Protokół Nr LXI
z obrad LXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00 w formie online.
Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, 1 radny
złożył mandat z dniem 31.12.2021 r. Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Ad. pkt 1.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych i
stwierdził prawomocność obrad.

Ad. pkt 2.
Wójt przedstawił wniosek, który stanowił podstawę do zwołania sesji. Zgodnie z wnioskiem,
który stanowi zał. nr 2 do protokołu, przyczyną zwołania sesji była konieczność pilnego
przyjęcia uchwały o udzielenie pomocy obywatelom ze środków własnych o której mowa w
art. 12 ust. 4 wymaga uprzednio podjęcia uchwały organu stanowiącego określającego zakres
tej pomocy.
Uchwała będzie obowiązywała od 24 lutego tj. z dniem wszczęcia konfliktu zbrojnego na
Ukrainie. Jest to wskazanie wynikające wprost z ustawy.
Radna M. Werstak zadała pytanie jak w praktyce będzie wyglądało finansowanie wynikające z
uchwały.

Wójt udzielił odpowiedzi, że doraźną pomoc dla uchodźców z Ukrainy finansujemy w ramach
działu budżetowego zarządzanie kryzowe. Czekamy na umowę z Powiatem Pabianickim
zgodnie z którą mamy otrzymywać środki finansowe na to działanie z budżetu Państwa.
Proponowany porządek obrad przedkłada się w sposób zapisany poniżej:

1. Otwarcie obrad LXI sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa.
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4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
5. Komunikaty i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. pkt 3.

W - ce Przewodniczący Rady przedłożył projekt uchwały w sprawie zakresu pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Uchwała Nr LXI/404/2022 w powyższej sprawie została podjęta w głosowaniu jednogłośnie i
stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4.
Interpelacji i zapytań

na piśmie nie zgłoszono.

Ad. pkt 5.

Radny Ł. Drewniak zgłosił wniosek o załatanie dziur na drodze przez Górkę tzw. Poduchowną
oraz Gorzew.
Radna J. Szafran pytała, czy zostanie przeprowadzony remont drogi w Hermanowie. Wójt
informował, że został złożony wniosek o dotację na remont tej drogi i czekamy na odpowiedź.
Radny M. Kociołek nawiązał do swojej wypowiedzi z poprzedniej sesji zwyczajnej, na której
podniósł temat dot. przejścia dla pieszych w Bychlewie przy dyskoncie Dino i udziału w tym
również Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący podziękował za uznanie radnego.
Ponadto radny M. Kociołek zwrócił uwagę na zapis w tytule podjętej w dniu dzisiejszym
uchwały sugerując , że zamiast zwrotu „konflikt zbrojny na terytorium tego państwa ”powinno
się używać nazewnictwa o charakterze bardziej dosadnym „ napaści zbrojnej Rosji na
Ukrainę” .
Wójt odpowiedział, że zgadza się z sugestią radnego, ale Urząd musi jednak opierać się ściśle
na nazewnictwie zawartej w ustawie na którą się powołujemy.

Radna M Werstak zwróciła się do radnych z apelem o rozpropagowanie wśród społeczności
informacji, iż Urząd Pracy w Pabianicach jest pośrednikiem co do możliwości zatrudniania w
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różnych firmach obywateli Ukrainy. Rozpowszechnienie informacji, że jest punktem gdzie
odbywają się rozmowy z przedsiębiorcami w sprawach możliwości zatrudniania uchodźców.
Udzieliła też informacji o zasadach zatrudniania tychże uchodźców, a także wsparcia jakiego
mogą otrzymać ze strony Państwa Polskiego za pośrednictwem samorządów i innych
instytucji.
Więcej spraw nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady zamknął obrady LXI sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

Protokołowała: Urszula Czerwonka
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