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Protokół Nr XVII
z obrad XVII sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 28 października 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. 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, Sekretarz Gminy Anna Chodasewicz - Izaszek, Skarbnik Gminy J. Kukieła, radca
prawny A. Jankowski.
Ad. pkt 1.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał wszystkich
przybyłych i stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2.

Uwag do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili.

Ad. pkt 3.

Przewodniczący Rady przedłożył proponowany porządek obrad sesji, do którego Wójt Gminy
złożył wniosek o wprowadzenie czterech projektów uchwał w sprawach:


zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.

Zmiana dotyczy przesunięć środków finansowych między działami w ramach budżetu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Za wprowadzeniem do porządku obrad niniejszego projektu uchwały Rada opowiedziała się w
głosowaniu jednomyślnie. Projektowi uchwały w porządku obrad Przewodniczący nadał numer
roboczy XVII/I/2019
Drugim projektem uchwały o którego wprowadzenie wnioskował Wójt Gminy był projekt
uchwały również dot. zmian w budżecie gminy na 2019 r. Zmiany dotyczyły zmian funduszu
sołeckiego sołectw: Rydzyny Petrykozy, Żytowice, Świątniki na wnioski mieszkańców.
Projektowi uchwały został nadany w porządku obrad numer roboczy XVII/J/2019. Projekt
uchwały został wprowadzony do porządku obrad w głosowaniu jednomyślnie.
Kolejnym projektem uchwały, o którego wprowadzenie do porządku obrad wnioskował Wójt
Gminy był projekt uchwały również dot. zmian w budżecie gminy Pabianice.
Uzasadnienie do niniejszego projektu uchwały przedkłada się w sposób następujący:
„ W wyniku przeprowadzonych analiz dochodów oraz wydatków majątkowych i bieżących
proponuje się dokonać niezbędnych przesunięć środków.



W planie dochodów zwiększenie o 258.000 zł:
100.000 zł - wpływy z innych lokalnych opłat (renta planistyczna)
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150.000 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
8.000 zł - dofinansowanie z powiatu pabianickiego na zadanie Niesienie pomocy
środowisku ludziom w stanie nagłego zagrożenia.







W planie wydatków zwiększenie o 258.000 zł, w tym:
Zmiany w wydatkach majątkowych - zmniejszenie o 505.000 zł:
150.000 zł – zadanie Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW Rydzyny
290.000 zł – zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Piątkowisko ul. Cynkowa
65.000 zł – zadanie Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków

Zmiany w wydatkach majątkowych - zwiększenie o 312.600 zł:
100.000 zł – zadanie Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy
100.000 zł – zadanie Rozbudowa sieci kanalizacji we wsi Bychlew
70.000 zł – zadanie Zmiana systemu oprogramowania i pracy SUW Górka Pabianicka
25.000 zł – zadanie Dotacja dla OSP Konin na dofinansowanie zakupu nowego
samochodu lekkiego do celów ochrony pożarowej

17.600 zł – zadanie zakup automatu myjącego do czyszczenia sali gimnastycznej,
holi szkolnych i klas w Szkole Podstawowej w Petrykozach.
 Zmiany w wydatkach bieżących - zwiększenie o 468.000 zł:
 350.000 zł - zakup usług od innych JST (refundacja wydatków za pobyt dzieci z terenu
gminy
uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin)

80.000 zł – na bieżące utrzymanie sieci wodociągowych na terenie gminy (na zakup
energii – 45.000, zakup usług pozostałych – 30.000, różne opłaty i składki – 5.000)

20.000 zł – na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnych na terenie gminy (zakup
usług pozostałych)

8.000 zł – zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Gminy Pabianice
(zakup pilarki i agregatu oddymiającego dla OSP Kudrowice) w ramach zadania
Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia

10.000 zł- wymiana grzejników w pomieszczeniach garażowych jednostki OSP Górka
Pabianicka (zakup usług pozostałych)
 Zmiany w wydatkach na wynagrodzenia i składki – zmniejszenie o 17.600 zł
 zmniejszenie składek na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w
Petrykozach i przesunięcie środków na zakup automatu myjącego”
Za wprowadzeniem do porządku obrad powyższego projektu uchwały Rada opowiedziała się
w głosowaniu jednomyślnie. Projektowi uchwały Przewodniczący nadał w porządku obrad
numer roboczy XVII/K/2019.
Ostatnim projektem uchwały, o którego wprowadzenie wnioskował Wójt Gminy był projekt
uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej za którego wprowadzeniem
Rada opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie. Projekt uchwały otrzymał w porządku
obrad numer roboczy XVII/L/2019






Następnie W-ce Przewodniczący Rady M. Gryska w imieniu Przewodniczącego Rady złożył
wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
V/45/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. Projekt uchwały został
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przygotowany na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i dotyczy wprowadzenia do planu
kontroli Komisji Rewizyjnej Ray Gminy dodatkowej kontroli w temacie wykorzystania i
rozliczenia udzielonych dotacji z budżetu Gminy Pabianice udzielonej Gminnemu Domowi
Kultury w Bychlewie oraz Stowarzyszeniu „Folklor ma sens” w 2019 roku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w tym miejscu poinformował, że uzasadnienie do w/w
projektu uchwały przedłoży w punkcie dot. podejmowania uchwał.
Rada za wprowadzeniem powyższego projektu uchwały do porządku obrad opowiedziała się w
głosowaniu jednomyślnie. Projekt uchwały otrzymał numer roboczy XVII/M/2019.
Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
Porządek obrad przedkłada się następująco:

1. Otwarcie obrad XVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
6. Przyjęcie podstawowych wskaźników i priorytetów inwestycyjnych do opracowania
budżetu Gminy Pabianice na 2020r
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Górka Pabianicka – Uchwała Nr XVII/A/2019
b/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
działki o nr. ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew – Uchwała Nr XVII/B/2019
c/ zmieniająca uchwałę Nr LXII/557/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018
r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pabianice – Uchwała Nr XVII/C/2019
d/ zmieniająca uchwałę Nr LXII/559/2018 r Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018
r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów –
Uchwała Nr XVII/D/2019
e/ odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów we wschodniej części wsi Rydzyny określonych w uchwale Nr XLVI/419/2017
z dnia 27 października 2017 r. – Uchwała Nr XVII/E/2019
f/ wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości gruntowej
z przeznaczeniem pod drogę - Uchwała Nr XVII/F /2019
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g/ uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice – Uchwała Nr XVII/G/2019
h/ zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w
sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały
ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Pabianice – Uchwała Nr XVII/H/2019
i/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr XVII/I/2019
j/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr XVII/J/2019
k/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr XVII/K/2019
l/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 – Uchwała Nr XVII/L/2019
m/ zmiany Uchwały Nr V/45/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. – Uchwała
Nr XVII/M/2019
8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
9. Komunikaty i sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. pkt 3.

Wójt Gminy przedłożył informację o pracy Urzędu Gminy za miesiąc październik 2019 r.
Informacja przedstawia się następująco:
„INFORMACJA

WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI
październik 2019 r.

W zakresie utrzymania dróg
1.Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót
na zadanie inwestycyjne pn; Przebudowa ul. Tytanowej w ramach projektu
„Budowy dróg osiedla w Piątkowisku w obrębie ulic Spiżowej, Miedzianej,
Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo-rowerowego”. Dnia 10.10.2019r. podpisano
umowę z firmą „WŁODAN”
2. Roboty dotyczące wykonania zadania pn: „Przebudowa drogi w Rydzynach
działka 61/2” zostały zakończone oraz dokonano odbioru drogi.
3. Roboty dotyczące wykonania zadania pn: „Rozbudowa drogi nr. 108257E
przez Szynkielew I na odcinku od zakrętu przy pos.29 do drogi krajowej nr. 71”
są na etapie zakończeniowym.
4. Dokonano zakupu kruszywa drogowego w ilości 20 samochodów ciężarowych
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(ok.540 ton) niezbędnego do remontu nawierzchni dróg gruntowych na terenie
gminy.
Utwardzono kruszywem drogowym drogę gruntową miejscowości Rydzyny tzw.:
„Biesaga” oraz uliczki gruntowe sołectwa Piątkowisko.
5. Dokonano kolejnego równania i profilowania równiarką samojezdną
większości dróg gruntowych na terenie Gminy Pabianice
6. Wykaszano pobocza dróg i rowów przydrożnych przy użyciu własnego sprzętu
tj. ciągnika rolniczego oraz kos spalinowych.
7. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy
kompleksowej dostawy energii elektrycznej na terenie Gminy Pabianice. Dnia
11.10.2019r. podpisano umowę z firmą PGE Obrót S.A. z siedziba w Rzeszowie.
8. Przekazano do Starostwa Powiatowego wnioski oraz uwagi mieszkańców i
radnych Gminy Pabianice dotyczących ustawienia znaków, usunięcia ubytków w
jezdni oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
9.Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg przy użyciu szlaki, kruszywa
drogowego z wykorzystaniem ciągnika i przyczepy oraz robotników drogowych.
10. Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu
Gminy przez mieszkańców w różnych sprawach.
11. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia
robót w pasie drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z
funkcjonowaniem drogi.
12. Wydano cztery decyzję 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.
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W zakresie planowania przestrzennego
 Przeprowadzono 30 spraw z zakresu wystawienia wypisów i wyrysów,
zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 Przeprowadzono 5 spraw z zakresu opiniowania wstępnych projektów podziału
nieruchomości.
 Przeprowadzono 2 sprawy z zakresu naliczenia opłaty planistycznej.
 Przeprowadzono 9 spraw z zakresu inne (wyjaśnienia, interpretacje, opinie,
wnioski dotyczące zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego).
 Prowadzono

czynności

wynikające

z

przeprowadzanych

procedur

planistycznych w związku z uchwalaniem zmiany planów miejscowych i
studium.
Obecne etapy:
1. Górka Pabianicka – projekt uchwały przekazany do zatwierdzenia przez Radę
Gminy Pabianice.
2. Szynkielew - projekt uchwały przekazany do zatwierdzenia przez Radę Gminy
Pabianice.
3. Rydzyny – Marszałek Województwa Łódzkiego nie wyraził zgody na zmianę
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne skutkiem czego odstępuje się
od sporządzenia przedmiotowej zmiany miejscowego planu.
4. Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów – zmiana fragmentaryczna
obszaru objętego zmianą.
5. Studium – zmiana uchwały dodano nowe tereny wskazane do zmiany.
6. Porszewice – uzyskano częściową zgodę Marszałka Województwa Łódzkiego
na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, w skutek czego
dokonano korekt w projekcie.
7. Świątniki – procedura na etapie uzyskiwania zgody Izby Rolniczej na zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
8. Bychlew – etap uzyskiwania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
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9. Obszar wokół dróg ekspresowych S14, S8 oraz drogi w Żytowicach (Rydzyny,
Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice,
Janowice, Wysieradz) – projekt uzyskał pozytywną opinie komisji
urbanistycznej.
10. Tereny inwestycyjne w południowej części gminy Pabianice (Pawlikowice,
Jadwinin) – projekt przesłany do Izby Rolniczej, celem uzyskania zgodny na
zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Projekt przekazany od
uzgodnień i opinii przez właściwe w tym zakresie organy.

W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
1. Złożono do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny uzupełnienie wniosku
o dofinansowanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego

w Gminie Pabianice”, w

wyniku czego projekt spełnił warunki formalne oraz kryteria oceny pod kątem zgodności
ze strategią ZIT i został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w celu
przeprowadzenia dalszych etapów oceny.
2. Opracowywany jest wniosek o dofinansowanie (wraz z załącznikami) zadania pn.
„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w
Pawlikowicach” w ramach RPO WŁ 2014-2021. W ramach projektu planuje się budowę
Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pawlikowicach i utworzenie
klasopracowni językowej.

3. Złożone zostało rozliczenie końcowe zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr
108023E w Pawlikowicach od skrzyżowania z droga powiatową Nr 3310E do granicy
z gminą Dłutów” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W zakresie pracy Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Nieruchomościami
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1.
Wydano 6 szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowe.
2.
Trwają prace rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy. Zakończono
rozbudowę
sieci wodociągowej w Kudrowicach.
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4.
Rozstrzygnięto przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku.
6.
Trwają pracę przy wdrożeniu nowego oprogramowania pracy SUW Górka
Pabianicka.
7.
Podpisano umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW Rydzyny.
W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1.
2.
3.

Przyjęto i wprowadzono 39 wniosków o wpis do CEIDG,
Przyjęto 1 wniosek o szacowanie strat suszowych sporządzony protokół częściowy
szacowania.
Wydano 155 protokołów szacowania strat suszowych dla rolników gminy Pabianice, z
którymi rolnicy zgłaszali się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wykonano 2 decyzje podziałowe
Wykonano 8 zawiadomień i zaświadczeń o nadaniu nr posesji
Wykonano 5 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych
Wykonano 4 wypisów z KW d/c służbowych
Wprowadzono 16 aktów notarialnych do rejestru
Sprawy różne – jedna dotycząca oświadczeń i zaświadczeń o osobistym prowadzeniu
gosp. rolnych.

.
W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1.
2.

Przyjęto i wprowadzono do programu 88 deklaracji;
Zaksięgowano 174 336,09 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
3.
Wystawiono 5 postanowień dotyczących wpłat, konkretnie na co ta
wpłata została zaliczona
4.
Działania informacyjne odnośnie zaległości (telefon - ok.160 rozmów telefonicznych;
5.
W związku ze zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
generowanie, wydruk i wysyłka zawiadomień o wysokości opłaty dla właścicieli
nieruchomości położonych na terenie gminy Pabianice;
6. Ogłoszono przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy.
7. Obsługa bieżąca mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat, udzielanie
informacji
W zakresie ochrony środowiska
1.

Przeprowadzono 18 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń lub zaświadczeń w
sprawie wycięcia drzew.
2
Wszczęto postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie złoża wyrobiska piasku „Okołowice
II”.
3.
Zawieszono postępowanie w sprawie domniemanego zanieczyszczenia środowiska w
miejscowości Bychlew do czasu wykonania badań przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony
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Środowiska oraz wykonania opinii przez Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny.
Od powyższego postanowienia wniesiono zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego
W zakresie wykonania gminnych programów.
1.
2.
3.
na

Wydano 1 skierowania na sterylizację/kastracje psów.
Wydano 6 skierowań na sterylizację/kastrację kotów.
Przyjęto 4 zgłoszenia rozliczenia budowy PBOŚ w sprawie udzielania dotacji celowej

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej do
budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni
ścieków.
4.
Przyjęto 11 zgłoszeń rozliczenia kosztów likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk
węglowych
Kontrole w ww. zakresie są robione na bieżąco..

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

1.

W miesiącu październiku dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci
zamieszkałych
na terenie Gminy Pabianice wypłacono 22 500 zł za 45 dzieci.
2. Podpisano umowy zlecenia z opiekunami, którzy pilnują dzieci podczas wyjazdów na
basen, oraz umowy zlecenia z instruktorami pływania, którzy przeprowadzą z dziećmi zajęcia
w roku
szkolnym 2019/2020.
3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Petrykozach będą wprowadzone od dnia
1 listopada 2019 r. do końca roku szkolnego 2019/2020 dodatkowe 2 godziny w tygodniu
gimnastyki korekcyjnej w oddziałach przedszkolnych.
4. Od 1 października zawarto 1 umowę z rodzicami dziecka niepełnosprawnego na zwrot
kosztów dojazdu ich dziecka do szkoły i na zajęcia wspomagające jego rozwój.

5. Podpisano porozumienia z Prezydentem Miasta Pabianic na współfinansowanie
międzygminnego punktu katechetycznego działającego przy Parafii Ewangelicko
Augsburskiej św. Piotra i św. Pawła oraz pozaszkolnego Punktu Katechetycznego
działającego przy Zborze Kościoła Chrystusowego „Społeczność Chrześcijańska”. Łączna
kwota porozumień wyniosła 26 747,84 zł na okres całego roku szkolnego 2019/2020.
6. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt przyznał nagrody dyrektorom i
nauczycielowi ze Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach w łącznej wysokości 15 200 zł.

7. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi sprawozdanie do SIO za okres styczeń –
sierpień oraz dane zbiorcze dotyczące finansów.
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8. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi informację, dotyczącą wysokości
potrzebnych środków finansowych na realizację dofinansowania pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników do końca roku 2019 r. Łączna kwota wypłat w
roku 2019 wyniosła 10 367,00 zł.
9. Przeprowadzono rozeznanie cenowe na zakup 9 szt. tablic sołeckich na potrzeby sołectw
Rydzyny oraz Świątniki.
10. Zawarto umowę na dostawę kosiarki, traktorka na potrzeby utrzymania działki sołeckiej w
Koninie. Dostawa nastąpi w terminie do 8 listopada br.
11. Zakupiono garaż stalowy na potrzeby działki gminnej nr 201 w Koninie - na potrzeby
sołectwa.
12. Ostatecznie zaakceptowano projekt budowlany obejmujący zgłoszenie wykonania placu
zabaw na działce gminnej nr 319 przy SP w Pawlikowicach, na potrzeby realizacji
przedmiotowego zadania przeprowadzono rozeznanie cenowe, obecnie prowadzone są
ustalenia z Wykonawcą w zakresie warunków umowy ( potwierdzenie zgodności z
obowiązującymi normami – sprzęt dla dzieci).
13. W trakcie ostatecznych ustaleń jest projekt koncepcji zagospodarowania działki gminnej
nr 672/29 w Piątkowisku. W ramach zabezpieczonych środków funduszu sołeckiego
wybrano oferenta, który dostarczy sprzęt siłowy zewnętrzny – 3 urządzenia w terminie do 6
grudnia br.
14. Zakończono prace związane z wykonaniem monitoringu na terenie obiektu sportowego w
Piątkowisku.
15. Przeprowadzono rozeznanie cenowe na zakup garażu stalowego wraz z wiatą na potrzeby
Świetlicy wiejskiej w Hermanowie.
16. We współpracy z Grantobiorcą „ Stowarzyszenie Folklor ma sens” przeprowadzono
rozeznanie cenowe na wykonanie przedmiotu umowy dotyczącego wytyczenia 2 szlaków
turystycznych na terenie Gminy Pabianice.
17. Rozpatrzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym sprawozdania
końcowe z realizacji zadań w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Wezwano
Zleceniobiorców do stosownych uzupełnień sprawozdań końcowych.
18. Opracowano Projekt uchwały Rocznego Programu Współpracy z NGO na rok 2020,
rozesłano projekt do 21 organizacji. W terminie do 8 listopada br. istnieje możliwość
przedkładania uwag do projektu.
19. W terminie do 15 października do Urzędu Gminy w Pabianicach wpłynęły 3 oferty na
realizacji zadań sportowych przez stowarzyszenia sportowe. Łączna wartość wnioskowanych
środków wynosi 213 200 zł
20. Zawarto kompleksowe umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usługi
dystrybucji dla odbiorców końcowych ( szkół z terenu gminy Pabianice.)
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21. Na bieżąco konsultowano z sołtysami pod względem formalnym zmiany wykorzystania
Funduszu Sołeckiego na rok 2019 oraz projekty przeznaczenia funduszy sołeckich na rok
2020.
22. Na bieżąco prowadzone są sprawy związane z bieżącym utrzymaniem obiektów
sportowych, świetlic oraz ich wynajmem.
Wójt przedłożył informację dla Rady Gminy Pabianice dotyczącą złożonych za rok 2018 przez
pracowników Urzędu Gminy Pabianice oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
Pabianice oświadczeń majątkowych.
Informacja stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny K. Kowalski chciał wiedzieć na jakim etapie trwają prace związane z rozbiórką starej
szkoły w Rydzynach oraz ogrodzenia zbiornika pp., na które Wójt odpowiedział, iż zostały już
podpisane umowy na te prace.
Wójt odpowiedział także na pytanie sołtys K. Helbik w sprawie dot. odstąpienia od
sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we
wschodniej części wsi Rydzyny określonych w uchwale Nr XLVI/419/2017 z dnia 27
października 2017 r. , informował, że sprawa dotyczy „Rydzyn Dolnych”.
Natomiast radna M Werstak dopytywała w kwestii dot. tworzenia „szlaków turystycznych”
Wójt odpowiedział, że w tej sprawie gmina nie może być beneficjentem, będzie współdziałała
wspólnie ze Stowarzyszeniem „Folklor ma sens”. Będą zamontowane łącznie 12 tablice
informacyjne zawierające dane historyczne o danym miejscu. Każda z tych tablic będzie
naniesiona na mapę, skanując odpowiedni znak będzie można dowiedzieć się znacznie więcej
ze strony internetowej na dany temat.
Sołtys wsi Janowice dopytywała co z placami zabaw, które miały być ukończone do końca
listopada br.
Wójt poinformował, że przedsięwzięcie to niestety nie będzie w pełni zrealizowane. Jest to
projekt realizowany od kilku lat, po drodze musiał być modyfikowany, w ramach przetargów
nikt nie zgłaszał się do realizacji projektu. W tak rozległym czasie okazało się, że projekt
znacznie się zdezawuował i na pewno w ramach tych środków nie uda się go obecnie
zrealizować. Wójt powiedział, że będziemy starać się jednak 2-3 projekty zrealizować w
ramach tych 250 tys. zł.
Ad. pkt 5.
Przewodniczący Komisji poinformowali o pracy Komisji między sesjami:
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że Komisja
Gospodarczo-Finansowa między sesjami odbyła 12 posiedzenie na którym, zapoznała się z
wnioskami złożonymi do projektu budżetu Gminy Pabianice na 2020 rok oraz założeniami do
budżetu na 2020r.
Przyjęła podstawowe wskaźniki i priorytety inwestycyjne do opracowania budżetu Gminy
Pabianice na 2020 rok.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka poinformowała, że
Komisja odbyła 1 posiedzenie, na którym zaopiniowała stawki podatkowe i stawki opłat
lokalnych na rok 2019, omówiła materiały na najbliższą sesję Rady Gminy.
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Przewodnicząca Komisji Samorządowo - Społecznej i Organizacyjnej D. Szczesik poin
formowała, że Komisja, której przewodniczy odbyła w miesiącu października również 1
posiedzenie, na którym przy współudziale przedstawicieli z Komendy Powiatowej Policji w
Pabianicach i Kierownika Posterunkiu Policji w Piątkowisku zapoznała się z informacją o
stanie bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego w Gminie Pabianice. Omówiła
materiały na najbliższą sesję Rady Gminy Pabianice.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja odbyła między
sesjami 1 posiedzenie, na które zaproszony był Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Petrykozach i który przedłożył koszty związane z transportem przez Gminny Ośrodek Zdrowia
w Petrykozach w 2018 r. i koszty poniesione w 2017 r.
Komisja po analizie zwróciła uwagę, że koszty transportu zostały znacznie zredukowane po
zakupie auta dla potrzeb Gminnego Ośrodka Zdrowia.
Ponadto Komisja zajmowała się wnioskiem zgłoszonym przez radnego M. Kociołka – członka
Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia kontroli dotacji z budżetu gminy Pabianice
udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bychlewie oraz Stowarzyszeniu „Folklor ma
sens” w 2019 roku. Komisja postanowiła o przeprowadzeniu takiej kontroli, stąd na dzisiejszej
sesji projekt uchwały zmieniający plan kontroli Komisji.

Ad. pkt 6.

Wskaźniki i priorytety inwestycyjne do opracowania budżetu na rok 2020 przedłożyli: Skarbnik
Gminy J. Kukieła i Wójt Gminy.
Skarbnik Gminy poinformowała, że:
„ Projekt budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. przygotowujemy w oparciu o założenia do
projektu budżetu państwa na 2020 rok, które zakładają, że przyjęte tempo wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych na lata 2019 – 2020 wynosi odpowiednio 1,8% i 2,5%.
Ponadto przy szacowaniu dochodów i wydatków budżetu gminy przyjmuje się następujące
działania w zakresie systemu podatkowego, jako mające wpływ na wysokość udziałów w
podatku dochodowym od osób fizycznych:
- obniżenie stawki PIT z 18 do 17 procent,
wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat
podwyższenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.
Zgodnie z przyjętym tempem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,8%
podniesione zostały ustawowe stawki podatku od nieruchomości.
Skarbnik przypomniała, że na Komisjach Rady przedstawione zostały propozycje stawek i
propozycje gminnych stawek podatku od nieruchomości na 2020 r., które stanowią zał. nr 4 do
niniejszego protokołu
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Założenia do budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawił Wójt Gminy M.
Wieczorek.
Informował:
Jedną z większych inwestycji planowanych na rok 2020/21 jest budowa sali gimnastycznej w
Pawlikowicach, która opiewa na kwotę 6 mln. zł.
Planujemy realizować wnioski złożone do budżetu w zakresie realizacji inwestycji drogowych,
będzie to ciąg dalszy drogi w Szynkielewie I, utwardzenie ul. Cynkowej w Piątkowisku.
Przygotowanie się do inwestycji na lata następne, musimy być gotowi do naboru wniosków na
lata następne.
Planujemy realizację inwestycji drogowej w Rydzynach - „Rydzyny Biesaga”, w Hermanowie
II ( do tej inwestycji musimy posiadać w pierwszej kolejności projekt odwodnienia drogi),
następnie droga Górka Pabianicka – Gorzew wraz z ciągiem rowerowym, odcinek Pawlikowice
I – Terenin, opracowanie projektu w „Górce Poduchownej”, opracowanie projektu chodnika od
wiaduktu na drodze Piątkowisko w kierunku do Petrykóz (tu planujemy nawierzchnię
bitumiczną).
Mamy zgłoszone 3 inwestycje wspólnie z Powiatem Pabianickim:




droga powiatowa – Rydzyny
droga Szynkielew II od wiaduktu do ul. Piłsudskiego
droga w Porszewicach – budowa chodnika od rogi nr 71 do granicy z gm. Lutomiersk.

Na pewno, któraś z tych inwestycji zostanie wybrana, będzie to zależało również od Powiatu.

Bardzo ważnym działaniem będzie realizacja oświetlenia drogowego. Wójt informował, iż
chciałby doprowadzić do tego, aby w miejsce oświetlenia hybrydowego w Pawlikowicach i
Rydzynach dokonać zmiany polegającej na przystosowaniu do instalacji z kabla.
Kluczowym działaniem, a będącym jednocześnie nowością to projekt dofinansowania
instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy. Tu mieszkańcy będą sami wybierali
wykonawcę, będą to inwestycje na zasadzie dofinansowania, ale już po zakończonych
budowach przez inwestorów.
W kwestii zaopatrzenia w wodę: pociągnięcie nitki wodociągowej w „Rydzynach Dolnych” ,
kontynuacja rozbudowy wodociągu na osiedlu w Żytowicach.
Zniwelowanie problemu usunięcia ciśnienia wody w miejscowości Kudrowice, po uprzednim
zmianie oprogramowania stacji uzdatniania wody w Żytowicach.
W zakresie oświaty i zaplecza sportowego to nie tylko budowa boiska w Pawlikowicach, ale
również budowa boiska wielofunkcyjnego w Piątkowisku na którą to inwestycję planuje się
pozyskanie środków zewnętrznych.
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Planuje się także wymianę wiat przystankowych na terenie gminy na nowoczesne
przezroczyste, w ramach 1 zamówienia w jednym ciągu komunikacyjnych dokonać wymiany
10-15 wiat.
Wpłynęły również wnioski do budżetu gminy od służb, które oczekują wsparcia tj. od policji
na zakup samochodu w kwocie ok. 25 tys. zł. oraz wsparcie finansowe na zakup karetki dla
Pabianickiego Centrum Medycznego w kwocie 32 tys. zł.
Na zakończenie Wójt powiedział, że przedłożone propozycje do budżetu nie są inwestycjami,
które na pewno pojawią się w projekcie budżetu, na pewno nie zamykają też drogi do
propozycji zgłoszonych przez radnych, czy sołtysów ale są też efektem ciągłych rozmów z
mieszkańcami szczególnie na zebraniach wiejskich.
Radny G. Antoniewski zadał pytanie, czy planuje się realizacje wodociągu do Okołowic, na
które Wójt odpowiedział twierdząco. Informował, że planowany jest projekt – wyjście
wodociągu od strony Gorzewa przy stacji uzdatniania wody do działek w Okołowicach.
Innych pytań nie zgłoszono.

Ad pkt 7.
W-ce przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od nr
roboczego XVII/A/2019 do XVII/M/2019, co stanowi zał. od nr 6 do nr 18.
Przed przystąpieniem do głosowania nad w/w projektami uchwał głos zabrał Wójt, zgłaszając
autopoprawkę do wszystkich projektów uchwał. Niniejsze wynikło z faktu, iż w ostatnich
dniach weszła w życie zmiana przepisów, w związku z którą zmieniła się podstawa prawna
ustawy
o samorządzie gminnym – chodzi o pozycję dziennika ustaw z 2019 roku
- po poz. 506 dopisuje się kolejną pozycję 1815.
Przewodniczący Rady Gminy J. Błoch poprosił radnych o formalne przyjęcie - poprzez
zagłosowanie - zgłoszonej przez Wójta autopoprawki.
Radni jednogłośnie przyjęli autopoprawkę.
Przystąpiono do podejmowania uchwał.
Do projektu uchwały o nr roboczym XVII/A/2019 uwag nie wniesiono.
Uchwała nr XVII/140/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Górka
Pabianicka została przyjęta jednogłośnie 14 głosami (radna M. Werstak opuściła głosowanie).
Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Przy projekcie uchwały o nr roboczym XVII/B/2019 radni głosu nie zabrali.
Za przyjęciem uchwały nr XVII/141/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr. ewidencyjnym 72 w obrębie
Szynkielew, radni opowiedzieli się jednogłośnie 14 głosami. Wyciąg z głosowania stanowi zał.
nr 20 do protokołu.
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Do projektu uchwały o nr roboczym XVII/C/2019 Wójt zgłosił autopoprawkę związaną
z dopisaniem kolejnego rejonu, kolejnych działek. Do Wójta zgłosił się potencjalny inwestor,
który chciałby otworzyć zakład związany z nowoczesnym przetwórstwem owoców.
Najważniejszym elementem przy realizacji tej inwestycji jest umożliwienie przez gminę
Pabianice realizacji terenów inwestycyjnych. Żeby to uczynić trzeba najpierw zmienić
studium, a ponieważ gmina jest dopiero na etapie zmiany studium, jest to ostatni dzwonek, by
to zaproponować. Chodzi o miejscowość Jadwinin - 3 działki na północ od drogi Bychlew –
Jadwinin - dot. to terenów inwestycyjnych, które są przyszłością gminy. Nie jest to zabudowa
jednorodzinna.
Radni jednogłośnie przyjęli autopoprawkę.
Uchwała nr XVII/142/2019 zmieniająca Uchwałę Nr LXII/557/2018 Rady Gminy Pabianice z
dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice przyjęta została przez radnych
jednogłośnie 15 głosami (radna M. Werstak wróciła na głosowanie). Wyciąg z głosowania
stanowi zał. nr 21 do protokołu.
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XVII/D/2019.
Do przedmiotowego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała nr XVII/143/2019 zmieniająca Uchwałę Nr LXII/559/2018 Rady Gminy Pabianice z
dnia 1 października 2018r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice,
Kudrowice, Rydzyny, Hermanów została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi
zał. nr 22 do protokołu.
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XVII/E/2019. Do niniejszego projektu
uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały nr XVII/144/2019 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wschodniej części
wsi Rydzyny określonych w uchwale Nr XLVI/419/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27
października 2017r. radni opowiedzieli się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr
23 do protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym XVII/F/2019 radni uwag nie zgłosili.
Uchwała nr XVII/145/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy
Pabianice nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę została przyjęta jednogłośnie.
Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 24 do protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym XVII/G/2019 uwag nie zgłoszono.
Uchwała nr XVII/146/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice została
przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 25 do protokołu.
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Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XVII/H/2019. Do niniejszego projektu
uwag nie zgłoszono.
Uchwała nr XVII/147/2019 zmieniająca Uchwałę Nr VII/64/2019 Rady Gminy Pabianice z
dnia 25 marca 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom
bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Pabianice
została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 26 do protokołu.
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XVII/I/2019. Do niniejszego projektu
uwag nie zgłoszono.
Uchwała nr XVII/148/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019r. została
przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 27 do protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym XVII/J/2019 uwag nie zgłoszono.
Uchwała nr XVII/149/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019r. została
przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 28 do protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym XVII/K/2019 radni uwag nie wnieśli.
Uchwałę nr XVII/150/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019r. radni
przyjęli jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 29 do protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym XVII/L/2019 uwag nie zgłoszono.
Uchwała nr XVII/151/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2019-2022 została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 30 do protokołu.
Ostatnim projektem uchwały był projekt o nr roboczym XVII/M/2019.
Przy powyższym projekcie głos zabrał radca prawny A. Jankowski wyjaśniając, iż w
uzasadnieniu do przedmiotowego projektu uchwały było mówione m. in., że powodem kontroli
mają być wnioski rodziców. Zwrócił on jednakże uwagę, iż jeśli chodzi o kontrolę dotacji dla
stowarzyszenia to Komisja Rewizyjna rady gminy może się poruszać wyłącznie w granicach
udzielonej dotacji, a wszelkie inne kwestie, takie jak np. funkcjonowanie stowarzyszenia czy
rozliczenia finansowe składek pozostają poza przedmiotem działalności komisji rewizyjnej.
Do przedmiotowego tematu odniosła się także radna M. Werstak, która dowiedziała się, że
komisja rewizyjna nie może skontrolować 2018 roku tylko rok 2019, bo była to inna kadencja.
Z jakiego przepisu to wynika.
Radca prawny odpowiedział, iż przepisowo nie ma takiego zakazu, tzn. do tej pory przyjęta
była taka praktyka, że kontrolami obejmowało się lata będące w granicach danej kadencji rady,
stąd też ponieważ kadencja się zmieniła, taka propozycja komisji padła.
Na powyższe radna M. Werstak zapytała, czy w takim razie może ona zawnioskować o to, aby
- jeżeli są nieprawidłowości i uwagi - kontrola odbyła się kompleksowo, za 2018 i 2019r.
Radca prawny dodał, iż nie był obecny na posiedzeniu komisji rewizyjnej i nie wie czego
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dotyczą nieprawidłowości i uwagi rodziców.
Pozostając w niniejszym temacie radna M. Werstak dodała, iż Przewodniczący komisji
rewizyjnej oświadczył, że Pan mecenas powiedział, iż nie można skontrolować roku 2018, czyli
wniosek rodziców nie zostanie w żaden sposób rozpatrzony w całości. Skąd taka decyzja.
Radny – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice A. Golewski zaznaczył,
iż przedmiotowy wniosek pochodzi od radnego, a nie od rodziców.
Zabierający ponownie głos radca prawny A. Jankowski podkreślił, iż nie ma formalnej
przeszkody aby skontrolować rok 2018 i 2019. Jeżeli rada gminy podejmie uchwałę, że kontrola
ma dotyczyć dotacji udzielonej w roku 2018 i 2019, to tak będzie.
Do przedmiotowego tematu odniósł się także radny – członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Pabianice K. Kowalski, który powiedział, iż sam temat kontroli wyniknął z pewnych
interwencji rodziców do radnego M. Kociołka i dot. on bieżącego roku, więc jeżeli poprzedni
rok nie rodził żadnych niepokojących sygnałów to jest przesłanka ku temu, żeby ograniczyć
kontrolę do roku 2019. Radny dodał także, iż Komisja zdaje sobie sprawę z określonego zakresu
- jeżeli chodzi o przeprowadzenie tej kontroli i tak to zostanie zrobione. Natomiast wszelkie
uwagi związane z nieprawidłowościami oraz odczucia rodziców nie dot. rozliczenia samej
dotacji winny być ewentualnie kierowane do organu, który nadzoruje stowarzyszenia - czyli
do starosty.
Radca prawny A. Jankowski dopowiedział, iż każde stowarzyszenie ma swoje zgromadzenie i
swą komisje rewizyjną i tak jak wskazał jego przedmówca, również można zawnioskować do
organu nadzorującego i rejestrującego stowarzyszenia o przeprowadzenie takowej kontroli,
natomiast każda dotacja udzielana z budżetu gminy podlega trybowi rozliczenia - trzeba złożyć
sprawozdanie - z tego co mu wiadomo obie dotacje (objęte wnioskiem o przeprowadzenie
kontroli) zostały rozliczone prawidłowo.
Odnosząc się do wypowiedzi radcy prawnego, radna M. Werstak zapytała, czy ma przez to
rozumieć, że kwestia udzielenia dotacji przez Urząd Gminy stowarzyszeniu jest w porządku.
Radca prawny odpowiedział, iż z tego co mu wiadomo, to tak.
Radna M. Werstak dodała jeszcze, iż jeżeli chodzi o udzieloną dotację to Starostwo nie
przeprowadza kontroli w trybie nadzoru.
Radca prawny odrzekł, iż starosta może się odnieść co do ewentualnych zarzutów
prawidłowości funkcjonowania samego stowarzyszenia, natomiast absolutnie nie dotacji.
Nawiązując do wypowiedzi radnego K. Kowalskiego, Radny – Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice A. Golewski poinformował, iż decyzja odnośnie
przeprowadzenia kontroli udzielonej dotacji za rok 2019 została podjęta po rozmowie z radnym
M. Kociołkiem, gdyż to w 2019 roku występowały niejasności.
Więcej uwag do przedmiotowego projektu uchwały nie wniesiono.
Uchwała nr XVII/152/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2019 Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 stycznia 2019 r. została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr
31 do protokołu.
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Ad. pkt 8.
Radny G. Antoniewski złożył zapytanie dot: możliwości zwolnienia rolników posiadających
jeden samochód ciężarowy do przewozu płodów rolnych z opłaty drogowej lub jej
maksymalnego zminimalizowania.
Ad. pkt 9.
W ramach komunikatów i spraw różnych, jako pierwsza głos zabrała radna A. Marciniak,
informując, iż podczas obchodów święta Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej
w Piątkowisku razem z radną M. Brandeburg dowiedziały się, że w niniejszej placówce jest
dziewczynka, która zdobywa medale w mistrzostwach świata w gimnastyce artystycznej (1
miejsce w mistrzostwach świata, 5 i 6 miejsce w duecie). Swojego czasu radni przyjęli uchwałę
dającą możliwość pomocy finansowej uczniom, którzy osiągają wysokie kategorie w
mistrzostwach krajowych, a tym bardziej światowych. W związku z zaistniałym faktem, zwraca
się ona z prośbą
o udzielenie jakiejś rekompensaty finansowej wskazanej uczennicy, a
dodatkowo prosi także panią Sekretarz Gminy o wzmiankę i pokazanie dziewczynki w
najnowszym numerze gazetki gminnej.
W dalszej kolejności tegoż punktu obrad, głos zabrała sołtys wsi Rydzyny - K. Helbik, która
zapytała (w imieniu mieszkańców) o popiół, który w okresie jesienno – zimowym wsypywany
jest do pojemnika na odpady „BIO”. Grono mieszkańców mówi, iż nie korzysta z tego
pojemnika w okresie jesień – zima, ponieważ ma inny typ ogrzewania, taki jak np.: pompy
ciepła czy gaz, a ponoszą koszty za wywożenie popiołu w tym okresie. Odpady bio degradalne
są składowane przez mieszkańców w kompostownikach, co powoduje, iż płacą oni mniejszą
kwotę ze względu na brak tych odpadów.
Do powyższej wypowiedzi odniósł się Wójt, który zapytał, czy pytanie dotyczy obecnego stanu
prawnego i tego, czy mieszkańcy mogą mniej płacić, jeżeli nie mają tego popiołu.
Sołtys K. Helbik odpowiedziała, iż tak – tego dotyczyło pytanie.
Wójt odpowiedział, iż jeżeli chodzi o przyszły rok to rzeczywiście będzie tak, że jeżeli
mieszkaniec będzie posiadał kompostownik, to właśnie dzięki temu nie będzie musiał mieć
tego zbiornika na odpady BIO i będzie płacił mniej. To jest pewna nowość, która wejdzie w
życie w przyszłym roku.
Sołtys K. Helbik zapytała, co w sytuacji, gdy pojemnik zostaje i mieszkańcy korzystają z niego,
bo nie mają kompostownika, ale wtedy nie mają popiołu.
Wójt odpowiedział sołtys K. Helbik, iż wtedy mieszkańcy będą płacić normalnie. Jeżeli chodzi
o system gospodarowania odpadami niestety jest to tak, że tyle samo za osobę w danym
gospodarstwie płaci osoba, która produkuje dwa razy tyle odpadów co osoba, która tak
naprawdę nie zapełnia tych koszy. I tu jest podobna sytuacja Nie ma tego popiołu, natomiast
nie ma wtedy podstawy żeby zwolnić z opłat w sytuacji, kiedy nie ma też kompostownika. W
przyszłym roku temat tych kompostowników będzie mógł w jakiś sposób tę sprawę rozwiązać.
Do tematu odniosła się także radna M. Werstak, która zapytała, czy w związku z tym, że
w listopadzie jest popiół, to czy do kontenera BIO nie można wrzucać odpadów BIO - tylko

19

popioły będą odbierane. A co zrobić z odpadami typu BIO, gdy nie ma kompostownika.
Między radnymi nawiązała się w tym temacie dyskusja.
Głos w przedmiotowej sprawie zabrał także radny K. Kowalski, który uznał, iż jest to zbyt
skomplikowany temat, bo z tego co Pan Wójt powiedział są nowe unormowania, które będą
dużo wyjaśniały, a w niektórych przypadkach wręcz komplikowały, jeżeli chodzi o korzystanie
bądź nie korzystanie z tego zbiornika BIO w okresie zimowym, kiedy są popioły. To jest też
sprawa indywidualna gdyż wiele osób, które nie mają ogrzewania produkującego popiół ma np.
kominki. Trzeba wyraźnie ludziom wytłumaczyć tą kwestię, wtedy nie będą mieć wątpliwości.
Odpady BIO w okresie zimowym faktycznie do popiołu nie mogą być wrzucane, ale chyba
mogą być wrzucane do zmieszanych.
Do tematu poruszonego przez obradujących odniósł się także radca prawny A. Jankowski, który
odparł, iż z jednej strony jest presja gmin żeby koszty za odpady były jak najtańsze, bo wtedy
będą niższe opłaty, z drugiej natomiast strony EKO-REGION też stara się w jakiś sposób temu
sprostać
i ustala takie stawki, aby były one do przyjęcia. Dodał on także, iż finał tego
może być taki, że spółka będzie bardzo skrupulatnie kontrolowała to, co w tych koszach
rzeczywiście jest i zaczną się sypać kary za nieprawidłowe segregowanie. Trzeba więc w tym
dążeniu do obniżania kosztów likwidacji różnych pojemników wykazać rozsądek, by potem się
w praktyce nie okazało, że rzeczywiście wszyscy się ucieszą na niższe opłaty, natomiast nagle
okaże się, że w odpadach komunalnych jest wszystko i będą pretensje że są kary.
W ramach ciekawostki radny K. Kowalski dodał, iż w tej chwili Unia Europejska pracuje jakby
nad kolejnym strumieniem odpadów, tzw. odpadami tekstylnymi i trzeba sobie zdać sprawę, że
segregacja będzie dalej postępowała. On sam w rozmowach z mieszkańcami próbuje
tłumaczyć, że pewne postępowanie jest nieodzowne, chociażby z tytułu ochrony środowiska.
Zabierająca ponownie głos sołtys wsi Rydzyny - K. Helbik zapytała, czy papiery, które są przez
mieszkańców składowane w workach (które się ciągle rozrywają) można zamienić na
pojemnik. Czy zwiększyłoby to koszty.
Odpowiedzi udzielił Wójt, którzy orzekł, iż koszty by się zwiększyły. Dołożenie kolejnego
pojemnika to są kolejne pieniądze.
Do sprawy odniósł się radny Ł. Drewniak, który także odparł, iż z tymi workami jest duży
problem.
Radny M. Gryska zapytał natomiast, czy jeżeli mieszkaniec sam by sobie kupił pojemnik w
kolorze niebieskim, mógłby wtedy wystawiać w nim papier.
Radca prawny odpowiedział, iż kolory pojemników i ich przeznaczenie nie jest indywidualnym
wyborem mieszkańca, tylko wynika z różnych przepisów. Mieszkańcy płacą, a gmina po prostu
podpisuje umowę na określone rodzaje odpadów w określonych pojemnikach, w związku
z czym, jego zdaniem nie wchodzi w grę indywidualny zakup pojemnika.
Do powyższego odniósł się radny M. Gryska pytając, czy jest to kwestia techniczna, czy to
z umowy wynika, że papier ma być odbierany w workach.
Wójt odpowiedział, iż tak, wynika to z umowy.
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Na tym dyskusję zakończono.
Dalej, w ramach komunikatów i spraw różnych głos zabrał radny G. Antoniewski, który:
1) poprosił sołtysów, aby poinformowali rolników, że wnioski suszowe w Agencji są
przyjmowane do 15 listopada. Jest jeszcze wiele nieodebranych wniosków z gminy, dlatego
prosi o przekazanie informacji rolnikom, bo przepadną im pieniądze.
2) zapytał, czy coś w gminie wiadomo odnośnie folii rolniczej. Czy coś się dzieje w tym
temacie. Czy już jakieś krajowe ustalenia ruszyły.
Odnosząc się do kwestii folii rolniczej Wójt odrzekł, iż na tym etapie trudno mu coś
odpowiedzieć.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch dodał natomiast, iż sprawa będzie pilotowana.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch odniósł się do oświadczeń
majątkowych składanych przez radnych, informując, iż wszystkie oświadczenia radnych
zostały złożone w określonym terminie w odpowiednim urzędzie skarbowym. Wszyscy
dopełnili swoich obowiązków.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Ad. pkt 12.
Przewodniczący zakończył XVII sesję Rady Gminy Pabianice.
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