
 

Protokół Nr LXXIII 

z obrad LXXIII sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2023 r. 

 

Obrady sesji w formie on-line 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 Gminy 15 radnych, w sesji 

uczestniczyło 14 radnych – nieobecna radna M. Werstak. 

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy M. Wieczorek, Skarbnik Gminy J. Kukieła oraz radca 

prawny mec. A. Jankowski. 

 

Ad. pkt 1. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych i 

stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. pkt 2. 

Uwag do protokołów z poprzednich sesji, tj. z sesji nr LXXI i LXXII, nie było. 

 

Ad. pkt 3. 

Do porządku obrad LXXIII sesji radni nie wnieśli uwag. 

Wójt wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał: 

• określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

Zgodnie z wyjaśnieniami Wójta udzielonymi radnym celem uchwały jest uproszczenie, skrócenie 

procesu konsultacji społecznych, który obecnie jest uciążliwy i nieprzystający do obecnych 

warunków. 

Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został przyjęty w 

obecności 14 radnych, przy czym radny S. Cholewa nie brał udziału w głosowaniu z powodów 

technicznych - jednogłośnie. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy LXXIII/J/2023. 

• zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r. 

Uzasadnienie było następujące: „Dokonuje się zmiany w planie wydatków oraz w planie 

przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego polegających na zamianie klasyfikacji budżetowej tj. 

przeniesieniu zadania Funduszu Sołeckiego sołectwa Rydzyny pn. „Uaktualnienie tablicy z mapą wsi 

Rydzyny format 1500x2000 mm -1.200,00 zł" z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego, rozdz. Pozostała działalność do działu 600 transport i łączność, rozdz. Drogi publiczne 

gminne. 



W załączniku „Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Pabianice na 2023 r." zmienia się nazwę 

zadania, które otrzymuje brzmienie „Budowa chodnika w Świątnikach o dł. ok.120 m -dokumentacja 

projektowa". 

Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został przyjęty w 

obecności 14 radnych, przy czym radny S. Cholewa nie brał udziału w głosowaniu z powodów 

technicznych - jednogłośnie. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy LXXIII/K/2023. 

Innych uwag nie było. 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad LXXIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uwagi do protokołów z poprzednich sesji. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2022 roku. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/ planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2023 r. - Uchwała Nr LXXIII/A/2023; 

b/ nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Pabianice – Sołectwu Okołowice - Uchwała Nr 

LXXIII/B/2023; 

c/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 

w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - 

Uchwała Nr LXXIII/C/2023; 

d/ określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - Uchwała Nr LXXIII/D/2023; 

e/ rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice - Uchwała Nr LXXIII/E/2023; 

f/ zmieniająca uchwałę Nr XXI/163/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pabianice - Uchwała Nr 

LXXIII/F/2023; 

g/ zmieniająca uchwałę Nr LXIV/422/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2022 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, 

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - Uchwała Nr LXXIII/G/2023; 

h/ podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2023 - Uchwała Nr LXXIII/H/2023; 



i/ ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztu 

przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców - Uchwała Nr LXXIII/I/2023; 

j/ określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych - Uchwała Nr LXXIII/J/2023; 

k/zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r. - Uchwała Nr LXXIII/K/2023; 

8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych. 

9. Komunikaty i sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. pkt 4. 

Przewodniczący Komisji złożyli informację o pracy Komisji miedzy sesjami. 

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej D. Szczesik poinformowała, że 

w miesiącu styczniu odbyło się jedno posiedzenie Komisji. Tematem posiedzenia było przyjęcie 

planu pracy Komisji na 2023 r., omówienie materiałów na sesję oraz sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że w miesiącu styczniu 

odbyło się jedno posiedzenie Komisji. Tematem posiedzenia było przyjęcie sprawozdania rocznego 

z działalności Gminnego Domu Kultury za rok 2022 i przedstawienie planu na rok 2023., przyjęcie 

planu pracy komisji na 2023 r., omówienie materiałów na sesję i sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka poinformowała, że w 

miesiącu styczniu odbyło się jedno posiedzenie Komisji. Tematem posiedzenia było przyjęcie planu 

pracy Komisji na 2023 r., omówienie materiałów na sesję i sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja Rewizyjna odbyła w 

miesiącu styczniu jedno posiedzenie, którego tematem było przyjęcie planu pracy i planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2023 r. oraz sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji A. Marciniak poinformowała, że w miesiącu 

styczniu odbyło się jedno posiedzenie Komisji. Tematem posiedzenia było opracowanie propozycji 

stanowiska dla Rady Gminy w sprawie skargi na Wójta Gminy Pabianice w związku z nie 

wykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu 

do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 

wyniku prac komisji uznano, że skarga jest bezzasadna. 

Uwag do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 5. 

Wójt Gminy przedłożył informację o pracy Urzędu Gminy od ostatniej sesji. 

Informacja zapisana poniżej. 

 

„INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI 

styczeń 2023 r. 



 

 

REFERAT DRÓG I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

W zakresie dróg 

 

1. Rozpatrzono 21 wniosków o zajęcie pasa drogowego. W trakcie rozpatrywania 3 szt. 

wniosków. 

2. Uzgodniono 11 wniosków o uzgodnienie projektu organizacji ruchu. W trakcie rozpatrywania 

2 wnioski. 

3. Wydano 8 uzgodnień lokalizacyjnych dla infrastruktury niezwiązanej z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W trakcie rozpatrywania 2 szt. 

wniosków. 

4. Prowadzono intensywne prace związane z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości zimowej     

dróg na terenie gminy. 

5. Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy przez 

mieszkańców w różnych sprawach. 

6. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w pasie 

drogowym i umieszczenia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. 

7.  Prowadzono roboty związane z pogłębianiem rowów w pasach drogowych dróg gminnych. 

8.  Prowadzono bieżące usuwanie szkód – usuwanie połamanych drzew i gałęzi, udrażniania 

kratek ściekowych, likwidowania zastoin wodnych. 

9. Prowadzono bieżącą naprawę nawierzchni i poboczy dróg na terenie gminy. 

10. Prowadzono przycinanie odrastających gałęzi drzew i krzaków w pasach drogowych dróg 

gminnych.   

 

W zakresie inwestycji 

1. Niżej wymienione zadania, polegające na opracowaniu dokumentacji 

  projektowych (o wartościach nie przekraczających 130 000 zł netto) są w trakcie 

  realizacji. Termin wykonania wszystkich zadań to 31 marca 2023 r: 

• Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi gminnej Nr 108279E w Jadwininie wraz z 

chodnikiem i ścieżką rowerową, 

• Dokumentacja projektowa – 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, 

• Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej Nr 108268E w Świątnikach, 

 tzw. Małych, 

• Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej w Jadwininie, działki nr 215/1, 

 215/2 i 216/1. 



2. Niżej wymienione zadania, polegające na wykonaniu robót budowlanych 

  są w trakcie realizacji: 

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

• Rozbudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku od DK 71 do drogi gminnej 

 Nr 108262E wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, 

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

108278E. 

 

W dniu 23 stycznia br. dokonano odbioru częściowego zadań: 

• Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice – Terenin, 

• Przebudowa drogi gminnej Nr 108275E we Władysławowie wraz z chodnikiem 

 i ścieżką rowerową. 

Wszystkie elementy obu ww. dróg zostały wykonane za wyjątkiem prac dokumentacyjnych. Obie 

drogi po wykonanych przebudowach są w pełni dostępne dla mieszkańców, chociaż ciągle jest to 

teren budowy. 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę oświetlenia hybrydowego na 

  konwencjonalne w Porszewicach i Wysieradzu/Żytowicach – zadanie w trakcie 

  realizacji. Termin wykonania to 28 lutego 2023 r. 

4. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowych dla zadań: 

• Rozbudowa drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie, 

• Budowa ulicy Mosiężnej w Piątkowisku, 

• Remont drogi gminnej na osiedlu Petrykozy. 

Planowane ogłoszenie postępowań przetargowych nastąpi w miesiącu lutym br. 

 

W zakresie funduszy zewnętrznych 

● W ramach projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice” 

otrzymaliśmy zgodę Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na podniesienie poziomu 

dofinansowania projektu z 80 % do 85%. W związku z tym przygotowaliśmy dokumenty do 

podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO. 

Przygotowaliśmy też  rozliczenia końcowe dla mieszkańców – uczestników projektu, trwa obecnie 

podpisywanie aneksów z mieszkańcami i odbiór przez nich dokumentów zgłoszeniowych do 

Państwowej Straży Pożarnej. 

● W ramach projektu pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im Marii Skłodowskiej-

Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej” 

przesłaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi aktualny harmonogram płatności projektu 

w związku z podpisaniem umowy na roboty budowlane. 

W zakresie planowania przestrzennego 



● Wystawiono 52 wypisy, wyrysy, zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz z zakresu rewitalizacji. 

● Przeprowadzono 4 sprawy z zakresu opinii wstępnych projektów podziałów nieruchomości. 

● Przeprowadzono 6   spraw z zakresu informacji, zawiadomień, opinii, zaświadczeń o zgodności 

sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz 

wniosków o zmianę planu. 

● Wszczęto 2 postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej w związku ze wzrostem 

wartości zbytych nieruchomości, dla których dokonano zmiany planu. 

● Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości z urzędu – 

wydzielenie drogi w obrębie Bychlew (Rydzyny – Potaźnia). Przeanalizowano stan prawny 36 

nieruchomości  i zawiadomiono 66 stron o wszczęciu postępowania. 

● Przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę z rzeczoznawcą majątkowym na 

sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeb prowadzonych postępowań 

administracyjnych w 2023 r. 

● Przygotowano i przeprowadzono dyskusję publiczną na temat miejscowego planu dla terenów 

leśnych. 

● Przeanalizowano akty prawa miejscowego przesłane do zaopiniowania przez gminy sąsiednie. 

● Na bieżąco udzielano informacji w zakresie planowania przestrzennego petentom urzędu 

gminy. 

● Zgłoszono uwagi do systemu e-mapa w zakresie aktualizacji udostępnianych danych 

przestrzennych. 

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

1. Wydano 8 szt.  warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i 4 do sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

2. Przygotowano dane do sprawozdań wodociągowo-kanalizacyjnych za rok 2021 (RRW-2, M-

06 oraz z odnawialnych źródeł G-02). 

3. Przygotowano postępowanie w zakresie wyboru laboratorium do wykonania badań  wody  

przeznaczonej do spożycia oraz wody surowej w studniach  w ramach kontroli wewnętrznej. 

4. Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku dz.  nr ewid. 574/17 i 

573/19  pod nadzorem archeologa. 

W zakresie nieczystości ciekłych: 

1. Przygotowano uchwały: 

a) zmieniająca uchwałę Nr XXI/163/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pabianice 



b) zmieniająca uchwałę Nr LXIV/422/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2022 r. w 

sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych. 

2. Przygotowano zarządzenie Wójta zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia 

kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pabianice 

3. Przygotowano i wysłano pismo informacyjne do przedsiębiorców prowadzących działalność 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Pabianice dot. zmiany 

przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązków 

sprawozdawczych. 

4. Przygotowano druki zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) 

i przydomowych oczyszczalni ścieków: 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 

z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji 

zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W związku z powyższym prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców o 

wypełnianiu „Zgłoszenia”.    

Zgłoszenie dotyczy każdego właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Pabianice 

bez względu na sposób zagospodarowania ścieków ( przyłącze kanalizacyjne, zbiornik czy też 

oczyszczalnia ścieków) 

Zgłoszenie obejmuje informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji. 

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Pabianice –  pok. 22 

lub pobrać ze strony: bip.pabianice.gmina.pl/ 

Prosimy o złożenie Zgłoszenia w terminie do dnia 20 lutego 2023 r. w formie: 

- listownie na adres Urzędu 

- osobiście w Urzędzie Gminy pok. 22 

- przekazać sołtysowi (prosimy o podanie numeru telefonu, co ułatwi ewentualną korektę złożonego 

Zgłoszenia), 

- ewentualnie przesłać skan na adres e-mail: zbiorniki@pabianice.gmina.pl – z jednoczesnym 

wysłaniem oryginału pocztą do Urzędu. 

Na zgłoszeniu obowiązkowo musi być podana nazwa firmy, z którą mamy podpisaną umowę. 

Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków wynikających z ustawy, tj. nie podpisali 

umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadu z przydomowych oczyszczalni 

ścieków – powinni to uczynić niezwłocznie. 

 



W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa 

1. Przyjęto i wprowadzono 25 wniosków  o  wpis  do CEIDG. 

2. Wysłano 24 wezwania o podanie zaległego stanu wodomierza i płatność za wodę, 7 wezwań 

do zmiany umowy na pobór wody. 

3. Przyjęto 9 oświadczeń o wartość sprzedaży napojów alkoholowych i wyliczenie rocznej 

opłaty na 2023 rok. 

 

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

1. Wykonano 3 decyzje podziałowe, 

2. Wykonano 6. zawiadomień o nadaniu nr posesji, 

3. Wykonano 9  wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych, 

4. Wykonano 3  wypisów z KW d/c służbowych, 

5. Przyjęto do ewidencji 24 akty notarialne dotyczących umów sprzedaży i darowizn 

nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Pabianice. 

6. Podsumowano zasób nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy 

Pabianice: 

W roku 2022 przybyło 2 ha 15 ar 34 m2 powierzchni nieruchomości gruntowych. 

W większości są to nowe drogi oraz ich poszerzenia, jak również działka sołecka – Bychlew, na której 

wykonano nową siłownią zewnętrzną, Kudrowice działka pod infrastrukturę wodociągową. 

Sprzedaliśmy 29 ar 95 m2 w przetargu na rzecz nowego inwestora naprzeciwko Amazona. 

Obecnie Gmina posiada 124 ha 45 ar 78 m2 swoich nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem 

pod drogi , działki oraz trwały zarząd- szkoły, ośrodki zdrowia i użytkowanie wieczyste ogrody 

działkowe Pawlikowice Rydzyny. 

Łączna kwota nieruchomości gruntowych przyjęta na środki trwałe wynosi 10 172 578, 20 zł 

7. Trwa postępowanie odnośnie komunalizacji działek drogowych w Porszewicach,  

Okołowicach, Rydzynach – wnioski złożone do Wojewody Łódzkiego z końcem roku. 

 

W  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

1. Przyjęto i wprowadzono do programu 84 deklaracji; 

2. Zaksięgowano 479 395,69 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3. Podjęto działania informacyjne odnośnie zaległości i nie tylko (telefon) - ok. 750 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 7 kart przekazania odpadów w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz 

gospodarce odpadami.; 

7. Na bieżąco weryfikowano osoby zgłaszające potrzebę wywozu odpadów na PSZOK; 

8. Przygotowano sprawozdanie RB-27S; 

9. Zweryfikowano 1900 osób pod względem złożonych deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi do dodatku węglowego. 

 

W zakresie ochrony środowiska 

1. Przeprowadzono 10 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń, decyzji lub zaświadczeń 

w sprawie usunięcia drzew. 

2. Zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie centrum przemysłowo-magazynowego w miejscowości Jadwinin. 

3. Wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z oceną oddziaływania na środowisko 

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali magazynowej z aneksami biurwo-

socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Pawlikowice – 

(rozbudowa Amazona) 

4. Uzgodniono pozytywnie zmianę koncesji na wydobycie piasku ze złoża „Żytowice III” 

5. Udzielono odpowiedzi na 2 pisma w sprawie informacji publicznej. 

 

W zakresie wykonania gminnych programów. 

1. Wysłano do konsultacji projekt uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2023r." 

2. Przesłano do UOKiK oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do zaopiniowania projekt 

uchwały Rady Gminy w sprawie "Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy 

kanalizacyjnych i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków" 

3. Przeprowadzono analizę wykonania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2022 r. 

 

W 2022 r. łączna kwota wykonania Programu wyniosła 175.224,37 zł     (211.797,00 zł w 2021 r.) 

Na dzień 31.12.2021 r. w Schronisku w Pabianicach przebywało 11 psów. Na dzień 31.12.2022 r. 

przebywa 5 psów. 

W 2022 r. zaczipowano 26 psów właścicielskich. Wysterylizowano/wykastrowano 17 suk i 9 psów, 

wysterylizowano/wykastrowano 62 kotki i 36 kocurów. 

 

4. Wprowadzono 22 deklaracje do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 



5. Przygotowano 11 umów na zaopatrzenie w wodę/odprowadzenie ścieków. 

 

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

W zakresie oświaty 

1. Sporządzono i przekazano  informacje do Kuratorium Oświaty o liczbie nauczycieli, którzy 

w roku 2022 uzyskali tytuł nauczyciela kontraktowego: 2 i nauczyciela mianowanego: 4. 

2. Zawarto 9  umów – zleceń  z osobami fizycznymi sprawującymi  opiekę na przystankach przy 

szkołach  w Żytowicach,  Piątkowisku i Petrykozach podczas realizacji dowozu uczniów. 

3. Od 1 stycznia zawarto 9 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na zwrot kosztów 

dojazdu ich dzieci do szkoły i na zajęcia wspomagające  rozwój. 

4. Z dniem 2 stycznia zawarto 2 umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice. W tym roku 

dotacja przeznaczona będzie na  64 dzieci. 

5. Sporządzono i  przesłano do Kuratorium Oświaty w Łodzi sprawozdania z realizacji dotacji 

celowych przekazanych z budżetu państwa w roku 2022. W tym dotacja na podręczniki, 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, zwiększenie dostępności wychowania 

przedszkolnego oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 

młodocianych pracowników-Środki Funduszy Pracy. 

6. Przygotowano  projekt uchwały w  sprawie ustalenia planu dofinasowania form doskonalenia  

zawodowego nauczycieli w 2023 roku. 

7. Sporządzono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego za rok 2022. 

8. W miesiącu styczniu dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie 

Gminy Pabianice wypłacono 26 500 zł. Dotacją objęto 53 dzieci zamieszkałych na terenie 

Gminy Pabianice. 

9. Sporządzono zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do klas pierwszych 

szkół podstawowych w szkołach gminnych oraz do przedszkola i oddziałów przedszkolnych 

na terenie Gminy Pabianice. 

10. Dokonano weryfikacji danych w  Systemie Informacji Oświatowej w związku z naliczeniem 

subwencji na rok 2023. 

Sport, organizacje pozarządowe, świetlice wiejskie. 

1. Na podstawie § 8 Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 31.03.2011 roku w 

sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na 

sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice w 2023 roku, informuję, że 

przyznano dotację następującym podmiotom: 



• Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka” Bychlew – 75 000 zł (sekcja piłki nożnej 66 000 zł, 

sekcja tenisa stołowego 3 500 zł, sekcja szachowa 2 750 zł, sekcja siatkówki młodzieżowej 2 

750 zł) 

• Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Piątkowisko - 65 000 zł (sekcja piłki nożnej - 65 000 zł) 

Łącznie rozdysponowano środki w wysokości 140 000 zł. 

2. Rozpatrzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym sprawozdania 

końcowe z realizacji projektów sportowych zrealizowanych w roku 2022. 

Wysokość środków przyznanych w roku 2022 wyniosła 133 000 zł. 

3. W ramach przedsięwzięć z zakresu promocji Gminy Pabianice współfinansowano, 

współorganizowano następujące projekty: 

- Noworoczny Powiatowy Turniej Piłkarski, który odbył się 21 stycznia w Pabianicach -kwota 

dofinansowania 800 zł; 

- Noworoczny Ogólnopolski Zajazd Honorowych Krwiodawców PCK – Odział Pabianice – kwota 

dofinansowania 1 000 zł; 

4. Zawarto umowy na wykonanie prac związanych z remontem świetlic wiejskich w Koninie i 

Jadwininie. 

W ramach prac w świetlicy wiejskiej w Koninie zostaną wykonane następujące prace: 

1) wymiana okładzin podłogowych; 

2) wymiana stolarki drzwiowej; 

3) zakup i montaż klimatyzatorów; 

4) wymiana plis/rolet okiennych. 

W ramach prac w świetlicy wiejskiej w Jadwininie zrealizowane zostanie: 

1) kompleksowe malowanie pomieszczeń świetlicy; 

2) zakup i montaż klimatyzatorów; 

3) zakup krzeseł bankietowych; 

4) zakup sprzętu nagłośnieniowego. 

5. W miesiącu styczniu w okresie ferii zimowych w świetlicy wiejskiej w Hermanowie odbyły 

się zajęcia pn. „ Bajkowa zima” dla dzieci w wieku 7-12 lat. Zajęcia zrealizowano w ramach 

funduszu sołeckiego sołectwa Hermanów na rok 2023. 

6. Od miesiąca stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Hermanowie kontynuowane są zajęcia 

fitness i gimnastyka zdrowotna dla mieszkańców sołectwa Hermanów. Projekt realizowany 

jest w ramach funduszu sołeckiego. 

7. W świetlicy wiejskiej w Bychlewie kontynuowane są zajęcia integracyjne dla środowisk 

lokalnych w oparciu o aktywizację ruchowo-muzyczną. Przedsięwzięcie realizowane jest w 

ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bychlew. 



8. Opracowano, zawarto umowy z osobami pełniącymi obowiązki gospodarzy, administratorów 

obiektów sportowych oraz świetlic wiejskich z terenu gminy Pabianice. 

 

Sprzedaż węgla 

Stan na dzień 27.01.2023 r. 

 

Na podstawie umowy nr 203311/2022 (z okresem realizacji do 30.04.2023) zawartej z PGG S.A.,  

dotyczącej sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej  na potrzeby mieszkańców Gminy Pabianice, 

stan realizacji zadania przedstawia się następująco: 

1) ilość dostarczonego węgla ( Orzech) wynosi  276,29 ton. 

2) ilość  dostarczonego węgla ( Ekogroszek) wynosi 285,39 ton. 

3) ww. ilości pozwoliły na zakup węgla przez 369 mieszkańców Gminy Pabianice 

 

Zgodnie z ustaleniami z Polską Grupą Górniczą S.A oraz ofertą 70/HA/JS/2099/2023 z dnia 

10.01.2023 r. sortyment i ilości węgla przedstawiają się następująco: 

Kopalnia Sortyment Tonaż 

KWK Piat Ziemowit – Ruch 

Ziemowit 

Orzech 486 

KWK Piast Ziemowit 

Ruch Wola 

Karlik Ekogroszek 621 

KWK Piast Ziemowit 

Ruch Ziemowit 

Retopal Ekogroszek 81 

                                                                              Razem 1 188 

 

Na dzień 27.01.2023 r. przyjęto i zweryfikowano 878 wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego, 

3 wnioski zostały odrzucone z powodu braków formalnych. 

 

 

 

REFERAT FINANSOWY 

W zakresie podatków i opłat lokalnych 

• W miesiącu styczniu prowadzona była bieżąca obsługa interesantów.   

• Wystawionych i przygotowanych do wysłania zostało ok. 3100 decyzji w sprawie ustalenia 

wymiaru podatków lokalnych na 2023 r. 



• Wprowadzonych do ewidencji podatkowej zostało 67 zmian geodezyjnych, 96 deklaracji 

podatkowych, wystawiono 12 postanowień i  27 wezwań dla podatników. 

• Wystawiono 96 faktur na preferencyjną sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy. 

W zakresie księgowości budżetowej 

• Prowadzona była bieżąca obsługa finansowa gminy i urzędu. Wpłynęło do referatu 140 faktur 

za towary i usługi, a także 40 umów z kontrahentami. 

• Przygotowano listy wynagrodzeń pracowników, listy wypłat prowizji i diet sołtysów oraz diet 

radnych. Wystawionych zostało 145 PIT-ów za 2022 r. 

• Przeprowadzone zostało rozliczenie zadania „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w 

Gminie Pabianice” i wystawione zostały faktury dla 119 mieszkańców. 

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH 

W zakresie spraw prowadzonych przez ewidencję ludności i dowody osobiste 

1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy  - łącznie..40..... osób. 

2. Nadano 7 numerów PESEL  dla cudzoziemców. 

3. Wydano 11 zaświadczeń potwierdzających pełne dane osobowe. 

4. Zgony 6  osób 

5. Urodzenia 3 osób 

6. Złożono 67 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 

7. Wydano 64 nowych dowodów osobistych. 

8. Unieważniono 51 dowodów osobistych. 

W zakresie obsługi sekretariatu Urzędu Gminy 

• wprowadzono w system informatyczny  700 pism-spraw, które wpłynęły do Urzędu, 

• zapisano 42 osoby do PSZOK, 

• nadano 214 szt. listów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru i 115 szt. listów zwykłych.” 

W komentarzu do przedstawionej informacji Wójt zwrócił uwagę na kilka kwestii, tj.: 

• opieka żłobkowa – w 2023 r. objęte opieką żłobkową będzie ok. 10 dzieci więcej niż w 

poprzednim roku. Podkreślił, że ok.1/3 dzieci w wieku 1-3 lata zameldowanych w Gminie 

Pabianice otrzymuje dofinansowanie do żłobka. Jest to bardzo dobry wynik dla samorządu. 

• Sprzedaż węgla – 1188 t to ilość bezpieczna. Jeżeli spółka tę ilość dostarczy to ogromna ilość 

zapotrzebowania mieszkańców zostanie zaspokojona. 

• Prawdopodobnie w najbliższym czasie Gmina Pabianice przekroczy 8 tys. mieszkańców, 

ponieważ niewiele już brakuje do tej liczby. Jest to jednak liczba osób zameldowanych. Inna 

liczba to osoby zamieszkujące, którą trudno oszacować. 

Innych uwag nie było. 



W tym miejscu radna A. Marciniak pytała od kiedy można składać wnioski na fotowoltaikę. 

Wójt odpowiedział, że obecnie nie można składać wniosków o dofinansowanie na instalacje 

fotowoltaiczne, ponieważ nie ma programu na bieżący rok. Obecnie kończony jest Program z roku 

2022, zakończony został także ten z roku 2021. Program będzie kontynuowany o ile pojawią się 

środki zewnętrzne. 

Radna pytała dalej kiedy będzie można otrzymać skierowanie na sterylizacje zwierząt. 

Wójt nie wiedział dokładnie. Prosił o kontakt z referatem. 

Radny Ł. Drewniak pytał z kolei, czy Program dotyczący dofinansowania na wymianę źródeł ciepła 

będzie poprawiony i kiedy planowany jest nabór wniosków oraz na jakim etapie jest zmiana 

miejscowego planu dla terenu w Szynkielewie między Górką Pabianicką a Szynkielewem. 

Wójt odpowiedział, że nabór jest wcześniej ogłaszany przez gminę, termin naboru wniosków jest 

sztywny, wynika z Programu. Obecnie nie należy składać wniosków. Odnośnie zmiany miejscowego 

planu zauważył, że zmiana toczy się normalnym trybem, jak każda inna zmiana, ale nie wiedział na 

jakim etapie obecnie się znajduje. Prosił o kontakt z referatem w tej sprawie. 

Następny temat przedstawił radny M. Kociołek, który odniósł się do obowiązku zawierania umów na 

odbiór nieczystości ciekłych. Stwierdził, że dzwonił do firm, które są wymienione na stronie Urzędu 

Gminy. Od części otrzymał informację, że nie świadczą usług na terenie Gminy Pabianice. Firmy nie 

chcą również zwierać umów na przydomowe oczyszczalnie ścieków, jeżeli w ostatnim czasie 

zbiorniki były opróżniane. Informują, że umowy mogą być zawarte przy kolejnym opróżnieniu. Pytał 

co w takiej sytuacji. 

Wójt stwierdził, że będzie to kwestia rozpatrywana podczas kontroli, jednak informacja ta zostanie 

przekazana do referatu, żeby przeanalizować te sprawy, porozmawiać z firmami. 

Innych pytań, ani uwag nie było. 

  

Ad. pkt 6. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski przedstawił sprawozdanie Komisji z 

przeprowadzonych kontroli w 2022 roku. 

Było ono następujące: 

„Komisja w roku  2022 r.  przeprowadziła 4  kontrole. 

 

Przedmiot kontroli Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu gminy dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 i 2021 r.  (okres objęty 

kontrolą rok 2020 i 2021) 

Liczba posiedzeń 1 

Miejsce kontroli Urząd Gminy w Pabianicach 

Kontrola 

przeprowadzona w 

dniu: 

23 marca 2022 r. 

Wykaz wszystkich 

nieprawidłowości 

wykrytych w toku 

Na podstawie informacji na temat wykonania planu dotacji dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz 

wyjaśnień pracownika Urzędu niezgodności działania z prawem nie 



kontroli stwierdzono. 

Wykaz zaleceń i 

wniosków 

pokontrolnych 

Zaleceń i wniosków pokontrolnych nie było. 

 

Przedmiot kontroli Kontrola wykorzystania środków z budżetu gminy dla 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w 2021 r. (okres objęty kontrolą 

– 2021 r.) 

Liczba posiedzeń 1 

Miejsce kontroli Urząd Gminy w Pabianicach 

Kontrola 

przeprowadzona w 

dniu: 

22 czerwca 2022 r.   

Wykaz wszystkich 

nieprawidłowości 

wykrytych w toku 

kontroli 

Na podstawie: informacji w zakresie wydatków poniesionych w 

poszczególnych paragrafach budżetu w zakresie lecznictwa 

ambulatoryjnego za 2021 oraz dodatkowych wyjaśnień złożonych 

przez Kierownika Ośrodka Zdrowia, niezgodności działania z 

prawem nie stwierdzono, Komisja nie miała uwag odnośnie 

wykorzystania środków z budżetu gminy w kontrolowanym 

okresie. 

Wykaz zaleceń i 

wniosków 

pokontrolnych 

Zaleceń i wniosków pokontrolnych nie było. 

 

Przedmiot kontroli Kontrola wykorzystania środków z budżetu gminy na 

utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (okres 

objęty kontrolą  - rok 2021) 

Liczba posiedzeń 1 

Miejsce kontroli Urząd Gminy w Pabianicach 

 

Kontrola 

przeprowadzona w 

dniu: 

24 sierpnia 2022 r.   

Wykaz wszystkich 

nieprawidłowości 

wykrytych w toku 

kontroli 

Na podstawie: informacji w zakresie wydatków GOPS w 

Pabianicach finansowanych ze środków własnych z budżetu 

Gminy za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.; informacji z 

tabeli zawierającej dane dotyczące środków pieniężnych GOPS w 

Pabianicach za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz 

dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Kierownika GOPS w 

Pabianicach niezgodności działania z prawem nie stwierdzono. 

Wykaz zaleceń i 

wniosków 

pokontrolnych 

Zaleceń i wniosków pokontrolnych nie było. 

  

Przedmiot kontroli Kontrola wykorzystania dotacji dla klubów sportowych 

działających na terenie Gminy Pabianice (okres objęty kontrolą  

- rok 2021) 

Liczba posiedzeń 1 

Miejsce kontroli Urząd Gminy w Pabianicach 

Kontrola 26 październik 2022 r. 



przeprowadzona w 

dniu 

Wykaz zaleceń i 

wniosków 

pokontrolnych 

Na podstawie: protokołu z posiedzenia komisji ds. oceny formalnej 

i merytorycznej wniosków na wsparcie zadania z zakresu 

wspierania sportu na terenie Gminy Pabianice w 2021 r.;  

zestawienia kosztów LKS „Orzeł” Piątkowisko, LKS „Jutrzenka” 

Bychlew z podziałem na poszczególne sekcje oraz GLKS „Burza” 

Pawlikowice, a także wyjaśnień złożonych przez pracownika 

Urzędu Gminy w Pabianicach - niezgodności działania z prawem 

nie stwierdzono. 

Wykaz zaleceń i 

wniosków 

pokontrolnych 

Zaleceń i wniosków pokontrolnych nie było. 

 

Pytań, ani uwag do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 7. 

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od nr 

roboczego LXXIII/A/2023 do nr LXXIII/K/2023, co stanowi załącznik od nr 2 do nr 12. 

Radni nie mieli uwag, ani pytań do powyższych projektów. 

Uchwały odpowiednio o nr LXXIII/486/2023,  LXXIII/487/2023, LXXIII/488/2023, 

LXXIII/489/2023, LXXIII/490/2023, LXXIII/491/2023, LXXIII/492/2023, LXXIII/493/2023, 

LXXIII/494/2023 i  LXXIII/495/2023 zostały przyjęte w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie 

nad każdą z nich – jednomyślnie. W głosowaniu brało udział 13 radnych – nieobecna radna M. 

Werstak, radny S. Cholewa nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na problemy techniczne. Protokoły 

z głosowań stanowią odpowiednio zał. od nr 13 do 22. 

Ostatnim projektem uchwały był projekt w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r. - 

LXXIII/K/2023. W odniesieniu do tego projektu uchwały Wójt poinformował, że tytuł zadania będzie 

brzmieć: „Budowa chodnika w Świątnikach o dł. ok.120 m - dokumentacja projektowa". Zgodnie z 

sugestią radnego Ł. Drewniaka na jednej z Komisji sprawdzono, że chodnik, o którym mowa znajduje 

się w Świątnikach, a nie w Górce Pabianickiej. 

Uwag  nie było. 

Uchwała o nr LXXIII/496/2023 została przyjęta jednogłośnie wraz z przedstawioną zmianą. W 

głosowaniu brało udział 13 radnych – nieobecna radna M. Werstak, radny S. Cholewa nie brał udziału 

w głosowaniu z uwagi na problemy techniczne. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 23 do protokołu. 

Ad. pkt 8. 

Interpelacji nie było. 

 

Ad. pkt 9. 

Komunikatów i spraw różnych nie było. 

 



Ad. pkt 10. 

Przewodniczący zakończył LXXIII sesję Rady Gminy Pabianice. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Pabianice 

 

 Jerzy Błoch 

 

Protokołowała: 

Andżelika Struzikiewicz 


