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Protokół Nr XLIV 

 

z obrad XLIV  sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 30 kwietnia  2021 r.  

Obrady sesji w formie online rozpoczęły się o godz. 10:00.  

W obradach sesji uczestniczyli radni Rady Gminy Pabianice,  Wójt Gminy M. Wieczorek,  

radca prawny A. Jankowski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej M. 

Mielczarek.  

 

Ad. pkt 1. 

 

Przewodniczący Rady J. Błoch otworzył  XLIV  sesję Rady Gminy, sprawdził obecność 

radnych, lista obecności radnych w załączeniu do protokołu jako zał. nr 1. Przewodniczący 

sprawdził skuteczność połączenia online z uczestnikami sesji i stwierdził quorum  do 

podejmowania uchwał.  

 

Ad. pkt 2.  

 

Radni nie wnieśli uwag do  protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. pkt 3. 

 

Do przedłożonego porządku obrad Wójt Gminy wnioskował o zdjęcie z porządku obrad 

projektu uchwały o numerze roboczym XLIV/B/2021 w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w związku z tym,  iż ukazał się 

przepis w ustawie o lecznictwie art. 49 ust. 6 a,  który wskazuje że w czasie wprowadzonego 

zagrożenia epidemicznego oraz w ciągu 90 dni po jego ustaniu  zostało zawieszone 

organizowanie wszystkich konkursów. Jest to przepis obligatoryjny.  

Przewodniczący Rady poddał do głosowania wniosek o zdjęcie powyższego projektu uchwały, 

za którym Rada opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie.  

Innych wniosków nie zgłoszono.  

Porządek obrad XLIV sesji przedkłada się następująco:  

 

1. Otwarcie obrad XLIV  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uwagi do protokołu z poprzedniej  sesji. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.  

6. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

8. Podsumowanie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 

9. Podjęcie uchwał w sprawach:  

a/ użytku ekologicznego na terenie gminy Pabianice – Uchwała Nr XLIV/A/2021 

c/ rozpatrzenia wniosku mieszkańca o uchylenie uchwały Nr XL/271/2021 Rady Gminy 

Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu 

wykonawczego Gminy Pabianice - Uchwała Nr XLIV/C/2021 
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d/ rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr 

XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 49 obręb …. - 

Uchwała Nr XLIV/D/2021 

e/ rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr 

XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 13/1, 13/2, 44/5, 

44/2 obręb …. - Uchwała Nr XLIV/E/2021 

f/ rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr 

XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 215/3 obręb …. - 

Uchwała Nr XLIV/F/2021 

g/ rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice – Uchwała 

Nr XLIV/G/2021 

h/ podniesienia udziału członkowskiego w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 

Chłopska” w Pabianicach - Uchwała Nr XLIV/H/2021 

i/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.- Uchwała Nr XLIV/I/2021 

j/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024 - 

Uchwała Nr XLIV/J/2021 

 

10. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.  

11. Komunikaty i sprawy różne.  

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. pkt 4.  

Przewodniczący Komisji przedkładali kolejno informację o pracy Komisji między sesjami. 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka poinformowała, że 

Komisja, której przewodniczy  między sesjami odbyła 1 posiedzenie. Było to posiedzenie 

wspólne z Komisją Samorządowo-Społeczną i Organizacyjną w zakresie jednego tematu tj. 

omówienia materiałów na sesję. Natomiast Komisja Ochrony Środowiska podjęła jeszcze 

tematy takie jak: informacja na temat inwestycji na terenie gminy Pabianice w roku 2021 i 

działań gminy  na rzecz gazyfikacji.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M.  Madaj poinformował, że Komisja 

między sesjami odbyła 1 posiedzenie, na którym podjęła tematy takie jak:  

- stan przygotowań do inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy Pabianice.- stan dróg na 

terenie Gminy Pabianice oraz potrzeby inwestycyjne. 

- sprawozdanie z przebiegu „akcji zima” 

Omówiła także  materiały  na sesję Rady Gminy. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  A. Golewski poinformował, że Komisja odbyła kontrolę 

w zakresie realizacji i odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych przez Wójta Gminy 

(okres objęty kontrolą rok 2020). Komisja stwierdziła, że,  odpowiedzi na zgłoszone przez 

radnych interpelacje i zapytania realizowane są na bieżąco. Komisja nie wniosła żadnych uwag. 
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Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  A. Marciniak poinformowała, że Komisja 

między sesjami na swoich posiedzeniach zajmowała się rozpatrywaniem wniosków, które 

wpłynęły do Komisji w sprawach o uchylenie części uchwały z 2004 r. dot. planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zajmowała się rozpatrzeniem wniosku 

mieszkańca o uchylenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu 

wykonawczego Gminy Pabianice.  

We wszystkich wymienionych sprawach Komisja nie uwzględniła wniosków zgłoszonych 

przez mieszkańców, uznając je za niezasadne i przygotowała projekty uchwał do 

Przewodniczącego Rady o wprowadzenie ich w porządek obrad dzisiejszej sesji do podjęcia 

decyzji przez Radę Gminy. 

Ad. pkt 5. 

Wójt Gminy przedłożył informacje o pracy Urzędu Gminy za okres od 30.03.2021 do 30 

04.2021 r.  

Informacja zapisana poniżej:  

” INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI  

kwiecień 2021 r. 

 

W ZAKRESIE REFERATU DRÓG I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  

- w zakresie inwestycji drogowych 

 

 

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga dz. Nr 318 – w dniu 

 23 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania – termin 

  składania ofert to 14 maja br. 

 

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice I – Terenin 

  (dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane 

  na dzień 31 maja 2021 r. 

 

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka – Gorzew 

 (dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane na 

  dzień 31 maja 2021 r. 

 

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie (dokumentacja projektowa) – 

  zadanie w trakcie realizacji – termin wykonania do dnia 15.05.2021 r. 

 

5. Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice – zadanie w trakcie realizacji, 

  planowane zakończenie całego zadania 31 sierpnia 2021 r. 

 

6. Modernizacja (zmiana nawierzchni) drogi gminnej w Żytowicach – zadanie w trakcie 

 realizacji, planowane zakończenie zadania to 15 czerwca br. 
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7. Przebudowa drogi we Władysławowie wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową – projekt 

  – w dniu 31 marca podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego 

  zadania, planowany termin otrzymania dokumentacji to 30 września br. 

 

8. Przebudowa drogi gminnej nr 108263E w Górce Pabianickiej na odcinku od 

 DK nr 71 do drogi gminnej nr 108262E (dokumentacja projektowa) – w dniu 

 15 kwietnia podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego 

  zadania, planowany termin otrzymania dokumentacji to 30 listopada br. 

 

9. Wydano 4 decyzje na lokalizację i budowę zjazdów z dróg gminnych. 

 

10. Rozpatrzono 6 wniosków o zajęcie pasa drogowego, w tym dla 3 wniosków wezwano 

  inwestora do uzupełnienia dokumentów, dla pozostałych wydano decyzje. 

 

11. Wydano 8 uzgodnień lokalizacyjnych dla infrastruktury niezwiązanej z potrzebami 

  zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. teletechnicznej, gazowej 

 i drogi rowerowej dla m. Pabianic. 

 

- w zakresie planowania przestrzennego: 

 

 Wystawiono 102 wypisy, wyrysy, zaświadczenia z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz z zakresu rewitalizacji.  

 Przeprowadzono 15 spraw z zakresu informacji, zawiadomień, opinii, w tym opinii 

wstępnych projektów podziałów nieruchomości, zaświadczeń o zgodności sposobu 

użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz 

wniosków o zmianę planu.  

 Wydano 6 decyzji z zakresu naliczenia opłaty planistycznej.  

 Przeprowadzono 9 spraw z zakresu procedowanych zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i studium na terenie gminy Pabianice oraz zmian 

aktów planistycznych procedowanych na terenach gmin sąsiednich. 

 Rozpatrzono 2 wezwania o uchylenie części uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice.  

 Opracowano i przekazano sprawozdanie Głównemu Urzędowi Statystycznemu z 

zakresu lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego.  

 Przygotowano sprawozdanie z zakresu planowania przestrzennego na potrzeby raportu 

o stanie gminy.  

 

Obecne etapy procedowanych aktów planistycznych: 
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 Studium – przekazano projekt oraz dokumentację prac planistycznych do nadzoru 

Wojewodzie.  

 Tereny inwestycyjne (Porszewice) – wyłożono projekt do publicznego wglądu.   

 Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów – opracowano koncepcje 

zagospodarowania terenów przewidzianych do zmiany.   

 

W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 
 

1. Złożone zostały dokumenty uzupełniające  do WFOŚiGW w Łodzi do wniosku o 

pożyczkę na „Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej 

na terenie Gminy Pabianice”. 

2. W ramach realizowanego projektu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie 

Pabianice”: 

- otrzymano zgodę Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zmianę lokalizacji budowy 

oświetlenia w miejscowości Pawlikowice, 

- zaakceptowany został wniosek o zaliczkę w związku ze zmianą terminu zakończenia 

prac projektowych, 

- wezwano wykonawcę części II zadania do złożenia wyjaśnień i aktualnego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku z przedłużającymi się pracami 

projektowymi. 

        3. W związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  

            w 2021 r. na zadanie Przebudowa drogi gminnej Rydzyny, tzw.”Biesaga”, dz. nr 

318  

            przygotowane zostały dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie z  

            Wojewodą Łódzkim. 

 

W ZAKRESIE PRACY REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI 
NIERUCHOMOŚCIAMI  

 

 
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

 

1. Wydano 15 szt.  warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej 

            i 5 szt. warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 

2. Przygotowano dane do sprawozdań teleadresowych przyłączy wodociągowych i 

           -kanalizacyjnych TransGus 

3.         Rozstrzygnięto postępowania w zakresie wyboru projektantów na wykonanie 

projektów  

             budowy  sieci wodociągowych , podpisano umowy stosowne umowy,  
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4.   Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 661/15 i 662/1 w Piątkowisku - w 

trakcie  

             procedury odbiorowej, termin zakończenia 15.03.2021r  

5. Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Pabianice – realizowane projekty: 

 

1) Sieć wodociągowa we wsi Piątkowisko , od końcówki w Piątkowisku na działce 

563/21 do działki 570/21     

2) Sieć wodociągowa we wsi Piątkowisko, przedłużający wodociąg od końcówki w  

na działce 573/21 z końcówką wodociągu na  działce 662/1 

3) Sieć wodociągowe we wsi Kudrowice  na działce 331/15 , wzdłuż działek 331/15 i 

331/5 spinającej wodociąg od północy na działce 154 

4) Sieć wodociągowa we wsi Wola Żytowska   spinającej końcówkę wodociąg na  

działce 250/2 z  wodociągiem na działce 252 

5) Sieć wodociągowa we wsi Pawlikowice dz. 2/3 – w trakcie sporządzania mapy do 

celów projektowych . 

 

6. Budowa sieci wodociągowej  we wsi Piątkowisko –  dz. nr ewid. 570/21 – w trakcie 

wyboru oferenta  

7. Wykonano system monitoringu i sterowania pracą  SUW Rydzyny  

 

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa 

 

1. Przyjęto i wprowadzono 15 wniosków o  wpis  do CEIDG, 

2. Dokonano wpisu  do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie 

prowadzonej przez   

    Wójta Gminy Pabianice : UROCZYSKO Porszewice , Porszewice 24C 

 

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

 

1. Wykonano 6 decyzje podziałowe, 

2. Wykonano 15 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji, 

3. Wykonano 10  wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych, 

4. Wykonano 10  wypisów z KW d/c służbowych, 

5. Wprowadzono 36 szt. aktów notarialnych do rejestru, 

6. Sprawy różne – 2 sprawy dot. numeracji posesji, podziałów, rozgraniczeń, uwłaszczeń,  

            1 dot. oświadczeń i zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gosp. Rolnych  i  

            1 zaświadczenie o pracy w gosp. rolnym rodziców. 

7. Zlecono wykonanie 4 egzemplarzy operatów szacunkowych ustalających wartość 

trzech nieruchomości w Żytowicach i jednej w Janowicach, stanowiących 

współwłasność Gminy Pabianice, które przeszły na rzecz Gminy na podstawie 

Postanowień Sądów. 

Ustalona wartość pozwoli podjąć decyzje o ewentualnym zbyciu tych nieruchomości 

na rzecz pozostałych współwłaścicieli.. 

8. Zlecono wykonanie projektu remontu budynku Sali OSP w Rydzynach. Czas 

wykonania projektu koniec wakacji 2021 roku  świetlicy w Rydzynach zgodnie z 

umową użyczenia zawartą z OSP. 

9.        Zgromadzono niezbędne dokumenty dla celów ustalenia terminu aktu notarialnego na 

wykup   

           nieruchomości gruntowych na powiększenie placu szkoły w Bychlewie. 
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W  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

 
 Przyjęto i wprowadzono do programu 58 deklaracji; 

 Od początku roku zaksięgowano 357 378,44 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

 Podjęto działania informacyjne odnośnie zaległości i nie tylko (telefon) - ok. 300 rozmów 

telefonicznych; 

 Prowadzono obsługę bieżącą mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat, udzielanie 

informacji itp.); 

 Wystawiono 41 kart przekazania odpadów w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz 

gospodarce odpadami.;  

 Przygotowano zawiadomienia do US o spłacie zadłużenia w opłacie za gospodarowanie odpadami.; 

 Sporządzono sprawozdanie do GUS w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej załącznik do 

sprawozdania SG-01; 

 Przygotowano informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi do raportu o stanie 

gminy.; 

 Wysłano 425 upomnień dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 Przygotowano sprawozdanie RB-27.; 

 Przygotowano analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pabianice za rok 

2020 zgodnie z wymaganiami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.; 

 

W zakresie ochrony środowiska 
 

1. Przeprowadzono 16 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń, decyzji lub  

            zaświadczeń w sprawie wycięcia drzew. 

2. Do organów uzgadniających przekazano uzupełnienia w sprawie prowadzonych 

postępowań  

            o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi odcinek: Górka 

Pabianicka 

            – Gorzew i odcinek: Hermanów – Pawlikowice 

3. Wystąpiono pisemnie do trzech właścicieli gruntów o uprzątnięcie zalegających 

odpadów 

 
             
W zakresie wykonania gminnych programów. 

 

W zakresie dotacji dofinansowań do fotowoltaiki przyjęto 40 szt. rozliczeń dofinansowań, 

łącznie 122 rozliczenia. Przeprowadzono 28 kontroli instalacji fotowoltaicznych. 

 

Przyjęto 1 wniosek na dofinansowanie do budowy przyłącza kanalizacyjnego. 

Umowy o dofinansowanie są w trakcie podpisywania. 

Łącznie 2 wnioski PBOŚ i 1 wniosek PK przekraczają środki budżetowe przeznaczone na ten 

rok. 

W ZAKRESIE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU  
 
Oświata:  

 
1. W miesiącu kwietniu dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na 

terenie Gminy Pabianice wypłacono 50 000 zł – dotacją objęto pięćdziesięcioro dzieci z 

terenu naszej gminy 
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2. Sporządzono  i zawarto umowę  pomiędzy  Gminą  Pabianice i  Powiatem Pabianickim, 

której przedmiotem jest   dofinansowanie przez Gminę Pabianice wynagrodzenia nauczyciela 

- konsultanta (wraz z pochodnymi) zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w kwocie 8 000 zł. 

3. Po przeanalizowaniu dokumentacji konkursowej, w  drodze zarządzenia Wójta  Gminy 

Pabianice,  powierzono  Panu Andrzejowi Rogali stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Piątkowisku od dnia 01.09.2021 r. na okres 5 lat szkolnych. 

4. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi ,w celu wydania opinii, arkusze organizacyjne 

szkół gminnych  na rok szkolny 2020/2021. 

5. Na podstawie sprawozdań przesłanych przez poszczególne jednostki  oświatowe naszej 

gminy sporządzono zbiorcze  sprawozdanie w sprawie realizacji form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli za rok 2020. 

 

Sport: 
- Na obiekcie sportowym w Piątkowisku zakończono prace związane z kompleksową usługą 

pielęgnacji żywopłotu, wykonano ogrodzenie od strony ul. Stadionowej; 

- Przeprowadzono rozeznanie cenowe na wykonanie projektu zagospodarowania terenu 

obiektu sportowego w Piątkowisku ( obejmującego wykonanie piłkochwytów, inwentaryzacji 

placu zabaw oraz zaprojektowanie siłowni plenerowej); 

- Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie prac związanych z 

usługą remontową obiektu sportowego w Piątkowisku ( naprawa i malowanie elewacji 

budynku) – termin realizacji do 16 sierpnia; 

- Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji 

placu zabaw i siłowni plenerowej dla mieszkańców sołectwa Kudrowice; 

- Na obiekcie sportowym w Bychlewie wykonano wertykulację płyty boiska sportowego oraz 

zabiegi odchwaszczające,  

- W trakcie realizacji postępowanie na wykonanie zadaszenia świetlicy wiejskiej w Koninie. 

Wydatek inwestycyjny w ramach funduszu sołeckiego wsi Konin-Majówka; 

- W trakcie postepowanie na wybór Wykonawcy kompleksowego przeglądu i ewentualnych 

napraw boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Petrykozach; 

- opracowano i przedstawiono Radzie Gminy Pabianice sprawozdanie z Programu 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020; 

- koordynowano sprawy związane z bieżącym utrzymaniem obiektów gminnych w zakresie 

utrzymania porządku, zakupem niezbędnych materiałów, bieżących napraw. Wszystkie 

działania podjęto w uzgodnieniu z gospodarzami obiektów sportowych, świetlic wiejskich. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.  
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Podstawową i obowiązkową formą w tegorocznym spisie ludności jest Samospis 

internetowy. 

Dodatkowo z uwagi na sytuację epidemiczną jest to najbezpieczniejsza forma, a także 

najwygodniejsza forma wypełnienia swojego obowiązku. 

Formularz spisowy dostępny jest od 1 kwietnia na stronie SPIS.GOV.PL. – APLIKACJA 

SPISOWA (metody logowania za pomocą profilu zaufanego, lub nr PESEL z informacją 

dotyczącą rodziców) 

Dla osób, które same nie będą mogły dopełnić obowiązku samospisu, w tutejszym Urzędzie 

Gminy przygotowane zostało stanowisko do samospisu internetowego. Stanowisko jest 

dostępne codziennie  

w godz. pracy Urzędu.  

Jeżeli nie spiszą się Państwo przez internet, można skorzystać z Infolinii Spisowej pod nr 48 

22 279 99 99 lub skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy. 

Na terenie Gminy Pabianice najprawdopodobniej od 10 maja br., 3 osoby będą sprawować 

funkcję rachmistrza spisowego. 

Nasz udział w spisie jest nie tylko prawnym obowiązkiem ale również powinnością 

obywatelską, a za odmowę udziału w badaniu może zostać nałożona kara grzywny. 

W ZAKRESIE REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH 

W zakresie spraw prowadzonych przez ewidencję ludności i dowody osobiste  w miesiącu 

kwietniu 2021r. wykonano: 

1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy  - łącznie 34 osób. 

2. Nadano 5  numerów PESEL  dla cudzoziemców. 

3. Wydano 11 zaświadczenia potwierdzające  pełne dane osobowe. 

4. Udostępniono 2 wniosków o udostępnienie danych osobowych dla Kancelarii 

Komorniczych. 

5. Zgony- 12 osób 

6. Urodzenia- 3osób 

7. Złożono  45   wniosków o wydanie dowodu osobistego. 

8. Wydano  46 nowych dowodów osobistych. 

9. Unieważniono 46 szt. dowodów  osobistych  w tym 6 wniosków z powodu utraty lub 

uszkodzenia dowodu osobistego. 
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Na stanowisku obsługującym sekretariat Urzędu Gminy w kwietniu wprowadzono w system 

informatyczny 660 pism, spraw, które wpłynęły do Urzędu” 

 

Ad. pkt 6.  

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej M. Mielczarek przedłożyła 

informacje   w tematach oceny zasobów pomocy społecznej z działalności Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Informacja na temat Oceny zasobów pomocy społecznej stanowi zał. nr 2 do niniejszego 

protokołu.  

Ad. pkt 7.  

Przedłożone sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi 

pisemny zał. nr 3 do niniejszego protokołu.  

Ponadto Kierownik poinformowała, że od lipca br. będzie uruchomione na terenie Gminy 

mieszkanie chronione dla dwóch osób.  

Radna A. Marciniak podziękowała za realizację  programu dla osób,  które korzystają z  zajęć 

i pobytu dziennego, które organizowane są w świetlicy  w Woli Żytowskiej, podkreśliła, że 

zajęcia są bardzo dobrze zorganizowane w ścisłym reżimie sanitarnym po kilka osób w 

określonym czasie oraz bardzo ważnym i dogodnym dla uczestników jest ich dowóz.  

Ad. pkt 8.  

Inspektor M. Madej przedłożył informację w temacie „Podsumowanie Programu Współpracy 

z organizacjami pozarządowymi”. 

Informacja pisemna stanowi zał. nr 4 do protokołu.  

Ad. pkt 9. 

 

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od nr 

roboczego XLIV/A/2021 do nr XLIV/J/2021, co stanowi załącznik od nr 5 do nr 13. 

Uwag do powyższych projektów nie było. 

Uchwała odpowiednio Nr XLIV/301/2021 (projekt uchwały o nr roboczym XLIV/A/2021) 

została przyjęta jednomyślnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 14. 
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Projekt uchwały o nr roboczym XLIV/B/2021 został zdjęty z porządku obrad sesji. 

Kolejne uchwały, odpowiednio o nr XLIV/302/2021, XLIV/303/2021, XLIV/304/2021, 

XLIV/305/2021 (projekty uchwał o nr roboczych od XLIV/C/2021 do XLIV/F/2021), 

zostały przyjęte 14 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym. Protokoły z 

głosowania stanowią zał. od nr 15 do nr 18. 

Dalsze uchwały, odpowiednio o nr XLIV/306/2021, XLIV/307/2021, XLIV/308/2021, 

XLIV/309/2021, zostały przyjęte jednomyślnie w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie 

nad każdą z nich. Protokoły z głosowania stanowią zał. od nr 19 do nr 22. 

 

Ad. pkt 10. 

W ramach punktu „składanie interpelacji i zapytań na piśmie” radna M. Werstak zapytała w 

jaki sposób radni mają złożyć pisemne interpelacje. 

Przewodniczący odpowiedział, że można przesłać e-mailowo. 

Niemniej Wójt zauważył, że jeżeli radna zamierza złożyć pisemne interpelacje, to powinna 

wspomnieć o jaką sprawę chodzi. 

W związku z powyższym radna M, Werstak poinformowała, że zamierza złożyć interpelacje 

odnośnie: 

1. ustawienia znaków A1 i A2, informujących o zakręcie w okolicy skrzyżowania drogi 

Pawlikowice-Terenin, ponieważ znów kierowca wjechał w płot. 

2. ustawienia znaku B18 – uwaga zwierzęta dzikie w Terenin-Pawlikowice, Terenin-Bychlew, 

Terenin-Hermanów. 

3. naprawy drogi gminnej w Pawlikowicach przy mostku oraz wystąpić do powiatu o poprawę 

stanu dróg powiatowych w Pawlikowicach I i II. 

Interpelacje złożył również radny Ł. Drewniak. Dotyczyły one: 

1. sprawdzenia stanu urządzeń w SUW Górka Pabianicka ze względu na twardość wody. 

2. przycięcie krzaków ograniczających widoczność w okolicy zjazdu na dk 71 w Górce 

Pabianickiej. 

Radna M. Werstak przychyliła się do interpelacji radnego Ł. Drewniaka. Woda w 

Pawlikowicach jest również bardzo twarda. 

 

Ad. pkt 11. 

W ramach komunikatów i spraw różnych radna M. Werstak pytała jak będzie wyglądała nauka 

hybrydowa w przypadku powrotu dzieci do szkół. 
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Wójt odpowiedział, że na koniec maja dzieci mają wrócić do szkół. Poinformował, że Urząd 

jest w stałym kontakcie z dyrektorami szkół. Uważał, że jednakowe wytyczne dla wszystkich 

szkół nie jest właściwe. Każda ze szkół indywidualnie będzie organizować naukę. 

Następnie Przewodniczący poinformował, że na sesji majowej przedłożony zostanie raport o 

stanie gminy. Mieszkańcy będą mogli się zgłaszać do debaty nad raportem po spełnieniu 

określonych wymogów. Informacja w tym zakresie będzie umieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

Z kolei radny G. Antoniewski zgłosił potrzebę zamontowania 2 luster w okolicy wyjazdu z 

cmentarza w Górce Pabianickiej. Ponadto zastanawiał się, czy nie lepszym rozwiązaniem od 

instalowania progów zwalniających byłaby instalacja inteligentnych świateł, które zmieniają 

się przy przekroczeniu dozwolonej prędkości. 

Radna M. Werstak zwróciła również uwagę, że znak w okolicy progu zwalniającego na drodze 

Terenin-Hermanów jest zasłonięty przez gałęzie drzew. 

Wójt zauważył, że drzewo jest przeznaczone do wycinki. Nie wiedział jednak na jakim etapie 

jest cała procedura. 

Dalszych spraw nie było. 

 

Ad. pkt 12. 

Przewodniczący zakończył XLIV sesję Rady Gminy Pabianice. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Pabianice 

  

 Jerzy Błoch 

 

Protokołowały: 

U. Czerwonka 

A. Struzikiewicz 
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