Protokół Nr XLVII
z obrad XLVII sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 29 czerwca 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,
Skarbnik Gminy J. Kukieła, radca prawny A. Jankowski.

Ad. pkt 1.

Przewodniczący Rady J. Błoch otworzył XLVII sesję Rady Gminy, sprawdził obecność
radnych i skuteczność połączenia online . Lista obecności radnych w załączeniu do protokołu
jako zał. nr 1. Przewodniczący 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 wprowadzenie dodatkowych
projektów uchwał w sprawach:


zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody

W uzasadnieniu do projektu uchwały podaje się , iż przyjęcie projektu uchwały w sprawie
zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody: lipy drobnolistnej (tilia cordata),
znajdującej się w Porszewicach, gm. Pabianice, dz. ew. nr 450.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018
r. poz. 1614, 2244, 2340.) zniesienia formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze
uchwały. Na podstawie art. 44 ust. 3a ww. ustawy, projekt uchwały w tej sprawie wymaga
uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi. Zgodnie
z art. 44 ust. 4 ww. ustawy zniesienie formy ochrony przyrody następuje z uwagi na utratę
wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody lub
w razie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
Dnia 15 kwietnia 2019 r. stwierdzono, że lipa drobnolistna, wywróciła się w wyniku działania
huraganu. Drzewo straciło walory przyrodnicze, dla których uznano je za pomnik przyrody.
Realizacja niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych.
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Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został przyjęty w
głosowaniu przeprowadzonym przez Przewodniczącego Rady – jednomyślnie.
Przewodniczący Rady nadał mu w porządku obrad numer roboczy Uchwała Nr XLVII/G/2021,
a będący dotychczas w porządku obrad pod tym numerem projekt uchwały otrzymał numer
roboczy XLVII/Ł/2021
Drugim wnioskiem , który zgłosił Wójt był wniosek w sprawie dot. wprowadzenia do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie:


zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021

W uzasadnieniu do projektu uchwały podaje się , że następuje zwiększenie budżetu w związku
z podpisaniem umowy ze Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim o udzielenie dofinansowania
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „ Przebudowa
drogi gminnej Rydzyny , tzw” Biesaga” kwota 278,120 zł. oraz w związku z podpisaniem
umowy z Województwem Łódzkim – środki z budżetu województwa na zadanie modernizacja
drogi dojazdowej do gruntów rolnych pn. Modernizacja drogi gminnej w Żytowicach.
Wniosek został przyjęty przez Rade w głosowaniu również jednomyślnie. Projektowi uchwały
został nadany numer roboczy Uchwała Nr XLVII/K/2021.
Ostatnim wnioskiem, który zgłosił Wójt był wniosek o wprowadzenie również dodatkowego
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 r.
W tym projekcie uchwały należy przyjąć zmiany w budżecie polegające na zmniejszeniu
planu wydatków o kwotę 81.018 zł. na zadaniu „ Przebudowa drogi gminnej w Rydzynach
tzw. Biesaga i przeznaczeniu środków na zwiększenie ich w dz. oświata i wychowanie ogółem
76.018 zł. :
- na wymianę pieca CO w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku
- zakup komputerów z oprogramowaniem dla nauczycieli do sal lekcyjnych
- na pokrycie wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń
- na działania bieżące związane ze zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego dotyczące siłowni
zewnętrznej w Jadwininie.
Wniosek został przyjęty przez Radę w głosowaniu jednomyślnie. Projektowi uchwały został
nadany numer roboczy XLVII/L/2021.
Porządek obrad XLVII sesji po zmianach przedkłada się następująco:
1. Otwarcie obrad XLVII 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. Debata nad raportem o stanie gminy.
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7. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. i sprawozdań finansowych
za rok 2020.
8. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta
Gminy Pabianice z wykonania budżetu za 2020 r.
9. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.

Gminy

Pabianice

o

10. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice za 2020 rok – Uchwała Nr
XLVII/A/2021
b/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2020 rok – Uchwała Nr XLVII/B/2021
c/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice – Uchwała Nr XLVII/C/2021
d/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 rok – Uchwała Nr XLVII/D/2021
e/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 rok – Uchwała Nr XLVII/E/2021
f/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 rok – Uchwała Nr XLVII/F/2021
g/ zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody – Uchwała
Nr XLVII/G/2021
h/ częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za
korzystanie z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pabianice za rok 2021 – Uchwała Nr XLVII/H/2021
i/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
produkcyjno - usługowych w Porszewicach – Uchwała Nr XLVII/I/2021
j/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym – Uchwała Nr XLVII/J/2021
k/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 r. – Uchwała Nr XLVII/K/2021 l/ zmian w
budżecie gminy Pabianice na 2021 r. – Uchwała Nr XLVII/L/2021
ł/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021 – 2024 –
Uchwała Nr XLVII/Ł/2021
12. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
13. Komunikaty i sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. pkt 4.
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Przewodniczący Komisji poinformowali o pracy Komisji, którym przewodniczą.
Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy
poinformowała, że Komisja miedzy sesjami odbyła jedno posiedzenie, na którym przyjęła
informację o planowanych remontach i inwestycjach w szkołach, zapoznała się z materiałami
na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że Komisja
odbyła jedno posiedzenie między sesjami, na którym podjęła tematy takie jak: transport
zbiorowy – analiza funkcjonowania, omówiła materiały na sesję Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka poinformowała, że
między sesjami odbyła jedno posiedzenie, na którym analizowała działania gminy Pabianice
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego we współpracy z jednostkami
OSP , omówiła materiały na najbliższą sesję.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski zabierając glos poinformował, że Komisja
Rewizyjna również między sesjami odbyła jedno posiedzenie, na który zajęła się tematem
Oceny

realizacji funduszy sołeckich przez sołectwa gminy Pabianice, który oceniła

pozytywnie.
Ad. pkt 5.
Wójt Gminy przedłożył informacje o pracy Urzędu Gminy za miesiąc czerwiec br.
Informacja zapisana poniżej:
„ INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI
czerwiec 2021 r.
W ZAKRESIE REFERATU DRÓG I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
DROGI i INWESTYCJE
1.

Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga dz. Nr 318 – w dniu 1 czerwca
podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego. W dniu 16 czerwca
podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania, termin wykonania określony
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych to 90 dni od daty
podpisania umowy; w tym samym dniu przekazano wykonawcy teren budowy.

2.

Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice I – Terenin
(dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie realizacji. W dniu 28 maja podpisano
z wykonawcą aneks do umowy, przedłużający termin wykonania do 30 września br.

3.

Przebudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka – Gorzew
(dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie realizacji. W dniu 28 maja podpisano
z wykonawcą aneks do umowy, przedłużający termin wykonania do 30 września br.
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4.

Przebudowa drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie (dokumentacja projektowa) –
zadanie w trakcie realizacji – z uwagi na konieczność uczestnictwa mieszkańców
w przeprowadzeniu procedury wydawania pozwolenia wodnoprawnego, prowadzonej
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisany został aneks do
umowy wydłużający termin realizacji do dnia 28 czerwca br.

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
zrealizowane.

7.

Przebudowa drogi we Władysławowie wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową – projekt
– zadanie w trakcie realizacji, 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) – zadanie w trakcie
realizacji, planowany termin otrzymania dokumentacji to 30 listopada br.

9.

Budowa drogi – ul. Mosiężnej w ramach Budowy dróg w Piątkowisku w obrębie ulic
Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo – rowerowego wraz
z odwodnieniem – ogłoszono przetarg w procedurze otwartej, składanie ofert
wyznaczono na dzień 2 lipca br.

10.

Przebudowa drogi gminnej nr 108276E w Hermanowie na odcinku od ul. Skrajnej do
drogi gminnej nr 108278E (dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie realizacji –
planowany termin wykonania to 15 grudnia br.

11.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach o salę gimnastyczną
i utworzenie klasopracowni językowej – poprawa jakości kształcenia ogólnego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach – zaktualizowano kosztorysy
inwestorskie; w przygotowaniu są dokumenty przetargowe.

12. Rozpatrywany jest wniosek o budowę zjazdu w miejscu istniejącego rowu
melioracyjnego.
13. Rozpatrzono 3 wnioski o zajęcie pasa drogowego.
14. Wydano 10 uzgodnień lokalizacyjnych dla infrastruktury niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
15. Przeprowadzono postepowanie o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00 zł –
Wykonanie oraz bieżąca konserwacja oznakowania poziomego w 2021 r. na drogach
administrowanych przez Gminę Pabianice. Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę.
16. Przeprowadzono postepowanie o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00 zł –
Wykonanie remontów cząstkowych w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych w roku
2021 emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi. Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę.
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17. Przeprowadzano wykaszanie poboczy dróg i rowów melioracyjnych z wykorzystaniem
zestawu ciągnika + kosiarka oraz kos mechanicznych.
18. Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy przez
mieszkańców w różnych sprawach.
19. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w pasie
drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
20. Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy przez
mieszkańców w różnych sprawach.
21. Prowadzono prace związane ze wszczęciem postepowania w celu wyłonienia wykonawcy
na roboty związane z utwardzeniem nawierzchni w miejscu wiat przystankowych.
W dniu 21 czerwca Urząd Marszałkowski w Łodzi po ponownym rozpatrzeniu sprawy oceny
porealizacyjnej dotyczącej hałasu od drogi S 8 wdał decyzję zobowiązującą GDDKiA do
zachowania dopuszczalnych norm hałasu w tym w 5 punktach na terenie naszej Gminy,
poprzez wykonanie ponownych dwóch w ciągu roku pomiarów hałasu w tych punktach przy
założeniu, co bardzo istotne, że poziom hałasu przy pierwszym pomiarze ma być niższy o 3 db
od poziomu dopuszczalnego. Na wykonanie wszystkich działań określono termin 4 lat od daty
w której decyzja stanie się ostateczna.
- w zakresie planowania przestrzennego wykonano następujące czynności:


Wystawiono

89

wypisów,

wyrysów,

zaświadczeń

z

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego oraz z zakresu rewitalizacji.


Przeprowadzono 4 sprawy 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.



Przeprowadzono 3 sprawy z zakresu procedowanych zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i studium na terenie gminy Pabianice oraz zmian
aktów planistycznych procedowanych na terenach gmin sąsiednich.



Przygotowano dokumenty dla potrzeb oceny aktualności dokumentów planistycznych.

Obecne etapy procedowanych aktów planistycznych:


Tereny inwestycyjne (Porszewice) – przygotowano dokumentację projektową,
przekazano projekt uchwały na sesję Rady Gminy.



Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów – przesłano projekt do opinii oraz
uzgodnień właściwym organom.
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W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. W dniu 18 czerwca 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie na zadanie pn.
„Przebudowa drogi gminnej Rydzyny, tzw. „Biesaga”, dz. nr 318”. Wysokość przyznanego
dofinasowania wynosi 278 120,00 zł.
2. W dniu 23 czerwca br. podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków budżetu
Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na
zadanie
pn. „Modernizacja drogi gminnej w Żytowicach”. Wysokość dotacji: 21 470,00 zł
3. Złożono do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny deklarację w sprawie gotowości
do

złożenia

dokumentacji

aplikacyjnej

projektu

pn.

„Budowa

mikroinstalacji

prosumenckich w Gminie Pabianice”. Projekt ten jest na liście rezerwowej w strategii ZIT.
4. Złożony został wniosek o płatność w części sprawozdawczej dla projektu pn. „Budowa
oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice”.
W ZAKRESIE PRACY REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1.
2.
4.

Wydano 20 szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej
i 7 szt warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
Trwają prace projektowe budowy sieci wodociągowych na terenie Gminy.,
Trwa rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Pabianice – wykonano sieć
wodociągową w Piątkowisku: dz. nr 570/21.

Sieć wodociągowa we wsi Piątkowisko , od końcówki w Piątkowisku na działce 563/21 do
działki 570/21 – projekt w ZUDP
Sieć wodociągowa we wsi Piątkowisko, przedłużający wodociąg od końcówki na działce
573/21 z końcówką wodociągu na działce 662/1 – projekt w ZUDP
Sieć wodociągowe we wsi Kudrowice na działce 331/15 , wzdłuż działek 331/15 i 331/5
spinającej wodociąg od północy na działce 154 – projekt w ZUDP
Sieć wodociągowa we wsi Wola Żytowska spinającej końcówkę wodociąg na
działce 250/2 z wodociągiem na działce 252 – projekt w ZUDP
Sieć wodociągowa we wsi Pawlikowice dz. 2/3 – w trakcie sporządzania mapy do celów
projektowych .
W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1.
2.
3.

Przyjęto 12 wniosków dotyczących zmian w CEiDG,
Wydano 6 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Przygotowano projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty
pobranej do przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
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alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pabianice za rok
2021.
W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wykonano 6 decyzji podziałowych,
Wykonano 7. zawiadomienia o nadaniu nr posesji i 1 zaświadczenie.
Wykonano 10 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych,
Wykonano 6 wypisów z KW d/c służbowych,
Wprowadzono 25 szt. aktów notarialnych do rejestru,
Sprawy różne – 2 sprawy dot. numeracji posesji, podziałów, rozgraniczeń, uwłaszczeń,
Wykonano zadania związane z prowadzeniem dwóch postępowań rozgraniczeniowych
Dokonano wykupu nieruchomości gruntowej (akt notarialny Rep A 4373) na
powiększenie placu szkoły podstawowej w Bychlewie. Powierzchnia zakupiona
wynosi 5335 m2, kwota 220.000 zł
Udzielono odpowiedzi odmawiającej przyznania lokalów mieszkalnych dla 2
wniosków dotyczących (repatriacji) osiedlenia się w naszej gminie obywateli
Kazachstanu i Rosji.
Udzielono 1 informacji publicznej dotyczącej ilości zawartych aktów notarialnych
pomiędzy Gminą a osobami fizycznymi w latach od 2019 od teraz..

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przyjęto i wprowadzono do programu 35 deklaracji;
Zaksięgowano 66 382,86 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
Podjęto działania informacyjne odnośnie zaległości i nie tylko (telefon) - ok. 100
rozmów telefonicznych;
Prowadzono obsługę bieżącą mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat,
udzielanie informacji itp.);
Wystawiono 40 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.;
Wysłano 15 postanowień dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
Wystawiono 44 tytuły wykonawcze dotyczące zadłużenia w opłacie za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Przygotowano i koordynowano działania związane z wymianą pojemników na metale
i tworzywa sztuczne w miejscowościach Bychlew, Hermanów, Górka Pabianicka,
Szynkielew, Kudrowice;
Przygotowano i rozpowszechniono informację o zbiórce odpadów
wielkogabarytowych

W zakresie ochrony środowiska
1.
2.

Przeprowadzono 11 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń, decyzji lub
zaświadczeń w sprawie wycięcia drzew.
Wydano Decyzję środowiskową dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na
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3.
4.
5.
6.
7.

Rozbudowie Drogi Gminnej nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka- Gorzew.
Wydano Decyzję środowiskową dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na
Przebudowie drogi gminnej nr 108023E na odcinku Pawlikowice I – Terenin.
Wydano Decyzję środowiskową dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi – Etap III w miejscowości
Szynkielew.
Wydano 5 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania dla wydania decyzji
środowiskowej dla przedsięwzięć polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
we wsi Piątkowisko wraz z odejściami bocznymi.
Wystąpiono do 5 mieszkańców Gminy z prośbą o uprzątnięcie odpadów zalegających
na ich nieruchomościach.
Odpowiedziano na 2 wnioski o udzielenie informacji publicznej.

W zakresie wykonania gminnych programów.
1.
W zakresie dotacji dofinansowań do fotowoltaiki przyjęto 14 szt. rozliczeń
dofinansowań,
łącznie 152 rozliczeń.
2.
Wpłynęły 4 wnioski na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków. W
roku 2021 r. w budżecie przeznaczono na ten cel kwotę 160 tysięcy zł.
Łącznie 8 wniosków PBOŚ i 1 wniosek PK przekraczają środki budżetowe
przeznaczone na
ten rok..
3.
Wydano 3 skierowania na sterylizację/kastracje psów
4.
Wydano 11 skierowań na sterylizację/kastrację kotów
5.
Sporządzono i wysłano w dniu 05.05.2021 wniosek o płatność ( część pierwsza ) do
WFOŚiGW dotyczącego zadania dofinansowania budowy instalacji
fotowoltaicznych na
kwotę 595 tys. zł – do chwili obecnej wniosek jest procedowany.
6.
Do chwili obecnej przeprowadzono 72 kontrole instalacji fotowoltaicznych.
W ZAKRESIE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
1.

W miesiącu czerwcu przyznano stypendia uczniom za dobre wyniki w nauce. W II
semestrze było 120 uczniów uprawnionych do stypendium. Przeznaczono na ten cel 12.000
zł.
2. W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Pabianice” przyznano coroczną nagrodę Wójta Gminy Pabianice dla
uczniów wybitnie zdolnych, których średnia przekracza 5,2 dla klas VII - VIII i 5,3 dla
klas IV-VI. Uprawnionych do ww. nagrody było 84 uczniów. Kwota rozdzielona na
nagrody wyniosła 21.100 zł
3. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi sprawozdanie merytoryczne z realizacji
programu rządowego „Aktywna tablica”, w którym udział brała Szkoła Podstawowa w
Bychlewie.
4. Do Kuratorium Oświaty w Łodzi złożono wniosek na dotację celową przeznaczoną na
wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół
podstawowych.
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5. Przez okres wakacyjny oddziały przedszkolne będą pełniły dyżury letnie.
W miesiącu lipcu otwarte będą oddziały przedszkolne w Bychlewie i Petrykozach,
natomiast
w miesiącu sierpniu otwarte będzie przedszkole w Żytowicach oraz oddział przedszkolny
w Pawlikowicach.
W zakresie sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi
1. W ramach funduszu sołeckiego wsi Piątkowisko zrealizowano wykonanie dokumentacji w
zakresie zagospodarowania obiektu sportowego w Piątkowisku. W miesiącu lipcu/sierpniu
planowana jest realizacja kompleksowego wykonania piłko chwytów od ulicy Złotej i
południowej strony boiska.
2. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wykonanie miejsc rekreacji w
miejscowości Hermanów i Piątkowisko.
3. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby zagospodarowania działki
gminnej w Kudrowicach (utworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej).
4. W dniu 26 czerwca na obiekcie sportowym w Piątkowisku współorganizowano wraz ze
stowarzyszeniem Folklor ma Sens " Piknik rodziny pt. Łączymy pokolenia w rytmie
folkloru".
5.W dniu 27 czerwca współorganizowano na terenie obiektu sportowego w Piątkowisku
zawody sportowo pożarnicze dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy
Pabianice.
6. 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.
7. Konsultowano z sołtysami wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz ewentualne zmiany
przeznaczenia środków.
W ZAKRESIE REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH
W zakresie spraw prowadzonych przez ewidencję ludności i dowody osobiste w miesiącu
czerwcu 2021r. wykonano:
1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy - łącznie 27 osób.
2. Nadano 16 numerów PESEL dla cudzoziemców.
3. Wszczęto 1 postępowanie w sprawie wymeldowań z pobytu stałego.
4. Wydano 7 zaświadczeń potwierdzających pełne dane osobowe.
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5. Udostępniono dane w związku z rozpatrzeniem 5 wniosków o udostępnienie danych
osobowych dla
Kancelarii Komorniczych.
6. Zgony- 6 osób
7. Urodzenia-6 osób
8. Złożono 60 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
9. Wydano 99 nowych dowodów osobistych.
10. Unieważniono 99 dowodów osobistych.
Na stanowisku obsługującym sekretariat Urzędu Gminy w czerwcu wprowadzono w system
informatyczny 600 pism, spraw, które wpłynęły do Urzędu.
Została podpisana przedwstępna umowa najmu wydzielonej części budynku, która zostanie
przeznaczona na cele biurowe dla potrzeb Gminy – o powierzchni 180 m². Koncepcja adaptacji
– projekt oraz prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń wykonane zostaną na koszt
i staraniem właściciela budynku. Podjęte działa mają na celu poprawę warunków pracy i
obsługi petentów Urzędu Gminy.
Po przedłożonej informacji radny Ł. Drewniak chciał uzyskać informację na jakim etapie
znajduje się przebudowa drogi w kierunku Gorzewa. Chciał również uzyskać więcej informacji
na temat zamierzonego wynajmu pomieszczeń od Gminnej Spółdzielni „SCh” w Pabianicach
dla potrzeb Urzędu Gminy Pabianice o czym wspomniał Wójt w przedkładanej informacji.
Wójt zabierając głos poinformował, że jeżeli chodzi o przebudowę drogi do Gorzewa jesteśmy
w trakcie załatwiania projektu, wiemy, że przed rozpoczęciem przebudowy koniecznym będzie
wycięcie 70 sztuk drzew, a w zamian za to posadzenie 500 sztuk drzew na terenie gminy. Mamy
już zlokalizowane miejsca w których chcielibyśmy dokonać tych nasadzeń.
Jeżeli chodzi o sprawę wynajmu pomieszczeń, Wójt informował, że chciałby, aby na pewno
znalazła się tam sala narad pod obrady sesji, ponieważ w budynku Urzędu Gminy obecna nie
spełnia oczekiwanych wymogów, jest zbyt mała i znajduje się poniżej poziomu – (suteryny) i
być może któryś z referatu Urzędu Gminy. Koszty takiego wynajęcia kształtowałyby się w
granicach 3 tys. zł. miesięcznie, czyli tak samo jak dla jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej dla którego wynajmujemy pomieszczenia w Pabianicach na ul. Łaskiej.
Radny prosił, aby Wójt przedłożył w najbliższym czasie w zestawieniu koszty takiego
wynajmu, zwrócił uwagę na to, że być może korzystniej byłoby w perspektywie pomyśleć o
budowie nowego budynku Urzędu Gminy.
Wójt odpowiedział, że uważa to za dobry kierunek myślenia , przy czym musimy też pamiętać
o tym, że gmina Pabianice położona jest po obu stronach miasta Pabianice: południowej i
północnej stronie wybierając ewentualną lokalizację budowy również należałoby to mieć na
względzie.
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Radna M. Werstak w swojej wypowiedzi podkreśliła, że jej zdaniem nie ma znaczenia
lokalizacja budowy budynku, ważna jest dobra obsługa, ponieważ i tak wszyscy interesanci
gminy dojeżdżają do jej siedziby.
Radna zwróciła się do Wójta o przedłożenie w najbliższym czasie informacji –
zestawienia:


w którym sołectwie na terenie gminy prowadzona jest w chwili obecnej największa
liczba budowli



które sołectwo ma największy przyrost naturalny



przedłożenia harmonogramu oświetlenia na terenie gminy

Na temat oświetlenia Wójt informował, że zostało wykonane 7 zaplanowanych odcinków , nie
zostały wykonane te, które były objęte wykonaniem w II części. Na pewno harmonogram
ulegnie zmianie. Zobowiązał się do przygotowania precyzyjnej informacji w tym temacie.
Na pytanie radnej J. Szafran , czy nastąpi przesuniecie terminu przebudowy drogi w
Hermanowie, Wójt odpowiedział twierdząco, jest to spowodowane trwającą rozprawą
wodno-prawną.
Radna A. Marciniak podziękowała za zorganizowanie festynu dla dzieci w Piątkowisku.
Wójt poinformował, że na ten cel były również pozyskanie środki unijne.

Ad. pkt 6.

W punkcie: „Debata nad raportem o stanie gminy” Przewodniczący J. Błoch poinformował, że
nikt nie zgłosił chęci wzięcia udziału w debacie.
Radni również nie zgłosili się do debaty nad raportem.
Ad. pkt 7.

Skarbnik Gminy przedłożyła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. i sprawozdań
finansowych za rok 2020, co stanowi zał. nr 2 do protokołu.

Ad pkt 8.

Skarbnik Gminy J. Kukieła przedłożyła Uchwałę Nr I/36/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2021 w sprawie opinii o sprawozdaniu
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Wójta Gminy Pabianice z wykon z dnia budżetu za 2020 rok, co stanowi zał. nr 3 do
niniejszego protokołu

Ad. pkt 9.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski przedłożył wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Pabianice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za rok
2021 , co stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski przedłożył Uchwałę Nr I/57/2021 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Pabianice z 2020 r. , co stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 11.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od nr
roboczego XLVII/A/2021 do nr XLVII/Ł/2021, co stanowi załącznik od nr 6 do nr 19.
Uwag do powyższych projektów nie było.
Głosowanie nad uchwałami odbywało się w obecności 14 radnych.
Uchwała nr XLVII/316/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice
za 2020 rok została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 20.
Uchwała nr XLVII/317/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2020 rok
została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 21.
Uchwała nr XLVII/318/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice
została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 22.
W tym miejscu Przewodniczący pogratulował Wójtowi udzielenia mu absolutorium.
Wójt podziękował radnym oraz pracownikom Urzędu.
Również radna M. Werstak podziękowała Wójtowi, że nie musi być w opozycji, dzięki
działaniu Wójta. Podziękowała także pracownikom Urzędu. Mimo trudnego roku udało się
osiągnąć dochód większy niż zakładano. Podziękowała za dobrą współpracę.
Pozostałe uchwały odpowiednio o nr:
13

• XLVII/319/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 rok,
• XLVII/320/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 rok,
• XLVII/321/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 rok,
• XLVII/322/2021 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za
pomnik przyrody,
• XLVII/323/2021 w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od
przedsiębiorców za korzystanie z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pabianice za rok
2021,
• XLVII/324/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów produkcyjno - usługowych w Porszewicach,
• XLVII/325/2021 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym,
• XLVII/326/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 r.,
• XLVII/327/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 r.,
• XLVII/328/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pabianice na lata 2021 – 2024 – Uchwała Nr XLVII/Ł/2021,
zostały przyjęte w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich, jednomyślnie.
Protokoły z głosowań stanowią załączniki odpowiednio od nr 23 do nr 32.
Ad. pkt 12.
W ramach interpelacji i zapytań składanych przez radnych na piśmie jako pierwszy interpelacje,
które zamierza złożyć, zgłosił radny M. Kociołek. Były one następujące:
• zamiecenie ciągu pieszo-rowerowego w Bychlewie wzdłuż ulicy Arkuszyńskiego;
• wyznaczenie miejsca dla pieszych w Bychlewie na drodze wojewódzkiej nr 485 w
Bychlewie w okolicy posesji nr 50 (między sklepem Dino a sklepem mięsnym).
Przewodniczący poparł powyższe.
Poparcie wyraziła również radna M. Werstak, która dodała, że należałoby usunąć chwasty z
ciągu pieszo-rowerowego. Ponadto prosiła o wystąpienie do zarządcy drogi o ustawienie znaku
ograniczającego prędkość w okolicy Domu Kultury.
Radny M. Kociołek zwrócił uwagę, że była kiedyś mowa o odcinkowym pomiarze prędkości
od GDK a szkołą w Bychlewie.
Wójt nie przypominał sobie takiego pomysłu, jednak uznał, że jest on bardzo dobry.
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Ad. pkt 13.
W ramach komunikatów i spraw różnych jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący, który
zaprosił radnych na uroczyste wręczenie odznaki „Zasłużony dla rolnictwa” nadanej Panu J.
G., kowalowi z Porszewic. Uroczystość odbędzie się dnia 6 lipca br. o godz. 11.00 w OSP w
Górce Pabianickiej.
Wójt poprosił radnego G. Antoniewskiego o zabranie głosu w tej sprawie i przybliżenie
sylwetki uhonorowanego, ponieważ radny był inicjatorem przyznania w/w odznaczenia.
W związku z powyższym radny krótko przybliżył postać Pana J. G. i jego działalność.
Wójt w uzupełnieniu poinformował, że zabytkowa kuźnia z Porszewic znajduje się obecnie w
skansenie w Tumie koło Łowicza.
Radny wspomniał ponadto o pomyśle ustawienia tablicy upamiętniającej to miejsce w
Porszewicach.
Następnie radny Ł. Drewniak zgłosił następujące sprawy:
• poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na składane przez siebie interpelacje, mimo
iż takie znajdują się w BIP Gminy Pabianice, dot. to m.in. wycięcia zakrzaczeń przy dk
nr 71 w Górce Pabianickiej. Prosił by jednak nadal wnioskować do GDDKiA w tej
sprawie.
• Zwrócić się do wykonawcy, który wozi piasek ze żwirowni na S14 o odpowiednie
zabezpieczenie ładunku, ponieważ ostatnio po ulewnych deszczach na zakręcie drogi
prowadzącej do ul. Sanitariuszek, w okolicy oczyszczalni ścieków, zgromadził się
piasek, było bardzo ślisko.
• Czy od września zaczną funkcjonować pełnowymiarowe przedszkola.
• Prosił o unormowanie terminów sesji.
Przewodniczący, odnosząc się do ostatniej kwestii zauważył, że jest za ujednoliceniem
terminów sesji. Stwierdził jednak, że życie pisze różne scenariusze i czasem zdarzają się
problemy techniczne. Niemniej, Przewodniczący obiecał, że będzie się starać organizować
sesje w ustalonym terminie.
Odnosząc się z kolei do poprzedniego pytania radnego, Wójt poinformował, że we wrześniu
nie da się stworzyć przedszkoli. Jednak radni będą wiedzieć wcześniej o takim planie, ponieważ
trzeba podjąć uchwałę. Możliwe, że do końca roku uda się uregulować tę kwestię. Dodał, że
głównym problemem jest spełnienie przepisów przeciwpożarowych, które są bardzo
restrykcyjne w odniesieniu do przedszkoli.
Następnie głos zabrała radna D. Szczesik, która podziękowała za modernizację drogi w
Żytowicach oraz interwencję w odniesieniu do drogi powiatowej w kierunku na Lutomiersk na
odcinku należącym do Gminy Łask. Załatano ubytki.
Radny G. Antoniewski prosił o posprzątanie przystanków i wykoszenie traw w ich okolicy.
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Radny M. Gryska zgłosił potrzebę wystąpienia do Starostwa Powiatowego w Pabianicach z
interwencją w sprawie drogi powiatowej biegnącej m.in. przez Petrykozy. Są duże spękania w
nawierzchni w okolicy nr 34.
Radny A. Golewski potwierdził, że również w Szynkielewie, przedłużenie ul. Piłsudskiego, ma
miejsce spękanie nawierzchni. Następnie radny prosił o wycięcie suchych jabłoni między
Szynkielewem I a II. Pytał także, czy bus do Konina będzie jeździł w okresie wakacyjnym.
Wójt potwierdził, że bus będzie jeździć.
Pytanie odnośnie wcześniej przekazanej informacji zadała radna M. Werstak. Radna pytała kto
przyznał nagrodę Panu J. G.
Wójt odpowiedział, że Minister Rolnictwa.
W związku z powyższym radna zauważyła, że skoro ten Pan jest tak zasłużony dla Gminy
Pabianice, to może należałoby nadać mu honorowe obywatelstwo Gminy Pabianice. Następnie
radna zwróciła uwagę, żeby lekcje online, jeżeli taka formuła wróci do szkół we wrześniu,
odbywały się co najmniej 40 min.
Jako ostatnia głos zabrała radna A. Marciniak, która prosiła o wystąpienie do Starostwa
Powiatowego z wnioskiem o zainstalowanie progów zwalniających na drodze powiatowej przy
bibliotece w Piątkowisku oraz zakrycie rowu przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z ul.
Parkową w Piątkowisku.
Dalszych spraw nie było.

Ad. pkt 14.
Przewodniczący zakończył XLVII sesję Rady Gminy Pabianice.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice
Jerzy Błoch

Protokołowały:
U. Czerwonka
A. Struzikiewicz
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