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     Protokół Nr 21 

z posiedzenia Komisji Gospodarczo- Finansowej z dnia 26 listopada 2020 r.  

Posiedzenie Komisji odbyło się w formie online. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji Gospodarczo-Finansowej - 

lista obecności członków Komisji stanowi zał. nr 1  do niniejszego protokołu, Wójt Gminy M. 

Wieczorek.  

Posiedzeniu Komisji przewodniczył  Przewodniczący  Komisji Gospodarczo-Finansowej, który 

otworzył posiedzenie, powitał  przybyłych i przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Przygotowanie do „akcji zima” na drogach gminy Pabianice.  

2. Omówienie materiałów na najbliższą sesje rady gminy. 

3. Sprawy różne 

 

Ad. pkt 1.  

Radni zapoznali się z informacją nt. przygotowania do „akcji zima” na drogach gminy 

Pabianice.  

„Informacja dotycząca przygotowania do „Akcji zima„ na drogach  

Gminy Pabianice w sezonie zimowym 2020/2021 

          W sezonie zimowym 2020/2021 odśnieżaniem objęty jest cały obszar Gminy Pabianice.  

Zawarto umowy zlecenia z  sześcioma wykonawcami usług, którzy wyrazili zgodę na  ich 

wykonywanie oraz posiadają odpowiedni sprzęt tj, ciągniki z napędem na 4 koła oraz pługi 

ukośne. Każdy z wykonawców usługi odśnieżania  ma przydzielony teren sołectwa, na 

którym mieszka lub dodatkowo sołectwo sąsiednie. 

 

Wykonawcy zadania : 

1. Pan Rafał Józefczyk odśnieża sołectwa: Górka Pabianicka, Gorzew Okołowice, Świątniki, 

część sołectwa Petrykozy, część sołectwa Szynkielew, część sołectwa Piątkowisko- ul. Złota, 

Parkowa, Stadionowa, Cynkowa, Mosiężna, Miedziana, Spiżowa, Tytanowa.  

2. Pan Jarosław Musiał odśnieża sołectwa: Szynkielew ( Szynkielew I ), Osiedle Petrykozy, 

Hermanów, Terenin. 

3. Pan Krzysztof Szczerkowski odśnieża sołectwa: Żytowice, Wysieradz, Wola Żytowska, 

Konin, Majówka, Janowice, Huta Janowska. 

4. Pan Bogdan Forc odśnieża sołectwa: Jadwinin, Władysławów, Bychlew. 

5. Pan Janusz Antoniewski odśnieża sołectwa Rydzyny. 

6. Pan Andrzej Antoniewski odśnieża sołectwo Porszewice, Kudrowice, część sołectwa 

Piątkowisko.  
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Szczegółowy harmonogram odśnieżania dróg gminnych stanowi załącznik do niniejszej 

informacji.   

 

         Stawka wynagrodzenia za odśnieżanie wynosi 106 zł. brutto za 1 godzinę odśnieżania i 

nie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego.  

 

Usuwanie śliskości  zimowej będzie wykonywała firma „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk 

Porszewice 31, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu 

ofertowym w miesiącu październik, w związku z tym z firmą została zawarta umowa na 

kwotę 288,36 zł za kilometr drogi, na której wykonano usługę. 

     Usługą  usuwania śliskości zimowej  będą objęte drogi po których jeździ komunikacja  

miejska i  autobusowa, a także inne drogi, które będą wymagały podjęcia takich działań. 

Szczegółowy wykaz dróg objętych usługą usuwania śliskości zimowej stanowi załącznik do 

niniejszej informacji.   

 

Koordynatorem  „Akcji Zima” będzie  podinspektor Urzędu Gminy- Marta Łuczak, która jest 

w stałym kontakcie z  wszystkimi wykonawcami  usług”. 

Informacja stanowi również zał. nr 2 do protokołu.  

Ad. pkt 2.  

Wójt Gminy kolejno przedłożył projekty uchwał przygotowane przez Urząd Gminy na 

najbliższą XXXVI sesję rady gminy.  

Były to projekty uchwał w sprawach: 

a/ ustalenia „Rocznego planu współpracy na rok 2021 Gminy Pabianice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie” o numerze roboczym  XXXVI/A/2020 co stanowi zał.  nr 3 do 

protokołu. 

 

Wójt przytoczył uzasadnienie do projektu uchwały iż „stosownie do postanowień art. 5a ust. 1 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 713, 

1378)) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego po konsultacjach z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ww. ustawy zobowiązany jest 

do uchwalenia programu współpracy gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi. 

Konsultacje z organizacjami działającymi na terenie Gminy Pabianice zrealizowano na 

podstawie Uchwały Nr L/373/2010 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 2010 r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W ramach 

konsultacji, 5 listopada 2020 r. rozesłano projekt programu do 20 organizacji. W terminie 

określonym nie wpłynęły uwagi i opnie do przedstawionego programu. Program wynika nie 
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tylko z ustawowego obowiązku, ale stanowi również przejaw kształtowania partnerskiej 

współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi”. 

Projekt uchwały o numerze roboczym XXXVI/B/2020  w sprawie wyrażenia zgody na wykup 

nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice  stanowiący zał.  nr 4 do niniejszego 

protokołu podejmowany będzie w związku  z potrzebą powiększenia nieruchomości gminnej,  

na której znajduje się budynek szkoły w Bychlewie, zostały przeprowadzone negocjacje z 

właścicielami działek sąsiadujących. Właściciele działek 32, 35 i 35 zgodzili się na sprzedaż 

swoich nieruchomości w kwocie 40 zł/m2. Został przeprowadzony podział w/w nieruchomości 

zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice. Łączna wielkość 

nieruchomości będącej przedmiotem wykupu wynosi 0.5335 ha.  

Kolejnymi projektami uchwał przedłożonymi przez Wójta były projekty  uchwał w sprawach  

 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 o numerze roboczym  

XXXVI/C/2020 – zał. nr 5 do protokołu.  

 określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2021 o numerze roboczym  

XXXVI/D/2021- zał. nr 6 

 obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 r. o numerze 

roboczym  XXXVI/E/2021 zał. nr. 7 do protokołu.  

 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. o numerze roboczym  XXXVI/F/2020 

stanowiącym zał. nr 8.  

 

W projekcie tej uchwały  dokonuje  się zmiany polegającej na zwiększeniu dochodów i 

wydatków: 

1. z tytułu włączenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji – 10.000 zł 

środki zostaną przeznaczone dla Szkoły Podstawowej w Petrykozach na doposażenie 

nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji 

2. z tytułu włączenia dochodów pozyskanych ze zwrotu składek ZUS dla Szkoły Podstawowej 

w Bychlewie – 78.134,43 zł 

środki zostaną przeznaczone na cyklinowanie podłóg oraz zakup środków dydaktycznych i 

pomocy naukowych  do pracowni komputerowej (komputery, rzutniki, ekran 

multimedialny) 

Dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu: 

 

- dochodów z tytułu dotacji na finansowanie wydatków z udziałem środków UE – o 523.400,80 

zł 

- wydatków – o 754.075,58 zł 

W związku z rozstrzygnięciem postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pt: „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice” koszty 

inwestycji uległy obniżeniu. Podpisanie umów z wykonawcą a także aneksu do umowy o 

dofinansowanie projektu obliguje do urealnienia budżetu w tym zakresie. 

Środki własne zaoszczędzone na ww. zadaniu w kwocie 230.674,78 zł planuje się przeznaczyć 

na: 

- dostarczanie wody (wodociągi) - 40.000 zł – zapewnienie środków na usuwanie 

nieprzewidzianych awarii sieci wodociągowej 

- drogi gminne -  120.674,78 zł, w tym 50.000 zł na zakup kruszywa i 70.674,78 zł na 

zabezpieczenie środków na utrzymanie zimowe dróg gminnych 
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- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.000 zł – zabezpieczenie środków na usługi i 

energię elektryczną 

- rada gminy – 30.000 zł – środki na wydatki związane z zapewnieniem możliwości zdalnej 

pracy wykonywanej przez radnych gminy  

- gospodarka ściekowa – 30.000 zł – zapewnienie środków na usuwanie nieprzewidzianych 

awarii sieci kanalizacji na terenie gminy 

 

Projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na 

lata 2020-2024- Uchwała o numerze roboczym  XXXVI /G/2020 – stanowiący zał. nr 9 jest 

konsekwencją powyższej  uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.  

Ponadto Wójt poinformował, że wystąpi z wnioskiem na sesji o wprowadzenie dodatkowej 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, którą radni otrzymali pocztą  elektroniczną w 

dniu wczorajszym. Projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.  

W projekcie uchwały dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu wydatków 

inwestycyjnych na zadaniu „ Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Rydzyny” o kwotę 45.000 

zł.  

Zmiana nazwy zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach  nr 346/23 i 347/15 w 

Piątkowisku „ (367.234,47 zł ) z uwagi na to, że wymieniona w zadaniu działka znalazła się we 

wniosku o dofinansowanie z PROW.  Na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach  

nr ew. 661/15 i 662/1 w Piątkowisku i zwiększenie wartości o 45.000 zł ( 412,234,47 zł ) – 

powyższa zmiana podyktowana przeprowadzonym postepowaniem przetargowym i 

odrzuceniem ofert najniższej.  

Radni do przedłożonych przez Wójta Gmin y Projektów uchwał nie wnieśli uwag. 

 

Ad. pkt 3. 

Przewodniczący Komisji zwrócił się do Wójta z pytaniem, czy zakończona jest już procedura 

związana z nabyciem działki pod budowę placu zabaw w Kudrowicach, na które Wójt 

odpowiedział twierdząco.  

Radny K. Kowalski nawiązał do trwającej inwestycji oświetlenia w Rydzynach pod kątem prac 

związanych z przygotowaniem do tej inwestycji. Zwrócił uwagę, że po obu stronach pobocza 

porośnięte są karkołomnymi gałęziami, co zapewne utrudnia prowadzenie inwestycji. Drzewa 

rosną w pasie drogi powiatowej. Zdaniem radnego jest to błąd w koordynacji  inwestycji. 

Zapytał także, czy wiadomym jest już na jakim etapie jest pozyskiwanie środków na 

przebudowę tej drogi.  

Wójt w odpowiedzi poinformował, że jeżeli chodzi o dofinansowanie na inwestycję tej drogi 

liczymy na to, że powiat otrzyma środki na jej realizację i zgodnie z dokumentacją drzewa 

znajdujące się w pasie drogowym zostaną usunięte, natomiast nie wie czy były rozeznania 

wykonane co do koordynacji w sprawie wycinania drzew do inwestycji związanej z 

oświetleniem.  

Radny M. Kociołek wnioskował do Wójta o jak najszybsze ustawienie tabliczek informujących 

z nazwami nowych ulic w Bychlewie.  

Przewodniczący Komisji zapoznał Komisję z pismem Wójta Gminy, które wpłynęło do 

wiadomości Komisji na wniosek z dnia 15.09. 2020 p. J. XXXXX w sprawie zmiany 

przeznaczenia działki 45 obręb Rydzyny.  
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Kserokopia pisma w załączeniu do niniejszego protokołu jako zał. nr 11. 

Więcej spraw nie zgłoszono. 

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone. 

       Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-

Finansowej 

Mariusz Madaj 

Protokołowała: 

Urszula Czerwonka  

 


