Protokół Nr LIV
z obrad LIV sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 25 października 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.

Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady J. Błoch otworzył LIV 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 radnym porządku Wójt Gminy złożył wniosek o wprowadzenie projektu
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021, który przedkładany jest w
związku ze złożonym wnioskiem miejscowości Szynkielew o zmianę przeznaczenia funduszu
sołeckiego w tej miejscowości.
Więcej wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał powyższy wniosek do głosowania , w wyniku którego za
wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad opowiedzieli się radni jednogłośnie.
Porządek obrad przedkłada się następująco:
1. Otwarcie obrad LIV 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. Przyjęcie podstawowych wskaźników i priorytetów inwestycyjnych do opracowania
budżetu Gminy Pabianice na 2022 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowych położonych w Żytowicach gm.
Pabianice – Uchwała Nr LIV/A/2021
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b/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. – Uchwała Nr LIV/B/2021
c/ zmian w porządku obrad na 2021 r. – Uchwała Nr LIV/C/2021
d/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024 –
LIV/D/2021
8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
9. Komunikaty i sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. pkt 4.

Przewodniczący Komisji przedłożyli informację o pracy Komisji między sesjami.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj w imieniu Komisji, której
przewodniczy oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju, z którą odbyło się wspólne
posiedzenie poinformował, że Komisje zajęły się jedynie omówieniem materiałów na sesję
Rady Gminy. Ujęte w planie pracy obu Komisji tematy po konsultacji z Wójtem Gminy
zostały przesunięte na miesiąc listopad.
Przewodnicząca Komisji Samorządowo – Społecznej i Organizacyjnej D. Szczesik
poinformowała, że miedzy sesjami odbyło się 1 posiedzenie, na którym Komisja podjęła
tematy dot.
•
•

działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Pabianice.
analizy materiałów na sesję Rady Gminy i spraw różnych.

Na Komisji został zgłoszony formalny wniosek, który Komisja przyjęła w głosowaniu
jednomyślnie.
Wniosek w sprawie zapewnienia terenu pod urządzenie placu zabaw i rekreacji dla potrzeb
dzieci z miejscowości Pawlikowic i Terenina.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja Rewizyjna nie
odbyła jeszcze posiedzenia, odbędzie się ono w dniu 27 października br.
Ad. pkt 5.
Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek przedłożył informację o pracy Urzędu Gminy Pabianice
od ostatniej sesji:
Informacja przedkłada się następująco:
„Informacja Wójta o pracy między sesjami w miesiącu październiku
Referat Dróg i Planowania Przestrzennego
Stanowisko ds. dróg
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1.

Rozpatrzono 3 wnioski na wybudowanie zjazdu z drogi gminnej. W trakcie
rozpatrywania 1 wniosek.

2.

Rozpatrzono 2 wnioski o zajęcie pasa drogowego. W trakcie rozpatrywania 1 szt.
wniosku.

3.

Uzgodniono 10 szt. wniosków o uzgodnienie projektu organizacji ruchu. W trakcie
rozpatrywania 4 szt. wniosków.

4.

Wydano 9 uzgodnień lokalizacyjnych dla infrastruktury niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W trakcie rozpatrywania 4 szt.
wniosków.

5.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00
zł i wyłonieniu wykonawcy na wykonanie oraz bieżącą konserwacja oznakowania
poziomego w 2021 r. na drogach administrowanych przez Gminę Pabianice i zawarciu
umowy z wykonawcą i zrealizowano ok. 100 % zakresu umowy.

Wobec konieczności wykonania dodatkowej konserwacji
przeprowadzono dodatkowe postępowanie i rozszerzono zakresu umowy.

i

oznakowania

Zrealizowano cały zakres robót.
6.

Po przeprowadzeniu postępowania w celu wyłonieniu dostawcy oraz zawarciu umowy na
dostarczenie równiarki drogowej. Wyłoniono dostawcę i zawarto umowę z terminem
dostawy 30.11.2021 r.

7.

Kontynuowano wykaszanie poboczy dróg i rowów melioracyjnych z wykorzystaniem
zestawu ciągnika + kosiarka oraz kos mechanicznych.

8.

Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy
przez mieszkańców w różnych sprawach.

9.

Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w
pasie drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

10.

Po przeprowadzeniu postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00
na roboty związane z utwardzeniem nawierzchni w miejscu wiat przystankowych,
wyłonieniu wykonawcy i zawarciu umowy - zakończono prace odbiorowe wykonanych
robót.

11.

Prowadzono bieżące usuwanie szkód – usuwanie połamanych drzew i gałęzi,
udrażniania kratek ściekowych, naprawa nawierzchni jezdni dróg gruntowych.

12. Zakończono czynności odbiorowe robót przycięcia gałęzi i formowania koron drzew
zasłaniających lampy oświetlenia ulicznego (11 lokalizacji).
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13. Dokonano odbioru wykonanej dokumentacji Projektu Organizacji Ruchu dla poprawy
bezpieczeństwa dróg gminnych sołectwa Hermanów.
14. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00 w celu
wyłonieniu dostawcy oraz zawarciu umowy na ,,Poprawę bezpieczeństwa dróg gminnych
sołectwa Hermanów”. Termin wykonania 12.11.2021 r.
15. Naprawiono wiatę przystankową w Bychlewie.
16. Prowadzone jest postępowanie o wartości do 130 000,00 zł w celu wyłonienia dostawcy
oraz zawarcia umowy na wymianę 3 szt. wiat przystankowych (Jadwinin 2 szt. i Wola
Żytowska 1 szt.)
Na stanowisku inspektora ds. planowania przestrzennego:
1. Wystawiono

56

wypisów,

wyrysów,

zaświadczeń

z

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego oraz z zakresu rewitalizacji.
2. Przeprowadzono 3 sprawy z zakresu opinii wstępnych projektów podziałów
nieruchomości.
3. Przeprowadzono 5 spraw z zakresu informacji, zawiadomień, opinii, zaświadczeń o
zgodności sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz wniosków o zmianę planu.
4. Wydano 1 decyzję naliczającą opłatę planistyczną w związku ze zbyciem
nieruchomości.
5. Przygotowano 2 pisma z zakresu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
6. Przygotowano uwagi do wariantów przebiegu tras kolei dużych prędkości przez gminę
Pabianice.
7. Zebrano niezbędne dokumenty dla potrzeb opracowania oceny aktualności
dokumentów planistycznych.
Obecne etapy procedowanych aktów planistycznych:
•

Tereny inwestycyjne (Porszewice) – skompletowano dokumentację projektową prac
planistycznych oraz przekazano ją do kontroli organowi nadzoru.

•

Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów – skompletowano dokumentację
projektową prac planistycznych oraz przekazano ją do kontroli organowi nadzoru.
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Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami
za okres: 28.09.2021 r. – 25.10.2021r
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1. Wydano 11 szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej
i jedne. warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
2. Trwają prace przy rozbudowie sieci wodociągowych na terenie Gminy.
W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1. Przyjęto i wprowadzono 14 wniosków o wpis do CEIDG,
2. Wydano 9 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
3. Wprowadzono opłatę III raty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych do rejestru
zezwoleń.
W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wykonano 7 decyzji podziałowych,
Wykonano 9 zawiadomienia o nadaniu nr posesji i 1 zaświadczenie.
Wykonano 60 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych,
Wykonano 20 wypisów z KW d/c służbowych,
Wprowadzono 40 szt. aktów notarialnych do rejestru,
Sprawy różne – 2 sprawy dot. numeracji posesji, podziałów, rozgraniczeń, uwłaszczeń,
Wykonano zadania związane z prowadzeniem trzech postępowań rozgraniczeniowych
Trwa zbieranie ankiet w ramach konsultacji społecznych związanych z nadaniem nazw
siedmiu ulic w miejscowości Rydzyny

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Przyjęto i wprowadzono do programu 50 deklaracji;
2. Zaksięgowano 365 969,77 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. Podjęto działania informacyjne odnośnie zaległości i nie tylko (telefon) - ok. 250 rozmów
telefonicznych;
4. Prowadzono obsługę bieżącą mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat,
udzielanie informacji itp.);
5. Wystawiono 16 kart przekazania odpadów w bazie danych o produktach i opakowaniach
oraz gospodarce odpadami.;
6. Przygotowano zawiadomienia do US o spłacie zadłużenia w opłacie za gospodarowanie
odpadami.;
7. Wysłano postanowienia dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
8. Przygotowano sprawozdanie RB-27S.
9. Na bieżącą weryfikowano osoby zgłaszające potrzebę wywozu odpadów na PSZOK;
10. Przygotowano odpowiedzi do pytań, które wpłynęły od przedsiębiorcy w związku z
ogłoszonym przetargiem na obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
W zakresie ochrony środowiska
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1.
2.
3.
4.
5.

Przeprowadzono 20 postępowania związanych z wydaniem zezwoleń, decyzji lub
zaświadczeń w sprawie wycięcia drzew.
Wystąpiono do 1 mieszkańca Gminy z prośbą o uprzątnięcie odpadów zalegających na
ich nieruchomości.
Odpowiedziano na 2 wnioski o udzielenie informacji publicznej informacji o
środowisku.
Wydano 1 postanowienie uzgadniające projekt rekultywacji terenu górniczego.
Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum przemysłowomagazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą
infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Jadwinin.

W zakresie wykonania gminnych programów.
1.

Zakończono przyjmowanie rozliczeń końcowych na dofinansowań do fotowoltaiki
Sporządzono trzeci wniosek o płatność , Trwa przygotowanie wniosku końcowego o
dokonanie płatności do . WFOŚiGW. Przeprowadzono 50 kontroli instalacji
fotowoltaicznych
2.
Przyjmowano oraz pomagano w wypełnianiu deklaracji dot. centralnej ewidencji
emisyjności budynków.
4.
Wydano 12 skierowań na sterylizację/kastrację kotów i 5 skierowań na
sterylizację/kastrację
psów.
5.
Przyjęto 4 zgłoszenia rozliczenia dotacji do przydomowych biologicznych oczyszczalni
ścieków.
6.
W zakresie nieczystości ciekłych przyjęto 2 sprawozdania kwartalne za III kw. br. od
firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe
Referat oświaty, kultury i sportu
1. W miesiącu październiku dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych
na terenie Gminy Pabianice wypłacono 25 000 zł dla 50 dzieci.
2. Podpisano umowy zlecenia z opiekunami, którzy pilnują dzieci podczas wyjazdów na
basen, oraz umowy zlecenia z instruktorami, którzy przeprowadzą z dziećmi zajęcia w roku
szkolnym 2021/2022.
3. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt przyznał nagrody dyrektorom i jednemu
nauczycielowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Piątkowisku.
4. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi sprawozdanie do SIO za okres styczeń –
sierpień oraz dane zbiorcze dotyczące finansów.
5. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi informację, dotyczącą wysokości potrzebnych
środków finansowych na realizację dofinansowania pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników do końca roku 2021 r.
6. Stowarzyszenie Folklor ma Sens w ramach zadania publicznego w zakresie
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej zrealizowało wykonanie muralu w Bychlewie pn: „
Bohaterowie Wrześniowego Nieba 1939 -III/6 Dywizjon Myśliwski. Projekt
Współfinansowany w ramach środków Województwa Łódzkiego.
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7. Rozstrzygnięto postepowanie na wybór Wykonawcy palcu zabaw i siłowni plenerowej przy
świetlicy wiejskiej w Hermanowie, zadanie współfinansowane w ramach środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
8. W ramach wydatków funduszu sołeckiego zorganizowano w świetlicy wiejskiej w
Hermanowie zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe.
Na zakończenie Wójt Gminy zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz która będzie miała miejsce,
a mianowicie dnia 16 XI br. o godz. 17:30 w sali gimnastycznej SP w Petrykozach odbędzie
się pierwsza tura konsultacji społecznych w sprawie przebiegu szybkiej kolei przez teren gminy
Pabianice, a żeby każdy zainteresowany mieszkaniec mógł uczestniczyć w tych konsultacjach.
Radny G. Antoniewski prosił, aby w tych konsultacjach uczestniczyli również przedstawiciele
Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
Ad. pkt 6.
Skarbnik Gminy przedłożyła informację na temat przyjęcia podstawowych wskaźników i
priorytetów inwestycyjnych do opracowania budżetu Gminy Pabianice na 2022 r.
Informacja zapisana poniżej przedkłada się następująco:
”Przyjęcie podstawowych wskaźników i priorytetów inwestycyjnych do opracowania
budżetu Gminy Pabianice na 2022 r.

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu
uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego,
który zgodnie z art. 238 sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej
1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
2) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania
- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
Jeżeli chodzi o przyjęcie podstawowych wskaźników to Wójt Gminy Pabianice wydał
Zarządzenie Nr 93/2021 z dnia 13 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów
planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2022 rok.
Zgodnie z tym zarządzeniem kierownicy referatów Urzędu Gminy w Pabianicach, kierownicy
podległych jednostek budżetowych, a także dyrektor samorządowej instytucji kultury zostali
zobowiązania do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej
Gminy Pabianice na 2022 rok i przedłożenia ich w terminie do 08 października 2021 r.
W zarządzeniu wskazano, że materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2022
rok opracowuje się na podstawie:
1) prognoz makroekonomicznych służących do prac nad projektem ustawy budżetowej
państwa na 2022 rok,
2) istniejącej sieci jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Gminy Pabianice
z uwzględnieniem struktury organizacyjnej jednostek oświatowych ujętych w
projektach organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022,
3) przyjętych ustawowo nowych zadań do realizacji przez Gminę w 2022 roku.
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Prognozy makroekonomiczne wskazane jako główne założenia do projektu budżetu państwa
na 2022 r. przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 24 sierpnia 2021 r. zakładają:
- wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,6%
- wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 3,3%
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 7,5%
- wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym o 9,2%.
Dalej Wójt w zarządzeniu wskazał, że:
Podstawą planowania dochodów na 2022 r. jest przewidywane wykonanie dochodów
budżetowych w roku 2021. Szacowanie dochodów opierać się będzie na zasadach
ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych;
Wydatki na 2022 r. należy planować w sposób racjonalny, celowy i gospodarny, zgodnie z
zasadą oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie
najlepszych efektów z danych nakładów;
1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice na
2022 rok w zakresie wydatków:
1) Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące
powiększone o nadwyżkę budżetową.
W związku z powyższym zobowiązano kierowników referatów urzędu Gminy oraz
kierowników jednostek organizacyjnych do:
a.
b.
c.
d.

ograniczenia wydatków bieżących,
uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
zaproponowania zmian w zakresie realizacji zadań,
monitorowania zużycia mediów i ograniczenie ich zużycia;

Od momentu wydania zarządzenia w sprawie opracowania materiałów planistycznych do
projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2022 rok do chwili obecnej, kiedy
przystąpiliśmy do tworzenia projektu budżetu pojawiły się w przestrzeni publicznej nowe
informacje, w związku z czym wydaje się
że te założenia należałoby zmodyfikować przy opracowywaniu projektu budżetu gminy.
Główny Urząd Statystyczny podał informację, że Inflacja we wrześniu wyniosła 5,9% do roku
ubiegłego. Przypominam założenie do projektu budżetu państwa mówi o wskaźniku 3,3%.
Jednocześnie eksperci nie mają wątpliwości, że wskaźnik przekroczy 6%, niektórzy mówią o
7% a nawet 8%.
Ceny paliw, prądu, gazu, usług telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, transportowych, czy
wywozu śmieci składają się na wszystkie rodzaje bieżącej działalności gminy i ich zaniżenie
na etapie projektowania może wpłynąć na poziom realizacji zadań własnych gminy, a nawet
skrajnie uniemożliwić ich realizację z powodu braku planowanych środków.
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Planowany przez ekspertów od 40 do nawet 70 proc. wzrost ceny energii elektrycznej dla
samorządów w przyszłym roku, negatywnie wpłynie na możliwości rozwoju gmin. Samorządy
będą sukcesywnie zmniejszały swoje możliwości w sferze wydatków bieżących.
Dla naszej gminy wzrost ceny energii wyniesie ok. 70% co już wiemy po otwarciu ofert w
postępowaniu „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenia
usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pabianice i jej jednostek
organizacyjnych” w dniu 19.10.2021 r.
Oczywiście zasada racjonalności, celowości i gospodarności, a także zasada oszczędności
będzie miała zastosowanie przy projektowaniu wydatków gminy na 2022 r.
W zakresie dochodów z budżetu państwa przekazywanych gminie:
W dniu 14 października 2021 r. wójt otrzymał informację o przyjętych w projekcie ustawy
budżetowej na rok 2022
− rocznej planowanej kwocie poszczególnych części subwencji ogólnych,
dla gminy Pabianice subwencja oświatowa ulegnie zmniejszeniu o 604.025 zł
natomiast subwencji wyrównawczej w 2022 r. gmina nie otrzyma ( w 2021 r. – była
to kwota 792.904 zł)
− rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych
udziały wzrosną o 90.861 zł r
− rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych
udziały spadną w stosunku do planowanych w 2021 r o 7.024 zł
− rocznej planowanej wysokości wpłat gminy do budżetu państwa
kwota tzw. Janosikowego, którą gmina musi odprowadzić w 2022 r. wynosi 405.485
zł (w 2021 r. nie płaciliśmy, otrzymywaliśmy subwencję wyrównawczą)
Wzrósł wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca – jeżeli jest większy niż
150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, gmina jest
zobowiązana do dokonywania wpłat na rzecz budżetu państwa.
Wskaźnik G dla gminy wynosi 3.444,43 przy wskaźniku dla wszystkich gmin Gg 2.123,33 przy
liczbie mieszkańców 7.770.
Z przedstawionych planowanych kwot subwencji i udziałów wynika, że w porównaniu do 2021
r. gmina straci 1.718.577 zł.
Jednocześnie ministerstwo poinformowało, że gminy otrzymają dodatkowo 8 mld jako
uzupełnienie subwencji ogólnej.
Kwota planowana dla Gminy Pabianice to 1.353.518 zł.
To nadal strata dla gminy w porównaniu do 2021 r. – o 365.059 zł.
Jeszcze w 2021 roku minister finansów, funduszy i polityki regionalnej poinformuje gminy o
kwotach i terminach przekazania środków.
O przeznaczeniu otrzymanych środków ma decydować organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego.”
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Z kolei Wójt przedstawił priorytety inwestycyjne do opracowania budżetu Gminy Pabianice na
2022 r.
W pierwszej kolejności stwierdził, że budżet nie będzie łatwy. Dodatkowo Polska jest w okresie
zmian podatkowych wynikających z „Polskiego Ładu”. Z tego, co można wywnioskować –
Gmina straci, choć nie wiadomo ile budżet straci dochodów, nie wiadomo w jaki sposób zostaną
rozpatrzone wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Z tych właśnie względów
Wójt jedynie wspomni o priorytetowych zadaniach, które zostały już rozpoczęte w zakresie
planistycznym. Dodał, że Gmina wnioskowała o ponad 11 mln. zł na realizację zadań
inwestycyjnych. W ciągu 2-3 dni powinna być odpowiedź w tym zakresie.
W związku z powyższym zaproponował by w budżecie ujęte zostały wszystkie inwestycje,
które zostały zgłoszone o dofinansowanie zewnętrzne z zaplanowanym wkładem własnym w
wysokości 10%, tj.:
•

przebudowa drogi gminnej Pawlikowice I – Terenin;

•

rozbudowa drogi przez Hermanów I;

•

rozbudowa drogi w Hermanowie na odcinku od ul. Skrajnej do drogi gminnej;

•

przebudowa drogi we Władysławowie;

•

rozbudowa drogi w Górce Pabianickiej tzw. Poduchownej;

•

rozbudowa drogi na odcinku Górka Pabianicka -Gorzew.

Kolejne propozycje dotyczyły dokumentacji projektowych na:
•

rozbudowę drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w Tereninie do
skrzyżowania z drogą gminną w Hermanowie II;

•

ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Cynkowej;

•

przebudowa drogi w Jadwininie;

•

rozbudowa drogi w Jadwininie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 485;

•

rozbudowa drogi przez Świątniki tzw. Małe.

Przewiduje się, że koszt wykonania powyższych dokumentacji zamknie się w przedziale 50-80
tys. zł. Ich wykonanie jest kluczowe dla dalszych działań.
Ponadto planuje się kwotę ok. 410 tys. zł na cztery remonty dróg z dofinansowanie ze środków
budżetu państwa.
Będą też nowe nabory w ramach „Polskiego Ładu”, dlatego będzie składany wniosek o
dofinansowanie na budowę wodociągu w Okołowicach. Koszt budowy to ok. 2,5 mln. zł. Teren
jest trudny, przyłączeń nie będzie dużo, ale jest to ważne by Gmina była zwodociągowana. W
tym zakresie planuje się również:
•

wykonanie koncepcji zasilenia w wodę obszaru przy ul. Cynkowej – potrzebna jest
kompleksowa koncepcja i projekt zasilenia w wodę;
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•

wodociąg przy ul. Spiżowej;

•

kanalizacja po jednej i drugiej stronie ul. Cynkowej. Na tę inwestycję również
będzie składany wniosek o dofinansowanie.

Następnie Wójt poinformował o następujących planach inwestycyjnych:
•

świetlica w Rydzynach. Gmina przyjęła na 15 lat remizę strażacką w Rydzynach. W
przyszłym roku planuje się jej remont. Gmina nadal czeka na pełną dokumentację.

•

Świetlica w Porszewicach. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Gmina
będzie starać się o dofinansowanie na budowę ze środków zewnętrznych.

•

Budowa sali gimnastycznej w szkole w Pawlikowicach. Gmina otrzymała na tę
inwestycję dofinansowanie. Mimo to brakuje 5 mln. zł. Został również złożony wniosek
z „Polskiego Ładu”. Nawet jeżeli nie uda się otrzymać dodatkowego dofinansowania,
to zdaniem Wójta należy zacząć realizować tę inwestycję.

•

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku:

− wymiana źródła ciepła w szkole w Żytowicach;
− termomodernizacja wraz z termomodernizacją elewacji w obu budynkach;
− modernizacja sal dydaktycznych w obu budynkach;
•

rekultywacja zbiornika w Rydzynach.

Wójt podkreślił, że nie jest to lista zamknięta. Są to priorytety, ale możliwe, że nie wszystkie
wejdą do budżetu na samym początku, ale przypomniał, że już w lutym-marcu wprowadzane
są zmiany do budżetu. Wynika to z faktu, że na bieżąco napływają nowe informacje odnośnie
środków zewnętrznych.
Mimo powyższej informacji radna M. Werstak poprosiła o pisemną listę wskazanych powyżej
inwestycji.
Wójt odpowiedział, że w obecnej chwili nie ma pisemnej informacji w tym zakresie. Są to luźne
notatki sporządzone po rozmowach z kierownikami. Natomiast w niedługim czasie radni
otrzymają projekt budżetu.
Radna argumentowała, że lista inwestycji pozwoli sprawdzić, które inwestycje nie weszły do
budżetu i są inwestycjami rezerwowymi.
Innych uwag nie było.

Ad. pkt 7.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od nr
roboczego LIV/A/2021 do nr LIV/D/2021, co stanowi zał. od nr 2 do nr 5.
Uwag do powyższego nie było.
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Uchwała nr LIV/350/2021 została przyjęta przez radnych w głosowaniu 14-głosami za, przy
jednym głosie wstrzymującym. Protokół głosowania stanowi zał. nr 6.
Kolejne uchwały o nr LIV/351/2021, LIV/352/2021 i LIV/353/2021 zostały przyjęte w
głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich - jednomyślnie. Protokoły z
głosowania stanowią odpowiednio zał. od nr 7 do nr 9.

Ad. pkt 8.
Interpelację złożył radny Ł. Drewniak, który ponowił prośbę o naprawę drogi w Górce
Pabianickiej tzw. Poduchownej, obok sołtysa. Ulewy spowodowały wymycie materiału i
powstały duże ubytki w nawierzchni.

Ad. pkt 9.
W ramach wolnych wniosków, komunikatów i spraw różnych jako pierwsza głos zabrała radna
D. Szczesik, która zgłosiła potrzebę naprawy lampy w Wysieradzu – puścił spaw oraz prosiła
o zebranie śmieci lub zgłoszenie do powiatu, że przy drodze powiatowej między Kudrowicami
a Wolą Żytowską wyrzucono śmieci.
Następnie radna M. Werstak zgłosiła potrzebę przycięcia gałęzi drzew, które zasłaniają znaki
ograniczające prędkość przy progach zwalniających zainstalowanych przy drodze na odcinku
Hermanów-Terenin oraz Bychlew-Terenin.
Radna pytała ponadto o to, kiedy zacznie świecić oświetlenie uliczne na odcinku PawlikowiceTereni, ponieważ słupy już stoją.
W tym miejscu głos zabrał radny M. Kociołek, który odnosząc się do wcześniejszej informacji
zgłoszonej przez radną M. Werstak stwierdzi, że problemem przy progu zwalniającym na
drodze Bychlew-Terenin nie są gałęzie drzew, ale skręcenie tego znaku.
Następnie odpowiedzi udzielił Wójt, który stwierdził, że wyśle pracowników, którzy sprawdzą
dokonane zgłoszenia. Dodał, że Gmina uzyskała pozwolenie na wycinkę drzew na odcinku
Pawlikowice-Hermanów, więc po okresie lęgowym będą dokonane wycinki. Poinformował
także, że inwestycja oświetleniowa realizowana na obszarze całej Gminy została aneksowana i
termin realizacji przewidziany został na maj 2022 r. z uwagi na problemy z dostawami. Dlatego
Wójt nie był w stanie powiedzieć, czy lampy do końca roku zaświecą. Ponadto również PGE
nie przygotowało nadal dokumentacji na przyłączenie do sieci.
Głos ponownie zabrał radny M. Kociołek, który odniósł się do uwagi radnej M. Werstak z
poprzedniej sesji odnośnie odsłonięcia muralu w Bychlewie. Z tego, co udało się ustalić
radnemu, to wszyscy radni byli zaproszeni na tą uroczystość, a uroczystość zdaniem radnego
nie miała charakteru politycznego, ponieważ byli zaproszeni również przedstawiciele władz
miasta, powiatu, a to że się nie pojawili to był ich wybór.
W związku z powyższym radna prosiła o wyjaśnienie w jaki sposób została zaproszona.
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Odpowiedzi udzielił Wójt, który wyjaśnił, że zaproszenia były wysyłane przez pracowników
ze skrzynki pocztowej Wójta. Przypomniał, że radni otrzymali tablety w domenie „gmail”.
Pracownicy biura Rady materiały związane z funkcjonowaniem Rady przesyłają zarówno na
skrzynkę służbową oraz prywatne e-maile, jeżeli ktoś taki podał. Zapraszaniem na tą
uroczystość zajmowali się pracownicy sekretariatu Wójta, którzy otrzymali oficjalną listę
adresów e-mailowych, które również znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Na te adresy w dniu 27 września br., w godzinach od 14.50 do 15.30 każdy z radnych otrzymał
tę informację. Wyłącznie drogą elektroniczną, podobnie jak Wojewoda, Marszałek
Województwa Łódzkiego, Starosta, czy Prezydent Miasta Pabianic oraz sołtysi z okolicznych
miejscowości. Wynikało to z faktu, że termin był krótki, a to z kolei było związane z
niepewnością, co do wykonania muralu przez wykonawcę na czas. Informacja była również
umieszczona w mediach oraz kanałach informacyjnych gminy. Wójt ze zdziwieniem przyjął
zarzut o upolitycznieniu wydarzenia. Poinformował, że było to przedsięwzięcie dofinansowane
z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, stąd obecność Dowódcy 32 Bazy Lotnictwa
Taktycznego, senatora, posła, którzy pomogli w pozyskaniu tych środków, ponieważ chętnych
było wiele więcej. Jedynym kluczem, który jest stosowany to klucz samorządowy. Wyjaśnił
przy tym, że Starosta wysłał swojego przedstawiciela, a Prezydent Miasta Pabianic przysłał
smsa, w którym usprawiedliwił swoją nieobecność tym, że utknął w korku gdzieś w Polsce.
Jeszcze raz podkreślił, że nie było żadnego politycznego klucza, ponieważ Wójt samodzielnie
tej listy nie tworzył, i nie jest po to by z kimś walczyć, tylko żeby działać na rzecz mieszkańców.
Odnosząc się do powyższej wypowiedzi Wójta, radna M. Werstak przeprosiła, jeżeli Wójt
poczuł się urażony jej słowami na poprzedniej sesji. Tłumaczyła, że nie zawsze jest w stanie
odebrać pocztę służbową z uwagi na mnogość skrzynek e-mailowych, prosiła by pracownicy
Urzędu również przekazywali tego typu informacje na skrzynkę prywatną. Ponadto powróciła
do tematu podjętego na poprzedniej sesji i pytała Przewodniczącego czy otrzymał zaproszenie
od szkoły w Pawlikowicach na obchody święta Edukacji Narodowej. Prosiła by sesje i
uroczystości nie zbiegały się w czasie. Zwróciła również uwagę, że posiedzenie połączone
Komisji trwało bardzo krótko i kiedy podjęła próbę połączenia się, posiedzenie było już
zakończone. Uważała, że można było zadzwonić, bo zdarzają się problemy z połączeniem.
W tym miejscu Wójt odnosząc się do wcześniejszej prośby radnej stwierdził, że było w tym
nieco jego winy, ponieważ w pierwszej kolejności zaproponował termin sesji nadzwyczajnej, a
dopiero później dostał informację o uroczystości w Pawlikowicach.
Na zakończenie powyższej dyskusji radny Ł. Drewniak zaproponował by informatyk połączył
e-mailowe adresy służbowe radnych, z ich adresami prywatnymi.
Wójt obiecał, że weźmie pod uwagę sugestię radnej i pracownicy zostaną uczuleni. Niemniej
prosił by przynajmniej ustawić powiadomienia o przychodzących wiadomościach, ponieważ z
radnymi mogą kontaktować się również mieszkańcy.
Na tym zakończono dyskusję w tym temacie.
Kolejną sprawę zgłosiła radna J. Szafran, która poinformowała, że otrzymała kilka telefonów
od zaniepokojonych mieszkańców, którzy byli świadkami omijania przez kierowców, po
chodniku progów zwalniających w Hermanowie nad lasem oraz przy bibliotece w Bychlewie.
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Radni nie zgłaszali innych spraw.
Na zakończenie Przewodniczący odczytał pismo Urzędu Skarbowego w sprawie złożonych
oświadczeń majątkowych. Pismo stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Wójt poinformował jeszcze, że otrzymał właśnie potwierdzoną informację, że Gmina ma
otrzymać 11.162.500,00 zł z „Polskiego Ładu” na modernizację dróg na terenie Gminy
Pabianice.
Dalszych spraw nie było.

Ad. pkt 10.
Przewodniczący zakończył LIV sesję Rady Gminy Pabianice.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

Protokołowały:
Urszula Czerwonka
Andżelika Struzikiewicz
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