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Protokół Nr L 

 

 

z obrad L  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 11 sierpnia  2021 r.  r. 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 9:30 w rybie  on-line.  

Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 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  L  sesję Rady Gminy, stwierdził 

quorum do podejmowania uchwał.  Dodał, iż L sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek 

Wójta Gminy Pabianice M. Wieczorka. 

Wójt przedłożył wniosek, w którym  informuje, iż w związku z koniecznością pilnego przyjęcia 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność 

inwestycyjną w roku 2022, co umożliwi złożenie przez Powiat wniosku o dofinansowanie 

inwestycji „ Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Rydzyny”.  

 

Ad. pkt  2. 

 

Do przedłożonego radnym porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.  

Porządek obrad przedkłada się w sposób: 

 

Ad. pkt 3. 

 

1. Otwarcie obrad L sesji. 

2. Ustalenie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność 

inwestycyjną w 2022 r.  

 

4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie. 

5. Komunikaty i sprawy różne.  

6. Zamknięcie obrad sesji.  

         

 
 

Do przedłożonego  projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2022 r. nie wniesiono 

uwag.  
  

Uchwała Nr L/333/2021 została podjęta w głosowaniu jednogłośnie, co stanowi zał. nr 2 do 

niniejszego protokołu.   

Protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 3  nr do niniejszego protokołu  
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Ad. pkt 4. 

 

Interpelacji i zapytań na piśmie nie zgłoszono.  

 

 

Ad. pkt 5. 

 

W sprawach  różnych radny K. Kowalski zwrócił  się do Wójta z pytaniem, czy w przypadku 

kiedy Starostwo Powiatowe nie pozyskałoby  środków finansowych na planowaną inwestycję 

związaną z podjęciem uchwały na dzisiejszej sesji, deklaracja co do realizacji części inwestycji 

z własnych środków jest aktualna .  

Wójt odpowiedział twierdząco.  

 

Radny G. Antoniewski wnioskował o przycięcie gałęzi drzew na drodze gminnej z Górki 

Pabianickiej do Konina, które utrudniają przejazd maszynom rolniczym, prosił aby takich 

samych zabiegów dokonać również na innych drzewach przy drogach gminnych.  

 

Radna M. Lubowicka pytała, czy do Komisji, która została powołana w sprawie szacowania 

szkód w związku z gradobiciem zostały złożone jakieś wnioski.  

 

Wójt  prosił, aby w tej sprawie bezpośrednio kontaktować się z pracownikiem 

odpowiedzialnym w Urzędzie Gminy. 

 

Radny Ł. Drewniak zabierając głos prosił, aby na przyszłość takie informacje jak powyższa 

(powołanie komisji d/s szacowania szkód)  były publikowane w aplikacji gminnej, ponieważ 

niewielu rolników o tym wiedziało.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna odbędzie w tym 

miesiącu posiedzenie w Urzędzie Gminy.  

 

Radny K. Kowalski zwracając  się  do Wójta Gminy pytał w  następującymi sprawach: 

 

 Czy poobrywane gałęzie po nawałnicach jakie miały miejsce w ostatnim okresie na 

terenie naszej gminy będą usuwane przez zarządców dróg?  

Wskazał  także na zwaloną lipę na drogę w kierunku lasu w  Rydzynach.  

 Poruszył temat odbioru gabarytów na terenie Rydzyn, w którego trakcie nie wszystkie 

odpady były odbierane. Podobno miały miejsce przypadki, gdzie pracownicy Eko-

Regionu za dodatkową opłatą  byli skłonni zabrać odpady poza ustalonym katalogiem. 

Radny chciał wiedzieć, czy były takie ustalenia Gminy z EKO-Regionem. 

 Chciał pozyskać informację w sprawie PSZOK-u, pytał jak długo będzie trwała przerwa 

i czy nie dało się zgrać remontu  PSZOK -u wraz z urlopem pracownika.  

Wójt odpowiadając na powyższe poinformował: 

- w  przypadku usuwania gałęzi po nawałnicach, są one sukcesywnie usuwane , obowiązek ten 

należy do  zarządców dróg , jeżeli chodzi o powalone drzewo na drodze w kierunku lasu do 

Rydzyn powiedział, że skontaktuje się w tej sprawie z Powiatem.  

 

- w sprawie odbioru gabarytów i rzekomego pobierania opłat za odpady poza ustalonym 

katalogiem to słyszy o takim procederze  pierwszy raz. Będzie rozmawiał z Eko Regionem na 

ten temat.  
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- w sprawie działalności PSZOK- u poinformował, że urlop pracownika powiązany jest ze 

zmianą pracownika w tym punkcie.  

W tej chwili trwają prace porządkowe na tym obiekcie, wspólnie z Gminną Spółdzielnią 

prowadzone są prace związane z instalowaniem monitoringu, pełnym ogrodzeniem terenu i na 

pewno w niedługim czasie jeszcze w miesiącu sierpniu będzie punkt uruchomiony. Teraz każdy 

przywóz przez mieszkańca odpadów do PSZO-ku  musi być poprzedzony zgłoszeniem do 

Urzędu Gminy. 

 

Radna M. Werstak zabierając głos nawiązała do sprawy, którą zgłaszała już na poprzedniej sesji 

tj.zaprzestania łatania dziur na drogach w takiej technologii jak dotychczas, która nie sprawdza 

się. Niestety po upływie nawet miesiąca asfalt nie związał się. Rozpryskujące się kamienie 

uszkadzają auta, płoty i kostkę brukową prywatnych posesji co ma miejsce w jej przypadku. 

Radna wnioskowała o zorganizowanie spotkania z wykonawca przy jej posesji.  

Radna chciała, aby firma dokonała uprzątnięcia całego pozostałego grysiku i usunięcia szkód, 

które powstały. Radna poinformowała, że szkody  powstały nie tylko wokół jej posesji ale także 

zgłaszają je inni mieszkańcy Pawlikowic.   

 

 

Wójt odpowiedział, że skontaktuje się w tej sprawie z wykonawcą, ażeby wspólnie podjąć 

decyzje o zażegnaniu  konfliktu. 

 

Radny K. Kowalski pytał, czy zakończył się już temat dot. zagospodarowania sali w Rydzynach 

– poinformował, że pytają strażacy 

Wójt odpowiedział , iż ma umówione w przyszłym tygodniu spotkanie ze strażakami, wówczas 

przekaże wszystkie informacje, przypuszcza, że dokumentacja jest już na ukończeniu.  

Więcej spraw w sprawach różnych nie zgłoszono.   

 

 

 

Ad. pkt 6. 

 

Przewodniczący Rady zamknął obrady L sesji Rady Gminy Pabianice.   

 

 

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Pabianice 

 

     Jerzy Błoch 

 

Protokołowała: 

Urszula Czerwonka 

 

 

 

 
 


