
Protokół Nr 31 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

 

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 9.00. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju obecni 

zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz pracownik ds. inwestycji 

Urzędu Gminy J. Siekierski. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. 

Lubowicka. 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Stan dróg, rowów przydrożnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pabianice – część 

wyjazdowa. 

2. Omówienie materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne. 

 

Komisja w pierwszej kolejności zajęła się omówieniem materiałów na sesję i sprawami różnymi, a 

następnie udała się w teren wraz z pracownikiem ds. inwestycji J. Siekierskim. 

 

Ad. pkt 2. 

W posiedzeniu Komisji, z uwagi na wykonywanie obowiązków służbowych, nie uczestniczył Wójt 

Gminy Pabianice. 

Radni zapoznali się z projektami uchwał od nr roboczego LXV/A/2022 do LXV/J/2022 oraz 

uzasadnieniami do nich, co stanowi zał. od nr 2 do nr 11. 

Radni otrzymali ponadto 2 dodatkowe projekty uchwał, które Wójt zamierza wprowadzić pod obrady 

sesji, tj.: 

• zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały: „W związku z wnioskiem złożonym i pozytywnie 

rozpatrzonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na zadanie „Remont świetlic 

wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia" zgodnie z celem ogólnym „poprawa 

jakości życia mieszkańców LGD „BUD-UJ RAZEM" zabezpiecza się wkład własny na realizację 

zadania poprzez zlikwidowanie zadania, które nie będzie realizowane z uwagi na nieuregulowany 

stan prawny: „Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej dz. Nr 8 i dz. Nr 18 w Rydzynach" 

(-) 72.000,00 zł, z przeznaczeniem na: „Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z 

zakupem wyposażenia" (+) 72.000,00 zł. 



Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowski zostanie włączona do budżetu kwota przyznanego 

dofinansowania i zwiększona wartość zadania o 84.627,00 zł.” 

• zmieniająca uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w 

sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice. 

Zgodnie z uzasadnieniem, z uwagi na podział sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenie sołectwa 

Okołowice koniecznym stało się uaktualnienie statutu sołectwa Gorzew poprzez usunięcie nazwy 

„Okołowice”. W tym zakresie jest to zmiana formalna, nie mająca wpływu na treść statutu. 

Z kolei w odniesieniu do statutu Okołowic konieczne było przeprowadzenie konsultacji społecznych 

z mieszkańcami sołectwa w sprawie projektu statutu, co wynika z art. 35 ustawy o samorządzie 

gminnym. 

Konsultacje społeczne w tej sprawie trwały od 4.08.2022 r. do 26.08.2022 r. Projekt statutu został 

zaakceptowany przez mieszkańców. 

Radni nie mieli pytań, ani uwag do powyższego. 

 

Ad. pkt 3. 

W ramach spraw różnych radny G. Antoniewski zwrócił uwagę na konieczność remontu 

skrzyżowania drogi gminnej w Świątnikach (od strony Górki Pabianickiej) z drogą krajową nr 71 

(obecnie wojewódzką) oraz wjazdu do firmy Grek Trade w Porszewicach. 

Radna M. Brandeburg zwróciła z kolei uwagę na przejście dla pieszych przy szkole w Piątkowisku 

oraz na dużą ilość progów zwalniających w Piątkowisku. 

Innych spraw nie było. 

Komisja udała się w teren. 

 

Ad. pkt 1. 

Komisja udała się w pierwszej Kolejności na stronę północną Gminy, tj. m.in. Piątkowisko, 

Kudrowice, Wola Żytowska, Świątniki, Porszewice, Górka Pabianicka, Szynkielew, a następnie na 

część południową, tj. Hermanów, Pawlikowice, Władysławów, Bychlew. Wskazano następujące 

potrzeby: 

1. wystąpić do powiatu w związku z interpelacją radnego nt. budowy chodnika Kudrowice-Wola 

Żytowska – co w tej sprawie; 

2. mieszkańcy Woli Żytowskiej wnioskowali o budowę 2 progów zwalniających na drodze na 

Wymysłów Francuski; 

3. konieczność ustawienia ukradzionych znaków drogowych wraz z słupkiem (teren 

zabudowany, nazwa miejscowości) w Woli Żytowskiej na granicy gmin (droga na Wymysłów 

Francuski); 

4. zaleca się dokonanie przycięcia gałęzi drzew, szczególnie usunięcia uschniętych, rosnących 

w pasie drogi w okolicy posesji nr 48 w Woli Żytowskiej. Komisja nie widzi zagrożenia, 

drzewa nie są uschnięte, znajdują się w odległości ok. 3 m od ogrodzenia nieruchomości; 



5. stwierdzono konieczność naprawy drogi w Porszewicach (wjazd do firmy Grek Trade); 

6. konieczność naprawy drogi szutrowej w świątnikach tzw. Małych przy drodze krajowej – 

zasypanie ubytków; 

7. konieczność położenia nakładki asfaltowej od Górki Pabianickiej tzw. Poduchownej do 

wiaduktu; 

8. przycięcie drzew przy progu zwalniającym w Hermanowie (w okolicy nowego oświetlenia 

ulicznego). 

Komisja nie miała uwag w zakresie dróg we Władysławowie i Pawlikowicach. Prace są w toku. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

  

 

 Przewodnicząca 

 Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju 

 /-/ Maria Lubowicka 

 

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 


