Protokół Nr XI
z obrad XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 13 czerwca 2019 r.
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych w sesji uczestniczyło 11 radnych – nieobecni
radni to: M. Brandeburg, M. Kociołek, J. Szafran oraz M. Werstak. Lista obecności radnych stanowi
zał. nr 1 do protokołu. Ponadto, w sesji uczestniczyli sołtysi obecni zgodnie z listą obecności
stanowiącą zał. nr 2 oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt M. Wieczorek, W-ce Wójt R. Figiel,
Skarbnik Gminy J. Kukieła oraz radca prawny mec. A. Jankowski.
Ad. pkt 1.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych
i stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.
Uwag nie było.
Porządek przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad XI sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019r. - Uchwała Nr XI/A/2019;
b/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 - Uchwała Nr XI/B/2019;
c/ zmieniająca uchwałę Nr LVIII/489/2014 Rady Gminy Pabianie z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie ustanowienia dopłaty do kosztów dostawy Internetu domowego dla posiadaczy
Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Pabianice - Uchwała Nr XI/C/2019.
4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
5. Komunikaty i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący dodał, że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Wójta.
Ad. pkt 3.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od nr
roboczego XI/A/2019 do XI/C/2019, co stanowi zał. od nr 3 do 5 do protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym XI/A/2019 uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały nr XI/86/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
radni opowiedzieli się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XI/B/2019.
Do przedmiotowego projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Uchwała nr XI/87/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym XI/C/2019 uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały nr XI/88/2019 zmieniającej uchwałę Nr LVIII/489/2014 Rady Gminy
Pabianie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do kosztów dostawy Internetu
domowego dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Pabianice
radni opowiedzieli się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Ad. pkt 4.
Radny A. Golewski złożył interpelację dot:
- interwencji w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w sprawie drogi powiatowej nr 3308E
w Szynkielewie i ul. Piłsudskiego w Pabianicach.
Ad. pkt 5.
W ramach komunikatów i spraw różnych, radny A. Golewski podziękował Wójtowi
M. Wieczorkowi za zrobienie dróg w Szynkielewie III - mieszkańcy są zadowoleni z zamontowanej
tam nakładki.
W dalszej kolejności tegoż punktu obrad, radny K. Kowalski poruszył następujące kwestie:
•
•

Terminarz wykaszania poboczy - czy takowy już jest dostępny. Jeśli nie, to prosi o jego
udostępnienie.
Temat „woda” - czy w gminie Pabianice wystąpiły jakieś niepokojące sygnały jeżeli chodzi
o zasoby wodne bądź też ograniczenia w związku z suszą.

Odnosząc się do tematu „woda” odpowiedzi udzielił Wójt, informując, iż na chwilę obecną sytuacja
na terenie gminy jest stabilna, jednakże był jeden dzień, w którym wystąpił potężny problem po
północnej stronie gminy, gdzie wieczorem ciśnienie wody spadło praktycznie do zera - taki stan
utrzymał się do północy. Nastąpił potężny pobór wody, związany z upałami, podlewaniem, ale
przede wszystkim z dwóch hydrantów gminnych (najprawdopodobniej kradzież wody). Miejsce
poboru wody zostało zlokalizowane, jednakże nie ma żadnych dowodów, „nikt też nikogo nie
złapał za rękę”, iż pobór wody był niezgodny z przeznaczeniem. Ten incydent był główną
przyczyną kryzysu wodnego w gminie. Podkreślił, że w przyszłości nie powinno się dopuścić do
sytuacji w której wody przy takich upałach nie będzie jak również zasygnalizował, iż w związku z
próbą nielegalnego poboru wody zmienione zostały ustawienia stacji uzdatniania wody - teraz
pompy będą załączać się (przynajmniej na okres upałów) przy 75 % poziomie wody. Oprócz tego,
trwają pracę związane z regulacją zasuw w różnych miejscach gminy (szczególnie jej północnego
odcinka), ponieważ ciśnienie wody jest bardzo zróżnicowane w różnych miejscach - zależy to od
wysokości poszczególnych miejscowości czy też ich części. Obecnie od dnia kryzysu wodnego
obserwuje się znaczną poprawę, ciśnienie się właściwie unormowało, a do mieszkańców
wystosowany został apel (w aplikacji, na stronie internetowej gminy oraz na profilu
Facebookowym) o używanie wody jedynie w celach socjalno – bytowych.
Następnie, Wójt M. Wieczorek poprosił W-ce Wójta R. Figla o udzielenie odpowiedzi na temat
harmonogramu wykaszania poboczy z traw oraz remontów cząstkowych na drogach w gminie.
W-ce Wójt R. Figiel wyjaśnił, iż harmonogram wykaszania poboczy jest co roku opracowywany
w połowie maja i jest on dostępny u pracownika Referatu Dróg i Planowania Przestrzennego
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H. Madejskiego. Harmonogram zawiera kolejność dróg do wykaszania, jednakże trudno jest w
maju określić w który dzień co i gdzie będzie wykaszane. Obecnie pobocza wykaszane są w taki
sposób, iż co dwa dni jest zmiana - raz kosi się południową stronę gminy, a raz północną. Prace
związane z wykaszaniem poboczy z traw są także uzależnione od warunków atmosferycznych oraz
wzrostu traw. W-ce Wójt podkreślił także, iż są kłopoty z ludźmi do pracy. Z trzech pracowników,
którzy zostali przyjęci z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych, został tylko
jeden. Obecnie wykaszane są drogi wskazane na pozycji 11 w harmonogramie (harmonogram
zawiera łącznie 22 pozycje). Jeśli zaś chodzi o roboty cząstkowe na drogach, sytuacja przedstawia
się podobnie. Południowa strona gminy była już zrobiona, obecnie prace przeniosły się na stronę
północną, ok. 1 dnia roboty cząstkowe powinny być zakończone. Druga część remontów odbywa
się zazwyczaj na jesienią.
Odnosząc się do powyższej wypowiedzi W-ce Wójta R. Figla, głos zabrał radny Ł. Drewniak, który
poprosił o wykoszenie w pierwszej kolejności, najlepiej jeszcze przed Bożym Ciałem Górki
Poduchownej z uwagi na fakt, iż w tym roku będzie przez nią przechodzić procesja.
W dalszej kolejności punktu obrad komunikaty i sprawy różne głos zabrał Przewodniczący Rady
Gminy Pabianice J. Błoch, który odniósł się do kwestii inwestycji gazyfikacji gminy Pabianice.
Inwestycja ta nabrała tempa, słowo jest dotrzymywane, wszystko idzie planowo. Odbiór
mieszkańców jest bardzo pozytywny. Ludzie się cieszą, że będzie inna alternatywa ogrzewania.
Następnie w imieniu mieszkańców i swoim podziękował Wójtowi M. Wieczorkowi za duże
zaangażowanie w niniejszą inwestycję.
Dalej głos zabrał sołtys Hermanowa, P. Modrzejewski, który zapytał czy jest planowana jakaś
zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch informując, iż w tym roku
nie jest ona w ogóle przewidziana z uwagi na podwyżkę opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz trudną sytuację całej „gospodarki śmieciowej”. Być może w przyszłym roku
będzie to możliwe po przeprowadzeniu wyliczeń i przeliczeń, jednakże na dzień dzisiejszy nie
można precyzyjnie udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Pozostający przy głosie sołtys wsi Hermanów, P. Modrzejewski, odniósł się także do wylewki
asfaltowej (tłucznia) w Hermanowie - po części był łatany, teraz jest cisza. Jeden dzień popracowała
tam firma, która zrobiła wylewkę. Mimo to kamienie nadal strzelają. Nie jest to zrobione wszędzie.
Do powyższego odniósł się W-ce Wójt R. Figiel, który poinformował, iż będzie to zrobione. Jest to
spory odcinek. Gdy zostaną załatane dziury i zrobione inne cząstkowe naprawy, okaże się jak to
wyjdzie kwotowo (gdyż umowa jest sporządzana kwotowo) i będzie można wtedy dalej się starać
nad poprawą pobocza (by zrobiło się twardsze) na wskazanym odcinku.
Następnie, sołtys Hermanowa P. Modrzejewski zasygnalizował, iż przy zakręcie w Hermanowie po
prawej i lewej stronie w pasie drogi bardzo rozrosły się dębinki, które ograniczają widoczność – czy
byłaby możliwość ich wykoszenia.
Dalej, w ramach komunikatów i spraw różnych, radny K. Kowalski zapytał, czy istnieje obowiązek
wykaszania nieużytków.
Odpowiedzi udzielił W-ce Wójt R. Figiel, informując, iż jeżeli rolnik dostaje na grunt dopłaty musi
wykaszać nieużytek, natomiast jeśli ktoś nie składa wniosku o dopłaty nie ma takiego obowiązku
i nie można go do tego zobligować.
Więcej spraw nie zgłoszono.
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Ad. pkt 6.
Przewodniczący zakończył XI sesję Rady Gminy Pabianice.

Protokołowała:
Paulina Mąkowska

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice
Jerzy Błoch
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