę w ilości 300 ton niezbędną do remontu nawierzchni dróg gruntowych
na terenie naszej gminy. Zakup dokonany w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Pabianicach,
św. Rocha 8, 95-200 Pabianice
5. Dowożono szlakę w celu utwardzenia nawierzchni dróg gruntowych w sołectwie Konin,
Szynkielew, Pawlikowice, Piątkowisko - przy użyciu ciągnika rolniczego i przyczepy
ciągnikowej.
6. Rozpoczęto wykaszanie poboczy dróg i rowów przydrożnych.
7.Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg przy użyciu szlaki, kruszywa drogowego z
wykorzystaniem ciągnika i przyczepy oraz robotników drogowych.
8. Uzgodniono z sołtysem oraz właścicielami posesji w Gorzewie możliwości ustawienia i
zamontowano 2 lustra drogowe.
9. Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy przez
mieszkańców w różnych sprawach.
10. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w pasie
drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
11. Wydawano dwie decyzje na lokalizację

i urządzenie zjazdu z drogi gminnej do
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nieruchomości.
12. 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.
Ponadto informacja stanowi pisemny zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
Wójt odczytał także informację o możliwości zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów
Powszechnych w związku z upływem w dniu 31.12.2019 czteroletniej kadencji ławników
orzekających w sądach. Prezes Sądu Okręgowego zwrócił się do Rady Gminy Pabianice o
dokonanie naboru kandydatów na ławników.
Pełna informacja, którą odczytał Wójt Gminy stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Informacja ta zostanie przekazana sołtysom w celu rozplakatowana jej na tablicach
ogłoszeniowych we wszystkich sołectwach w Gminie Pabianice oraz umieszczona w bip gminy
Pabianice.
Po informacji Wójta dot. pracy Urzędu Gminy radna M. Werstak, radny K. Kowalski zwrócili
się z pytaniami, na które Wójt udzielił odpowiedzi.
Radny Ł. Drewniak zauważył, że w informacji Wójta nie było informacji w kwestii dot. napraw
nawierzchni dróg po zimie.
Wójt odpowiedział, że pełnej informacji udzieli później, po zasięgnięciu wiedzy u
merytorycznego pracownika, wiadomym mu jest, iż został wyłoniony wykonawca, który ma
wykonywać te usługi, w ramach remontów utwardzone zostały kruszywem pobocza w
Hermanowie, poza tym maja być wykonane w ramach tych prac natryski asfaltowe na tych
poboczach.

Ad. pkt 7.

Przewodniczący Komisji przedłożyli informacje o pracy Komisji, którym przewodniczą.
Zarówno Przewodniczący Komisji Samorządowo-Społecznej jak i Komisji Ochrony
Środowiska i Rozwoju i Komisji Gospodarczo-Finansowej poinformowali, że odbyły
posiedzenie połączone w temacie analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok
2018 i omówienia projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja Rewizyjna na
posiedzeniu w miesiącu maju dokonała również analizy sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2018 i opracowała wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej z opinią o
sprawozdaniu i rekomendacji do udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.
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Ad. pkt 8.

Wójt Gminy przedstawił Raport o stanie Gminy Pabianice.
Wójt poinformował, że przedkładanie takiego raportu jest zupełnie nową rzeczą wynikającą ze
znowelizowanej ustawy o samorządzie gminy.
W myśl także przepisów w/w ustawy debata nad raportem ma odbyć się w miesiącu czerwcu
br. na której to będzie także przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok i
udzielane absolutorium Wójtowi Gminy.
W związku z tym, że dokument ten jest bardzo obszerny zostanie umieszczony w biuletynie
informacji publicznej Gminy Pabianice, przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej dla
tych radnych, sołtysów, którzy udostępnili swój adres poczty elektronicznej, można także
pobrać go ze strony Urzędu Gminy.
Raport stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 9.
W-ce przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od nr
roboczego X/A/2019 do X/H/2019, co stanowi zał. od nr 6 do nr 13.
Do projektu uchwały o nr roboczym X/A/2019 uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały nr X/78/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
radni opowiedzieli się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym X/B/2019 uwag nie było.
Uchwała nr X/79/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. została przyjęta
jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym X/C/2019, przy którym głos zabrała
Skarbnik Gminy J. Kukieła, wyjaśniając, iż chciałaby wnieść autopoprawkę do załącznika nr 1
i 2 niniejszej uchwały – błąd w kwotach „przed zmianą” i „po zmianie”. Kwota o którą jest
zmieniany budżet nie ulega zmianie.
Do przedmiotowego projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała nr X/80/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. została przyjęta
jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 16 do protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym X/D/2019 uwag nie było.
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Za przyjęciem uchwały nr X/81/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
radni opowiedzieli się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym X/E/2019 uwag nie było.
Uchwała nr X/82/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. została przyjęta
jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym X/F/2019.
Do przedmiotowego projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała nr X/83/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. została przyjęta
jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym X/G/2019 uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały nr X/84/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
radni opowiedzieli się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Przy projekcie uchwały o nr roboczym X/H/2019 głos zabrała radna M. Werstak, która
poprosiła
o jego krótkie uzasadnienie.
Uzasadnienia udzielił Wójt, wyjaśniając, iż 20 maja odbyło się ostatnie zebranie wiejskie, które
wybrało sołtysa, w związku z czym można było wskazać w załączniku do niniejszego projektu
aktualny wykaz osób uprawnionych do poboru podatków w gminie. Zasady poboru podatku
pozostały natomiast takie same jak w latach ubiegłych. Zmianie uległ jedynie załącznik do
Uchwały.
Uchwała nr X/85/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. została przyjęta
jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 21 do protokołu.
Ad. pkt 10.
Radna A. Marciniak złożyła interpelacje dot:
- ustawienia trzech tablic ogłoszeniowych w miejscowości Piątkowisko.

Radna M. Werstak złożyła:
- wniosek dot. zorganizowania spotkania informacyjnego z PGE w temacie podłączenia
gazociągu
do firmy „Amazon” oraz
- interpelację dot. przedstawienia zestawienia w temacie dróg dla poszczególnych sołectw za
okres
2009-2019.
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Radny M. Kociołek złożył wniosek dot:
- nadania nazw ulic w miejscowości Bychlew oraz uporządkowanie numeracji posesji przy tych
ulicach.
Ad. pkt 11.
W ramach komunikatów i spraw różnych, radny Ł. Drewniak poruszył następujące kwestie:
• remonty cząstkowe po okresie zimowym na drogach - głównie chodzi o drogę z Górki
Pabianickiej w kierunku Gorzewa – jest ona w kiepskim stanie;
• dziura w jezdni w Gorzewie przy progu zwalniającym - powoduje ona trudności w
minięciu się dwóm pojazdom przejeżdżających przez próg;
• wykaszanie poboczy z traw – dlaczego skończyły się przed przejściem dla pieszych
(droga obok kościoła) przy skrzyżowaniu z drogą w kierunku Gorzewa. Nie wykoszone
jest także skrzyżowanie z drogą na Górkę Poduchowną – trawy są wysokie, co bardzo
ogranicza widoczność.
Radny Ł. Drewniak dodatkowo podkreślił, iż należy uporządkować w tym temacie nie tylko
wskazane przez niego odcinki dróg, ale wszystkie skrzyżowania na terenie gminy, jak również
przejazdy kolejowe.
Kolejna kwestia poruszona przez radnego Ł. Drewniaka dot. ulicy Rypułtowickiej - ze względu
na trwające na niej prace remontowe została ona zamknięta, a jazda tam się odbywająca
przeniosła się na Gorzew, co spowodowało utrudnienia w ruchu, zwiększenie jego natężenia
oraz kilkukilometrowe zatory drogowe (korki). Należałoby na to zwrócić uwagę i zorientować
się jak długo potrwa jeszcze remont w/w ulicy.
Dalej, poinformował także, iż Wojewoda Łódzki uchylił decyzję w sprawie budowy masztu
w Górce Pabianickiej i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Decyzja została uchylona
m. in. dlatego, że przedmiotowy maszt w takiej formie w jakiej został zaprojektowany budzi
wątpliwości co do tego, czy jest inwestycją celu publicznego, a tylko taka inwestycja może być
zrealizowana na terenach rolnych jakie są obecnie w Górce Pabianickiej. W związku z tym,
Wnioskodawca musi uzupełnić dokumentację i wykazać, że powzięta przez niego inwestycja
przejawia cel publiczny. Na bazie anten, które miały być zamontowane na podstawie projektu,
który złożono w ramach ominięcia przepisów, były to dwie antenki radioliniowe, które nie
wymagały decyzji środowiskowej. Tego typu anteny nie służyły by jednak łączności w
rozumieniu ogólnym dla społeczeństwa lecz tylko dla komunikacji wieży z kontrolerem
przesyłu – takie było uzasadnienie Wojewody Łódzkiego. Kolejnym krokiem inwestora może
być wystąpienie o wydanie decyzji środowiskowej w związku, z czym uczula on Urząd, że taki
wniosek do Gminy może wpłynąć.
Następnie, w ramach komunikatów i spraw różnych, wystąpił radny K. Kowalski, który
poruszył tematy dot. zakupu szlaki i uzupełniania ubytków w drogach gruntowych na terenie
gminy oraz wykaszania poboczy z traw, które się rozpoczęło. Szczególnej uwadze Urzędu
polecił on drogę oznaczoną w „Geoportalu” numerem 18. Jest to droga, która łączy drogę
powiatową na Potaźni z drogą gminną, która skręca na mostku w prawo czyli w kierunku
Bychlewa - tam gdzie są stawy. Droga odchodzi w lewo, vis a vis tych stawów. Część tej drogi
jest w kiepskim stanie technicznym. Dodatkowo, w pewnym momencie jej nawierzchnia ulega
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zwężeniu - głównie przez pozarastane rowy, które są w katastrofalnym stanie. Rów, który idzie
po prawej stronie tej drogi, zbiera wodę w kierunku Dobrzynki obok stawu do głównego cieku
– praktycznie rzecz biorąc, jest to ważny rów melioracyjny przy drodze gminnej. W związku z
powyższym, zwraca się z prośbą o wysłanie we wskazane miejsce kompetentnego pracownika
Urzędu w celu przeprowadzenia wizji lokalnej, najlepiej z nim w porozumieniu, aby ocenić
niezbędne czynności bądź też prace, które należałoby tam poczynić.
W dalszej kolejności, radna A. Marciniak zabrała głos w następujących sprawach:
• wyraziła pochwałę dot. miejscowości Piątkowisko, gdzie w sobotę obok placu zabaw
został pomalowany przy udziale mieszkańców w/w miejscowości piękny mural;
• spytała o mającą się odbyć w czerwcu debatę nad raportem o stanie gminy – czy i w
jaki sposób mogą się na nią zgłaszać mieszkańcy oraz gdzie i kiedy takich zgłoszeń
można dokonać.
Odnosząc się do powyższego zapytania radnej A. Marciniak, Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice J. Błoch, odpowiedział, iż taka informacja była już podana na poprzedniej sesji i
zgodnie z nią, termin do zgłaszania mieszkańców do debaty już upłynął.
Następnie sprawy zgłosiła radna M. Werstak. Były one następujące:
• destrukt ułożony na drogach w Hermanowie w celu poszerzenia drogi asfaltowej obecnie jest on koloru brązowego, co wygląda mało estetycznie. Poprzednio kruszywo
było w kolorze czarnym, zlewającym się z asfaltem. Czy destrukt musi być w kolorze
brązu. Jeśli nie musi to niech w przyszłości będzie to jednak kolor czarny zlewający się
z asfaltem, gdyż wygląda to estetyczniej.
• czy w związku z obchodami Jubileuszu 45-lecia Zespołu „Bychlewianka”, mającego
się odbyć w Szkole Podstawowej w Bychlewie podjęto działania organizacyjne w celu
zapewnienia parkingu dla osób, które przybędą na jubileusz. Co z samochodami? Czy
są jakieś działania poczynione w tym temacie.
Odnosząc się do kwestii parkingu w dnu Jubileuszu „Bychlewianki”, Przewodniczący Rady
Gminy Pabianice J. Błoch odrzekł, iż nie posiada wiedzy w tym temacie. Będzie trzeba po
prostu parkować tam, gdzie znajdzie się ku temu możliwość.
Na powyższe radna M. Werstak odparła, że może dobrze by było ustawić tam jakąś ochronę
bądź kogoś, kto będzie kierował ruchem, gdyż już przy codziennym odwożeniu dzieci do
szkoły jest problem, a co dopiero w przypadku gdy przybędzie ok. 200 osób. Dodatkowo,
należy także wziąć pod uwagę przeprowadzany w okolicy szkoły remont drogi.
W odpowiedzi, Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch odrzekł, iż wspólnie z Wójtem
porozmawia z organizatorami w celu znalezienia dobrego wyjścia z sytuacji.
W dalszej kolejności, radny A. Golewski zapytał w imieniu mieszkańców czy gmina posiada
harmonogram wykaszania rowów z traw, bo wszystko jest pozarastane.
Wójt odpowiedział, iż z pewnością istnieje harmonogram wewnętrzny na potrzeby Referatu
Dróg i Planowania Przestrzennego jednakże nie jest mu on w tej chwili znany. Jak tylko się z
nim zapozna postara się jak najszybciej przesłać informację w tym temacie.
Dalej, pozostając przy głosie, radny A. Golewski poinformował, iż 23 maja uczestniczył w sesji
powiatu Pabianickiego na której Starosta Krzysztof Habura bardzo chwalił gminę za dobrą
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współpracę oraz za pieniądze, które zostały przekazane powiatowi na inwestycję.
W ramach komunikatów i spraw różnych głos zabrał także sołtys Pawlikowic, W. Jarmakowski
informując, iż pracownicy i pacjenci Ośrodka Zdrowia bardzo narzekają na trudności
wynikające z przebudowy trasy bełchatowskiej, jak również na zamknięcie wjazdu do tegoż
ośrodka. Remont się przedłuża i rodzi to utrudnienia.
Dalej, ponownie głos zabrała radna M. Werstak, pytając, czy byłaby taka możliwość, aby na
stronie Urzędu była numeracja dróg gminnych (numery naniesione na drogi), by np. w sytuacji
zwracania się do Wójta z interpelacją odnośnie danej drogi nie opisywać słownie, tylko
wskazać jej numeracje. Obecnie takowej informacji nie można nigdzie znaleźć.
Wójt odpowiedział, iż woli jak drogi opisywane są słownie, gdyż numery ciężko jest spamiętać,
a w dodatku, jeżeli mamy drogę, która jest dość długa i ma jeden numer, to nie zawsze będzie
wiadomo - podając jej numer, o który odcinek chodzi. Jednocześnie podkreślił, iż uwaga radnej
M. Werstak jest słuszna, gdyż ludzie powinni mieć jasno wskazane jaki numer ma dana droga.
W temacie tym zabrał głos M. Rzepkowski – pracownik urzędu, informując, iż obecnie W-ce
Wójt R. Figiel prowadzi postępowanie odnośnie uporządkowania dróg i za jakiś miesiąc, góra
półtora taka informacja już będzie dostępna.
Do tematu odniósł się także radny Ł. Drewniak, który zasugerował, iż może dobrze by także
było, gdyby pojawiła się mapka ze zróżnicowaniem kolorów w zależności od kategorii drogi:
krajowa, wojewódzka, gminna i drogi wewnętrzne. Na pewno uprościło by to wszystkim
poruszanie się.
W dalszej kolejności w ramach komunikatów i spraw różnych wystąpiła sołtys Rydzyn – K.
Helbik, która w imieniu swoim, pana radnego K. Kowalskiego i rady sołeckiej w Rydzynach,
zaprosiła wszystkich na festyn z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 16 czerwca o godz.
15.
Dalej, radna M. Werstak wystąpiła z prośbą o zrezygnowanie ze swego udziału w Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice, a dołączenie do składu Komisji Ochrony
Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice.
Następnie, głos zabrała sołtys wsi Terenin również zapraszając na festyn sołecki, mający się
odbyć 8 czerwca o godz. 16:00.
Na koniec tego punktu obrad, Wójt wspominał o współpracy między sołtysami a radnymi, pod
kątem realizacji projektu oświetleniowego. Chodzi o bezpośrednie przekazanie mieszkańcom
dokładnej informacji dot. planowanej inwestycji, co może się przyczynić do tego, że większa
liczba tych właścicieli będzie skłonna podpisać umowę o nieodpłatne przekazanie fragmentu
gruntu gminie, by mogła ona dysponować tym gruntem i występować na tych odcinkach dróg
prywatnych o dofinansowanie. Są już przygotowane materiały dla dwóch sołectw: Hermanów
i Kudrowice, w związku z czym po sesji prosi o rozmowę z sołtysami i radnymi w/w
miejscowości w tej sprawie.
Do powyższego odniósł się radca prawny A. Jankowski, który podkreślił, iż jest to bardzo
istotna kwestia, gdyż na podstawie tych umów, Wójt składa oświadczenie pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o prawie dysponowania
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nieruchomością na cele budowlane. Jest to chociażby istotne dlatego, aby potem w trakcie
inwestycji nie wystąpiła sytuacja w której nagle ktoś powie, że nie wyrażał zgody, że ktoś
sfałszował podpis, że to nie jego. Jest to inwestycja liniowa i jeśli w którymś momencie nagle
się zrobi problem to może się okazać, że spory odcinek nie będzie mógł być przez to
zrealizowany, dlatego tak ważne jest żeby wszyscy ci dysponenci gruntu po prostu te umowy
podpisali.
Kończąc obrady, Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, korzystając z okazji, że jest
to pierwsza sesja po zakończeniu zebrań sołeckich na których zostali wybrani na kolejną
kadencję sołtysi, bardzo gorąco podziękował i pogratulował wszystkim nowo wybranym
sołtysom jak również tym, którzy sołtysami nie zostali.
Pogratulował również S. Cholewie wyboru na radnego.
Więcej spraw nie zgłoszono.
Ad. pkt 11.
Przewodniczący zakończył X sesję Rady Gminy Pabianice.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice
Jerzy Błoch

Protokołowały:
Urszula Czerwonka
Paulina Mąkowska
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