Protokół Nr LX

z obrad LX sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 31 marca 2022 r.
Obrady sesji w formie online rozpoczęły się o godz. 10:00.

W obradach sesji uczestniczyli radni Rady Gminy Pabianice, (lista uczestniczących w sesji
radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu), Na ustawowy liczebnie skład Rady 15 radnych, w sesji
uczestniczyło 13 radnych – radny K. Kowalski złożył mandat radnego w dniu 31 grudnia 2021
r. Ponadto w sesji uczestniczył Wójt Gminy M. Wieczorek, Skarbnik Gminy J. Kukieła.
Kierownik ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki, radca prawny
A. Jankowski.

Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady J. Błoch otworzył LX sesję Rady Gminy, sprawdził obecność radnych
i skuteczność połączenia online. Przewodniczący stwierdził quorum do podejmowania
uchwał.

Ad. pkt 2.

Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono.

Ad. pkt 3.

Wójt Gminy wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawach:


ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Pabianice biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji
ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu Uchwała Nr LX/J/2022

Powyższa uchwała to zmiana podjętej w miesiącu lutym uchwały w związku z zastrzeżeniami
organu nadzoru dotyczącymi w szczególności określeniem uprawnionego do ekwiwalentu tj.
strażaka – ratownika.
Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad
wprowadzony w głosowaniu przez radnych jednogłośnie.

został



zmian w budżecie gminy Pabianice na 2022 r. – Uchwała Nr LX/K/2022
Ten projekt uchwały wprowadza się ma podstawie art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022
r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
Państwa. Rada Gminy może udzielać upoważnienia Wójtowi Gminy Pabianice do
dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pabianice na rok
2022 w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami i dokonywania
czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i
dokonywaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz planie wydatków
budżetu Gminy Pabianice na rok 2022.

Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad
wprowadzony w głosowaniu przez radnych jednogłośnie.


został

członkostwa Gminy Pabianice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Bud-UJ
RAZEM” – Uchwała LX/L/2022

W uzasadnieniu do tego projektu uchwały podaje się:
„Mając na uwadze wolę kontynuowania i rozwoju współpracy partnerskiej w ramach
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w perspektywie finansowej Unii
Europejskiej na lata 2021-2027 i w związku z zamiarem realizacji rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność, zwany dalej „RLKS”, a także trwającym procesem
programowania polityki spójności na lata 2021-2027, istnieje konieczność podjęcia uchwały
intencyjnej dotyczącej przystąpienia Gminy Pabianice do udziału w opracowaniu i realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”,
będącej strategią w rozumieniu art. 31 ust. 2 lit. c i art. 32 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe
na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania
Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159 – zwane dalej:
„rozporządzenie ogólne”).
Ponadto, uwzględniając postanowienia rozporządzenia ogólnego w zakresie elementów, które
powinny zawierać strategie lokalne, konieczne jest podjęcie działań w ramach Stowarzyszenia
LGD „BUD-UJ RAZEM” zmierzających do opracowania dokumentu strategicznego,

umożliwiającego wdrażanie instrumentu rozwoju RLKS z wykorzystaniem środków
europejskich, przeznaczonych na ten cel.
Biorąc pod uwagę trwający proces programowania polityki spójności oraz aktualny stan
prawny,

w tym m.in. postanowienia:

 pakietu unijnych rozporządzeń regulujących zasady wdrażania polityki spójności na lata
2021-2027 z czerwca 2021 r.,
 Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 30
listopada 2021 r.,
 projektu ustawy z dnia 21 lutego 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze
środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,
 Strategii

Rozwoju Województwa Łódzkiego

2030, przyjętej

przez

Sejmik

Województwa Łódzkiego w dniu 6 maja 2021 r.,
 Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego, podpisanego dnia 28 stycznia
2022 r.,
podjęte działania w ramach Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” zmierzać będą do
opracowania projektu podstawowego dokumentu realizacji działań w formule RLKS tj.
projektu dokumentu strategii, o której mowa w art. 31 ust. 2 lit. c rozporządzenia ogólnego.
Strategia lokalna opracowana zostanie w zgodzie z aktualnie obowiązującymi
przepisami, jak

i przepisami prawa procedowanymi obecnie w ramach działań legislacyjnych

skutkujących przyjmowaniem sukcesywnie kolejnych dokumentów regulujących system
realizacji i wdrażania funduszy europejskich. Strategia lokalna będzie spójna z dokumentami
strategicznymi szczebla regionalnego, krajowego i unijnego oraz zostanie poddana
opiniowaniu przez organy wskazane

w odpowiednich przepisach prawa.

Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad
wprowadzony w głosowaniu przez radnych jednogłośnie.

został

Ostatnim projektem uchwały o którego wprowadzenie wnioskował Wójt był projekt uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030 –
Uchwała Nr LX/Ł/2022, który jest konsekwencją wprowadzenia projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy Pabianice o numerze roboczym LX/K/2022.
Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad
wprowadzony w głosowaniu przez radnych jednogłośnie.

został

Po wprowadzeniu powyższych zmian do proponowanego porządku obrad, porządek obrad LX
przedkłada się następująco:

1. Otwarcie obrad LX 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. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i potrzeby
w tym zakresie.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii.
8. Podjęcie uchwał:
a/ przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 -2024 – Uchwała Nr
LX/A/2022
b/ przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Pabianice na lata 2021-2024 z
perspektywą na lata 2025-2028” – Uchwała Nr LX/B/2022
c/ przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Pabianice” - Uchwała Nr LX/C/2022
d/ ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022 –
Uchwała Nr LX/D/2022
e/ wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice – Uchwała
Nr LX/E/2022
f/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2022 r. – Uchwała Nr LX/F/2022
g/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2022 r. – Uchwała Nr
LX/G/2022
h/ przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej –
Uchwała Nr LX/H/2022
i/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. – Uchwała Nr LX/I/2022
dodatkowe projekty uchwał

j/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Pabianice biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,
szkoleniu lub ćwiczeniu Uchwała Nr LX/J/2022
k/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2022 r. – Uchwała Nr LX/K/2022
l/ członkostwa Gminy Pabianice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Bud-UJ
RAZEM” – Uchwała LX/L/2022
ł/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030 – Uchwała
Nr LX/Ł/2022
9. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
10. Komunikaty i sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. pkt 4.

Przewodniczący Komisji przedłożyli informację o pracy Komisji miedzy sesjami.
Przewodnicząca Komisji Samorządowo Społecznej i Organizacyjnej D. Szczesik
poinformowała, że Komisja odbyło 1 posiedzenie, na którym zapoznała się z nowymi
zadaniami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które przedłożyła Kierownik GOPS-u.
Zapoznała się także z materiałami na sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że Komisja,
której przewodniczy odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Ochrony Środowiska i Rozwoju z
uwagi na realizację tego samego tematu wynikającego z planu pracy obu Komisji.
Komisje podjęły temat: analiza kosztów funkcjonowania systemu gospodarki wodnokanalizacyjnej w Gminie Pabianice. Ponadto Komisje omówiły także materiały na sesję Rady
Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja Rewizyjna
odbyła między sesjami 1 kontrolę w temacie dot. wykorzystania dotacji z budżetu gminy dla
Ochotniczych Straży Pożarnych (okres objęty kontrolą - rok 2020 i 2021). Wyjaśnień Komisji
i odpowiedzi na zadawane pytania udzielił w-ce Wójt Gminy R. Figiel.

Ad. pkt 5.
Wójt Gminy przedłożył informację o pracy Urzędu Gminy między sesjami.
Informacja przedkłada się następująco:
„ INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI

MARZEC 2022 r.
W ZAKRESIE DRÓG
1. Rozpatrzono 1 wniosek na wybudowanie zjazdu z drogi gminnej. W trakcie rozpatrywania
3 wnioski.
2. Rozpatrzono 7 wniosków o zajęcie pasa drogowego. W trakcie rozpatrywania 4 wnioski.
3. Uzgodniono 7 wniosków o uzgodnienie projektu organizacji ruchu. W trakcie rozpatrywania
2
wnioski.
4. Wydano 17 uzgodnień lokalizacyjnych dla infrastruktury niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W trakcie rozpatrywania 3 wnioski.
5. Prowadzony jest odbiór szlaki i jej zagospodarowanie dla napraw nawierzchni dróg
gminnych.
6. Prowadzono bieżące usuwanie szkód – usuwanie połamanych drzew i gałęzi, udrażniania
kratek
ściekowych, udrażniania rowów, naprawa nawierzchni jezdni i poboczy dróg gruntowych
uzupełnianie uszkodzonych znaków drogowych pionowych .
7. Prowadzono roboty związane z usuwaniem śliskości zimowej dróg na terenie gminy.
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. Prowadzono roboty związane z usuwaniem braku przejezdności dróg wewnętrznych
na terenie gminy.
11. Prowadzono roboty związane z naprawą przy pomocy równiarki nawierzchni dróg
gruntowych.
12. Prowadzono roboty związane z udrożnianiem przepustów drogowych.
13. Dokonano przeglądu i napraw wiat przystankowych przy drogach gminnych. Zamówiono
usługę
wymiany szybę bezpiecznej w wiacie w Bychlewie.
14. Dokonano przeglądu i napraw progów zwalniających na drogach gminnych.
W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO


Wystawiono 43 wypisy, wyrysy, zaświadczenia z miejscowych
zagospodarowania przestrzennego oraz z zakresu rewitalizacji.

planów









Przeprowadzono 7 spraw z zakresu opinii wstępnych projektów podziałów
nieruchomości.
Wydano 8 decyzji administracyjnych naliczających opłatę planistyczną w związku ze
zbyciem nieruchomości dla których wprowadzono zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Zaopiniowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w sąsiedniej gminie Lutomiersk.
Pozostawiono wniosek o wydanie warunków zabudowy bez rozpoznania w związku z
nieuzupełnionymi przez wnioskodawcę brakami formalnymi.
Udzielono informacji publicznej w zakresie wydanych warunków zabudowy dla
elektrowni fotowoltaicznych.
Przygotowano dokumentację dla potrzeb opracowania zbioru danych przestrzennych.
Rozpoczęto opracowywanie danych przestrzennych dla APP (dla aktów planistycznych
gminy). Przeprowadzono wstępne weryfikacje rastrów planów oraz zgłoszono korekty
w zakresie danych wektorowych SHP.

INWESTYCJE
1.

Poniższe zadania są dalej w trakcie realizacji:

a)
Przebudowa drogi gminnej Nr 108279E w Jadwininie wraz
ścieżką
rowerową,

z

chodnikiem

i

b)
Rozbudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku od
skrzyżowania
z
drogą
gminną
Nr 108274E w Tereninie do skrzyżowania z drogą gminną
nr
108278E
w
Hermanowie,
c)

Rozbudowa
tzw. Małych,

drogi

gminnej

Nr

108268E

w

Świątnikach,

d)

Rozbudowa drogi gminnej w Jadwininie, działki nr 215/1, 215/2 i 216/1.

2.

Dla poniższych zadań podpisano umowę z wykonawcą w dniu 23.03.2022r. oraz
wyłoniono inspektora nadzoru. Termin realizacji to 15 m-cy od podpisania umowy.

a)

Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice - Terenin,

b)

Przebudowa drogi gminnej Nr 108275E we Władysławowie wraz z chodnikiem
i ścieżką rowerową,

c)

Rozbudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka – Gorzew,

d)

Rozbudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku od DK 71 do drogi gminnej
Nr 108262E wraz ze ścieżką pieszo-rowerową,

e)

Rozbudowa drogi gminnej Nr 108276E w Hermanowie od ul. Skrajnej do drogi gminnej
Nr 108278E.

3.

Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice – zadanie w trakcie realizacji;
planowane zakończenie całego zadania to 30 marca 2022 r.
Z uwagi na opóźniony montaż liczników przez PGE przygotowywany jest aneks
terminowy do umowy.

4.

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

W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. Otrzymaliśmy decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego o dofinansowaniu projektu pn.
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”. Wartość przyznanego
dofinansowania wyniosła 1 950 000,00 zł. Projekt realizowany będzie w formule
„zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje zakup, dostawę i montaż 115 instalacji fotowoltaicznych
dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice. Obecnie przygotowywane jest
postepowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Planowany termin zakończenia
31.12.2022 r.
2. W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi naboru wniosków o przyznanie
pomocy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” i „Infrastruktura
sołecka na plus” przygotowaliśmy 4 wnioski dla sołectw: Wola Żytowska, Rydzyny,
Hermanów i Świątniki.
3. Otrzymaliśmy pozytywną ocenę wniosku o grant w projekcie „Cyfrowa gmina” na kwotę
100 000,00 zł. W ramach środków z programu Cyfrowa Gmina planowana jest
modernizacja i rozbudowa obecnie wykorzystywanej infrastruktury IT oraz zakup
specjalistycznego oprogramowania.
4. W ramach pierwszej edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Polski Ład otrzymaliśmy Promesę na zadanie Modernizacja dróg na terenie Gminy
Pabianice w wysokości 11 162 500, 00 zł.
W ZAKRESIE PRACY REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA
NIERUCHOMOŚCIAMI

I GOSPODARKI

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1.
2.
wsi

Wydano 15 szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej
Trwają prace przy wnioskach o pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we
Kudrowice, pozwolenia na budowę sieci wodociągowej – magistralnej Gorzew –
Okołowice oraz zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Górce Pabianickiej i
Kudrowicach .

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1.

Przyjęto i wprowadzono 53 wnioski o wpis do CEIDG,

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wykonano 6 decyzje podziałowe,
Wykonano 8 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji,
Wykonano 8 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych,
Wykonano 6 wypisów z KW d/c służbowych,
Wprowadzono 15 szt. aktów notarialnych do rejestru,
Wykonano zadania związane z prowadzeniem dwóch postępowań rozgraniczeniowych

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Przyjęto i wprowadzono do programu 134 deklaracji;
2. Zaksięgowano 143 471,04 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
3. Podjęto działania informacyjne odnośnie zaległości i nie tylko (telefon) - ok. 120
rozmów telefonicznych;
4. Prowadzono obsługę bieżącą mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat,
udzielanie informacji itp.);
5. Na bieżąco wydawano dyspozycję wyposażenia nowych mieszkańców gminy w
pojemniki;
6. Wystawiono 15 kart przekazania odpadów w bazie danych o produktach i
opakowaniach oraz gospodarce odpadami.;
7. Wysłano postanowienia dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
8. Na bieżąco weryfikowano osoby zgłaszające potrzebę wywozu odpadów na PSZOK;
9. Sporządzono sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2021r.;
10. Wydano jedno zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej;
11. Przygotowano i wysłano 2 754 zawiadomień dotyczących zmiany stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
12. Wysłano mieszkańcom ulotki edukacyjne dotyczące recyklingu odpadów;
13. Przygotowano sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego dotyczące punku
selektywnej zbiórki odpadów o wytworzonych odpadach w 2021r.;
14. Przygotowano informację o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu w
2021r.
W zakresie ochrony środowiska
1.
2.
3.

Przeprowadzono 28 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń, decyzji lub
zaświadczeń w sprawie usunięcia drzew.
Przyjęto 5 zgłoszeń o drzewach stanowiących złomy i wywroty.
Wydano postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko wraz koniecznością sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

dla
przedsięwzięcia polegającym na budowie centrum przemysłowo-magazynowo
usługowego
wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i
komunikacyjną w miejscowości Jadwinin.
W zakresie wykonania gminnych programów.

1.
W dniu 14 marca Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji
celowej
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji
lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej
sprawności wytwarzania ciepła. Po opublikowaniu Uchwały w Dzienniku
Województwa
Łódzkiego Wójt Gminy ogłosi nabór wniosków, będzie również dostępny wniosek.
2.
Przygotowano do uchwalenia program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności w roku 2022 z uwzględnieniem uwag z konsultacji i Komisji
Ochrony Środowiska i Rozwoju.
3.
Przyjęto około 200 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
Właściciele
nieruchomości są zobowiązani zgłosić źródła ciepła do końca czerwca br.
4.
Przygotowano dokumenty do akcji sterylizacji. Akcja ruszy 4 kwietnia..
W ZAKRESIE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
1. W miesiącu marcu podmiotom prowadzącym żłobki wypłacono 25 000 zł tytułem dotacji
udzielonej na 50 dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pabianice.
2. Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach. Termin
składania ofert wyznaczono do dnia 25 marca 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu planuje się na
dzień 4 kwietnia 2022 r.
3. Do szkół gminnych przyjęto już ponad 50 dzieci z Ukrainy, które uczęszczają na zajęcia
edukacyjne w oddziałach klasowych przypisanych przez dyrektorów szkół.
4. Podpisano 4 umowy zlecenia z fotografami z miasta Pabianice na realizację wykonania zdjęć
biometrycznych obywatelom Ukrainy w związku z koniecznością wyrobienia numeru PESEL.
5. Przyznano dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
na lata 2021-2025”-Priorytet 3. Z terenu Gminy Pabianice zakwalifikowały się dwie placówki:
 Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Bychlewie
 Przedszkole w Żytowicach wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Piątkowisku
Łączna kwota otrzymanego wsparcia wynosi 5.500 zł
6. Przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Pabianice na rok szkolny 2021/2022 w związku z podwyżką cen paliw, która nastąpiła w trakcie
trwania roku szkolnego.
7. Przygotowano i ogłoszono przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 4
kwietnia 2022 roku do godziny 10.00.
8. Przygotowano zaproszenie do składana ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku.
9. Przeprowadzono rozeznanie cenowe na wykonanie instalacji uziemienia oświetlenia boiska
sportowego w Bychlewie. W trakcie formalności związane z zawarciem umowy na wykonanie
przedmiotowej usługi. Termin realizacji do 13 maja br.
10. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piątkowisko zrealizowano zadanie: Wykonanie
piłko-chwytów o długości 66,5 mb. Wykonawcą zadania była firma TRANSNET Sp. z.o.o.
Wartość prac zgodnie z umową wyniosła 19.864,50 zł.

11. W świetlicy wiejskiej w Koninie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Konin-Majówka
wykonano usługę kompleksowego malowania pomieszczeń świetlicowych oraz zaplecza
kuchennego. Wartość wykonanych prac zgodnie z umową wyniosła 13.700 zł.
12. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Konin-Majówka wykonano prace brukarskie
związane z naprawą tarasu przy świetlicy wiejskiej. Wartość wykonanych prac 3.200 zł.
13. W dniu 02.03.2022 r. Wójt Gminy Pabianice działając na podstawie ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. poz.
1057 ze zm.), uchwały Nr LV/363/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 listopada 2021 r. w
sprawie ustalenia Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 Gminy Pabianice z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w
2022 roku.
Oferty zostały przedłożone do dnia 25.03.2022r. w trakcie ocena formalna i merytoryczna ofert,
następnie z oferentami zostaną zawarte stosowne umowy.
14. 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.
Szczególną uwagę w miesiącu marcu skierowano na obiekty sportowe w Piątkowisku i
Bychlewie, które zostały wyznaczone przez Wojewodę jako miejsca tymczasowego pobytu dla
uchodźców.
W związku z powyższym podjęto niezbędne działania drobnych prac remontowych, zakupu
niezbędnych materiałów potrzebnych do urządzenia wskazanych obiektów.
15. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Hermanów w świetlicy wiejskiej w miesiącu
marcu zrealizowano cykl zajęć rekreacyjnych, fitness dla mieszkańców sołectwa w tym zajęcia
tematyczne „ Fit Dzień Kobiet” które cieszyły się dużym zainteresowaniem Pań z sołectwa
Hermanów.
16. W miesiącu marcu przeprowadzono zabiegi wertykulacji boisk sportowych w Piątkowisku
i Bychlewie, oraz niezbędnego nawożenia mineralnego. Wartość wykonanych prac 8.000 zł.
17. Ocenę realizacji programu współpracy z NGO za 2021 r. przekazano organizacjom
pozarządowym z terenu Gminy Pabianice.
W ZAKRESIE REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH
W zakresie spraw prowadzonych przez ewidencję ludności i dowody osobiste w miesiącu
marcu 2022r. wykonano:
1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy - łącznie 45 osób.
2. Nadano 176 numerów PESEL dla cudzoziemców.
3. Wszczęto 0.. postępowanie w sprawie wymeldowań z pobytu stałego.
4. Wydano 18 zaświadczeń potwierdzających pełne dane osobowe.
5. Udostępniono dane w związku z rozpatrzeniem 12 wniosków o udostępnienie danych
osobowych dla Kancelarii Komorniczych.
6. Zgony 8 osób
7. Urodzenia- 5 osób

8. Złożono 179 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
9. Wydano 118 nowych dowodów osobistych.
10. Unieważniono 53 dowody osobiste.
Na stanowisku obsługującym sekretariat Urzędu Gminy w miesiącu marcu wprowadzono
w system informatyczny 810 pism, spraw, które wpłynęły do Urzędu, zapisano 97 osób
zapisano do PSZOK, nadano
2736 szt. listów z zwrotnym potwierdzeniem odbioru i 154
szt. listów zwykłych.”
Ponadto Wójt poinformował, że 24 marca br. odbył się kolejny etap konsultacji w sprawie
przebiegu Kolei Dużych Prędkości. W dalszym ciągu procedowane są 3 trasy przebiegu kolei.
W tej chwili mają nową numerację i nowe kolory : trasa W-51; trasa W-52; trasa W – 53. Trasa
W-53 jest najbardziej niekorzystną trasą dla naszej gminy. Wójt apelował o wzięcie udziału w
konsultacjach społecznych, gdzie można składać swoje uwagi. W tej chwili pozostała tylko
forma elektroniczna. Zwrócił się do radnych o rozpropagowaniu tej informacji wśród
mieszkańców.
Radny Ł. Drewniak pytał czy jest harmonogram prac w związku z realizacją dużego projektu
dróg.
W –ce Wójt odpowiedział, że konkretnego harmonogramu nie ma, wiadomym jest na pewno,
że w I turze będą realizowane inwestycje drogowe Pawlikowice -Terenin-Władysławów.
Pozostałe trzy drogi będą realizowane w drugiej kolejności z terminem zakończenia do końca
listopada; Górka Pabianicka – Gorzew (chodnik), droga przez Górkę Pabianicką tzw.
Poduchowną i trzecia to droga przez Hermanów.
Jeżeli Gmina wykona wcześniej inwestycję może zgłosić fakt ten do Polskiego Ładu o wypłatę
środków.
Ad. pkt 6.
W imieniu Wójta Gminy sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny i potrzeby w tym zakresie przedłożyła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej M. Mielczarek.
Pytań i uwag do przedłożonego sprawozdania nie zgłoszono.
Sprawozdanie stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 7.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii również przedłożyła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej M.
Mielczarek.

Pytań i uwag do przedłożonego sprawozdania nie zgłoszono.
Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8.

Podczas głosowania obecnych było 14 radnych.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od nr
roboczego LX/A/2022 do nr LX/Ł/2022, co stanowi zał. od nr 4 do nr 16.
Radni nie mieli uwag do powyższych projektów.
Uchwały o nr LX/391/2022, LX/392/2022, LX/393/2022, LX/394/2022, LX/395/2022,
LX/396/2022, LX/397/2022, LX/398/2022, LX/399/2022, LX/400/2022, LX/401/2022,
LX/402/2022 i LX/403/2022 zostały przyjęte w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad
każdą z nich - jednomyślnie. Protokoły z głosowania stanowią odpowiednio zał. od nr 17 do nr
29.

Ad. pkt 9.
Radni nie zgłaszali interpelacji i zapytań na piśmie.

Ad. pkt 10.
W ramach komunikatów i spraw różnych radny M. Kociołek pytał, czy w związku z
luzowaniem obostrzeń nie lepiej organizować sesje stacjonarnie, ewentualnie dla radnych,
którzy nie będą mogli być na sesji – online.
Przewodniczący odpowiedział, że jest pozytywnie ustosunkowany do tej propozycji, jednak
zauważył, że sesje w formie online zostały wprowadzone ze względu na pandemię oraz sygnały
od radnych, że jest to forma wygodniejsza. Niemniej uwaga radnego zostanie rozważona.
Następnie radna M. Lubowicka pytała, czy ankiety dot. kolei dużych prędkości można wysyłać
z jednego komputera.
Wójt odpowiedział, że tak, jednak chodzi o to, żeby były to ankiety składane przez różne osoby.
Radny Ł. Drewniak odnosząc się do tego tematu zauważył, że poprzednio nie było problemu z
wysyłaniem ankiet z jednego komputera, ale trzeba było podać odrębne adresy e-mail.
Do dyskusji włączył się również Przewodniczący, który stwierdził, że jest to bardzo ważki
problem dla Gminy, dlatego podziękował Wójtowi za ogromne zaangażowanie w konsultacje
w sprawie przebiegu kolei dużych prędkości.

Wójt stwierdził, że jest to jego obowiązek, ponieważ jest to sprawa istotna dla mieszkańców
Gminy.
Radny G. Antoniewski apelował by w konsultacje zaangażowali się wszyscy mieszkańcy
Gminy Pabianice, również części południowej i poparli wariant najkorzystniejszy dla Gminy,
czyli W51.
Radny A. Golewski zgłosił następujące sprawy:
•

wnioskował o przygotowanie kompleksowej dokumentacji przebudowy drogi gminnej
w Szynkielewie II od drogi powiatowej w Szynkielewie II do przejazdu kolejowego;

•

poinformował, że 27 kwietnia o godz. 9.30 Komisja Rewizyjna wybiera się do
schroniska dla zwierząt w Pabianicach. Będzie podstawiony samochód. Zapraszał
zainteresowanych radnych do dołączenia się do Komisji.

•

W Szynkielewie - przedłużenie ul. Piłsudskiego – leży powalone drzewo. Prosił o jego
uprzątnięcie.

•

Pytał, czy coś wiadomo o inwestycji realizowanej przez Toyę.

Wójt odnosząc się do ostatniej kwestii stwierdził, że jest to projekt komercyjny, niezależny od
Gminy. Terminy zakończenia były podawane wielokrotnie i żaden się nie potwierdził, dlatego
nie czuł się upoważniony do wskazania jakiegokolwiek terminu, nie wiadomo kiedy inwestycja
zostanie zakończona. Obecnie na terenie Gminy działa nie tylko firma Toya, ale również
LutekLan.
Radny Ł. Drewniak był zdziwiony powyższą informacją. Dopytywał, w których
miejscowościach i w jaki sposób LutekLan kładzie światłowód, bo zgodnie z wiedzą radnego
Toya instaluje go na słupach oświetleniowych.
Wójt zaprzeczył, jakoby Toya miała kłaść światłowód wyłącznie na słupach. Poinformował, że
Toya wykorzystuje również przejścia podziemne, głównie na drogach nieutwardzonych.
Podobnie – LutekLan, który działa głównie w północnej części Gminy. Przykładowo do
wiaduktu w Piątkowisku światłowód położyła Toya, a za wiaduktem LutekLan i działa np. w
Żytowicach, Woli Żytowskiej.
Następnie Przewodniczący zauważył, że obecna kadencja jest trudna, ale mimo to robi się wiele
zarówno w zakresie inwestycji, jak i pracy z uchodźcami. Dlatego podziękował pracownikom
Urzędu oraz strażakom, którzy czynnie włączyli się w pomoc. W związku z tym pojawił się
pomysł by ufundować tablicę pamiątkową upamiętniającą wszystkich strażaków.
Wójt odniósł się pozytywnie do powyższej propozycji.
Radny M. Madaj dodał w tym temacie, że na ostatnim zarządzie gminnym pojawił się pomysł
by upamiętnić wszystkich strażaków powiatu pabianickiego, a tablicę zawiesić przy kaplicy
ewangelickiej w Pabianicach.
W dalszej kolejności głos zabrał radny M. Kociołek, który podziękował Wójtowi za interwencję
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych przy sklepie
Dino w Bychlewie, w związku ze składaną w tej sprawie interpelacją przez radnego.

Przewodniczący poprawił radnego informując, że jako radny z Bychlewa on również
zaangażował się w tę sprawę i działał w tym zakresie.
Przewodniczący przypomniał także, że do 30.04.2022 r. radni mają obowiązek złożyć
oświadczenia majątkowe.
Na zakończenie głos zabrała radna D. Szczesik, która z racji wykonywanego zawodu wyraziła
zdanie w kwestii luzowania obostrzeń i organizowania sesji stacjonarnie. Zauważyła, że wirus
nadal jest, są również zachorowania, dlatego radziła by się wstrzymać z organizowaniem sesji
stacjonarnych.
Dalszych spraw nie było.

Ad. pkt 11.
Przewodniczący zakończył LX sesję Rady Gminy Pabianice.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice
Jerzy Błoch

Protokołowały:
Urszula Czerwonka
Andżelika Struzikiewicz

