Protokół Nr XLI
z obrad XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 22 lutego 2021 r. r.
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 11:00 - online
Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych. Lista
obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto, w sesji uczestniczył Wójt Gminy
M. Wieczorek.
Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch otworzył XLI sesję Rady Gminy, stwierdził
quorum do podejmowania uchwał. Dodał, iż XLI sesja nadzwyczajna została zwołana na
wniosek Wójta Gminy Pabianice M. Wieczorka.
Przedstawił wniosek, w którym Wójt informuje, że w związku z możliwością realizacji przez
Powiat Pabianicki zadań inwestycyjnych dotyczących opracowania dokumentacji
projektowych budowy chodników w drogach powiatowych w miejscowości Porszewice,
Pawlikowice i Pawlikowice II istnieje pilna potrzeba przyjęcia uchwał o pomocy finansowej z
budżetu Gminy Pabianice.
Ad.pkt 2.
Do przedłożonego radnym porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.
Porządek obrad przedkłada się w sposób następujący:
1. Otwarcie obrad XLI sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r. – Uchwała Nr
XLI/A/2021
b/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r – Uchwała Nr XLI/B/2021
4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
5. Komunikaty i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. pkt 3.
W-ce przewodniczący Rady M. Gryska przedłożył projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego powyżej projektu uchwały. Po przeprowadzonym
przez Przewodniczącego głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie .
Protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi zał. 2 do niniejszego protokołu,
Uchwała Nr XLI/277/2021w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego
w 2021 r. stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Drugim przedłożonym przez W-ce Przewodniczącego Rady projektem uchwały był projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice. Rada nie wniosła do niego żadnych
uwag.
Uchwała Nr XLI/278/2021 w powyższej sprawie została podjęta w głosowaniu jednomyślnie .
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Protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu, natomiast
uchwała zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 4.
Interpelacji i zapytań na piśmie nie zgłoszono.
Ad.pkt 5.
W sprawach różnych radna M. Werstak zwróciła się do Wójta z pytaniem czy w perspektywie
Powiat Pabianicki będzie posiadał środki finansowe na przebudowę drogi w Pawlikowicach.
Wójt poinformował, że po rozmowach z przedstawicielami Starostwa Powiatowego i w efekcie
przeprowadzonej dyskusji podjęta została decyzja, aby dokumentacja ograniczała się na razie
do chodników. Szersze wykonanie dokumentacji wiązałoby się z przeprowadzeniem
wywłaszczeń, co jest pracochłonnym procesem i długotrwałym. W późniejszym okresie
przeprowadzenie dokumentacji na drogę jest nietrudne i szybkie do wykonania. Także na razie
dokumentacja będzie dotyczyła samych chodników.
Radny K. Kowalski pytał, czy wydane zostało już zlecenie na dokumentację adaptacyjną
pomieszczeń dla potrzeb mieszkańców w sali OSP w Rydzynach.
Wójt odpowiedział, że jeszcze nie, ale będzie miało to miejsce w tym tygodniu.
Radny K. Kowalski pytał, czy może uczestniczyć w rozmowach Wójta z wykonawcą. Wójt
odpowiedział twierdząco oraz że poinformuje radnego o miejscu i godzinie spotkania w tym
temacie.
Radny Ł. Drewniak pytał w sprawie dot. przebudowy drogi w „Górce Poduchownej” w jakim
zakresie planuje się jej przebudowę i kiedy planuje się zakończenie.
Wójt poinformował, że również w tym tygodniu planuje spotkanie w tym temacie, na które
chce zaprosić właśnie radnego i sołtysa z tego terenu w celu dokonania pewnych ustaleń.
Radny A. Golewski zwrócił się do Wójta z prośbą o zobligowanie przewoźnika „busa”
kursującego przez Szynkielew - Górka Pabianicka – Petrykozy – Kudrowice - Konin do
wywieszenia rozkładu jazdy.
Radny K. Kowalski chciał wiedzieć, czy drogi przebiegające pod drogą S-8 w Rydzynach
będące obecnie w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg (obecnie firma Toya prowadzi tam
inwestycję przeprowadzenia światłowodu) będą przejęte w Zarząd Powiatowy Dróg.
Wójt nie posiadał w tym temacie informacji.
Więcej spraw nie zgłoszono.
Na tym Przewodniczący Rady zamknął obrady XLI sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch
Protokołowała:
Urszula Czerwonka

2

3

