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Protokół Nr LXXVI 

z obrad LXXVI sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 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 15 radnych. 

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy M. Wieczorek, W-ce Wójt Gminy R. Figiel, 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 LXXIII, LXXIV i LXXV, nie było. 

 

Ad. pkt 3. 

Uwag do porządku obrad nie było. 

Porządek przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad LXXVI 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. Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

Nr LXXVI/A/2023; 

b/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

Uchwała Nr LXXVI/B/2023; 

c/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie gminy Pabianice - 

Uchwała Nr LXXVI/C/2023; 
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d/ Programu wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Pabianice w latach 2023-2025 - Uchwała Nr LXXVI/D/2023; 

e/ zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków - Uchwała Nr LXXVI/E/2023; 

f/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Pabianice w 2023 r. - Uchwała Nr LXXVI/F/2023; 

g/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r. - Uchwała Nr LXXVI/G/2023; 

h/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2023 – 2031 - Uchwała Nr 

LXXVI/H/2023; 

7. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych. 

8. Komunikaty i sprawy różne. 

9. 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 lutym odbyło się jedno posiedzenie Komisji. Tematem posiedzenia było przyjęcie 

informacji nt. opieki żłobkowej w roku 2022 z perspektywą na 2023 r., omówienie materiałów na 

sesję oraz sprawy różne. 

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

odbyło się jedno posiedzenie Komisji. Tematem posiedzenia była analiza kosztów funkcjonowania 

programu wymiany pieców węglowych oraz programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich w 

Gminie Pabianice, omówienie materiałów na sesję i sprawy różne. 

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

miesiącu lutym odbyło się jedno posiedzenie Komisji. Tematem posiedzenia było omówienie 

programu opieki nad zwierzętami na 2023, analiza kosztów, omówienie materiałów na sesję i sprawy 

różne. 

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

miesiącu lutym jedno posiedzenie, którego tematem była analiza organizacji pracy Urzędu Gminy, 

struktur zatrudnienia pod względem wypełniania zadań przez Gminę oraz sprawy różne. Na 

posiedzeniu obecna była Sekretarz Gminy, która dogłębnie zanalizowała temat. Urząd pracuje 

prawidłowo. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie obradowała w miesiącu lutym. 

Uwag do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 5. 
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Wójt Gminy przedłożył informację o pracy Urzędu Gminy od ostatniej sesji. 

Informacja zapisana poniżej. 

 

„INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI 

luty 2023 r. 

 

 

REFERAT DRÓG I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

W zakresie dróg 

 

 Rozpatrzono 5 wniosków o zajęcie pasa drogowego. W trakcie rozpatrywania 3 szt. 

       wniosków. 

2.    Uzgodniono 7 wniosków o uzgodnienie projektu organizacji ruchu. W trakcie 

       rozpatrywania 2 wnioski. 

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

       2 wnioski. 

4. Wydano 14 uzgodnień lokalizacyjnych dla infrastruktury niezwiązanej z potrzebami 

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

      wniosków. 

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

      dróg na terenie gminy. 

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

      mieszkańców w różnych sprawach. 

7.   Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w 

      pasie drogowym i umieszczenia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. 

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

 9.  Prowadzono bieżące usuwanie szkód – usuwanie połamanych drzew i gałęzi, 

      udrażniania kratek ściekowych, likwidowania zastoin wodnych. 

 10. Prowadzono bieżącą naprawę nawierzchni i poboczy dróg na terenie gminy, usuwano 

       negatywne skutki zimowych warunków atmosferycznych. 

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

      gminnych.   

 

W zakresie inwestycji 
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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: 

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

chodnikiem i ścieżką rowerową, 

b) 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, 

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

 tzw. Małych, 

d) 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: 

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

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

 Nr 108262E wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, 

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

108278E. 

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. W dniu 27 lutego planowane jest otwarcie ofert w przetargu na „Rozbudowę drogi 

  gminnej Nr 108278E w Hermanowie”. 

5. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowych dla zadań: 

a) Budowa ulicy Mosiężnej w Piątkowisku – postępowanie przetargowe zostanie 

  ogłoszone jeszcze w lutym lub w pierwszych dniach marca br. 

b) Remont drogi gminnej na osiedlu Petrykozy – dokonano rozeznania terenowego 

 i zlecone zostanie wykonanie projektu. 

W zakresie planowania przestrzennego 

● Wystawiono 56 wypisów, wyrysów, zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz z zakresu rewitalizacji. 

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

● Przeprowadzono 3  sprawy z zakresu informacji, zawiadomień, opinii, zaświadczeń 

o zgodności sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego oraz wniosków o zmianę planu. 

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

wartości zbytych nieruchomości, dla których dokonano zmiany planu. 
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● Przeanalizowano akty planistyczne 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 

■ Wydano 12 szt.  warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej oraz  

            9 szt warunków technicznych pezyłączenia do sieci kamalizacji sanitarnej. 

2. Sporządzono sprawozdania wodociągowo-kanalizacyjne za rok 2020 ( RRW 2 , M-06,  

            SG-01-3/W oraz z odnawialnych źródeł energii G-02o 

3.  Rozstrzygnięto postępowania w zakresie: 

• obsługi geodezyjnej Gminy Pabianice, 

• badań wody przeznaczonej do spożycia oraz wody surowej w studniach w ramach kontroli 

wewnętrznej, 

 

4.   Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kudrowicach .   

 

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa 

1. Przyjęto i wprowadzono 18 wnioski o  wpis  do CEIDG, 

2. Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

3. Wystawiono 2 zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w  celu  

           przedłożenia do stażu pracy. 

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

Wykonano 11 decyzji podziałowych, 

2. Wykonano 10 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji, 

3. Wykonano 12 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych, 

4. Wykonano 13 wypisów z KW d/c służbowych, 

5. Wprowadzono 17 szt. aktów notarialnych do rejestru, 

6. Udzielono odpowiedzi o braku lokali mieszkalnych w sprawie 4 wniosków o repatriacji  

           osób z Kazachstanu chcących przyznania mieszkań w naszej gminie. 

7. Sporządzono aktualny wykaz nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa z terenu gminy  

     Pabianice z rozbicie na klasy bonitacyjne gleb, które są niezbędne do sporządzenia  

           deklaracji podatkowych i sprawozdań. 
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8. Przeprowadzono audyt energetyczny świetlicy wiejskiej w OSP w Rydzynach. 

9. Dokonano rozeznania cenowego nieruchomości gminy Pabianice położonych w  

      Ksawerowie. Obecnie trwa prostowanie ksiąg wieczystych tych nieruchomości. Gmina  

            oczekuje na dodatkowe wyrysy niezbędne do załatwienia spraw ksiąg wieczystych. 

Po zakończeniu tych czynności Wójt przystąpi do rozpoczęcia procedury przekazania nieruchomości 

gminie Ksawerów. 

 

W  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

1 Przyjęto i wprowadzono do programu 92 deklaracji; 

2 Zaksięgowano 174 432,99 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3 Podjęto działania informacyjne odnośnie zaległości i nie tylko (telefon) - ok. 100 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 10 kart przekazania odpadów w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz 

gospodarce odpadami.; 

7 Przygotowano i wysłano zawiadomienia o częściowych spłatach tytułów wykonawczych do 

organu egzekucyjnego. 

8 Przygotowano wezwania w sprawie wyjaśnień do złożonych deklaracji; 

9 Przygotowano i wysłano 351 upomnień dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

10 Przygotowano informację do Urzędu Marszałkowskiego o przedsiębiorcach wpisanych do 

rejestru działalności regulowanej; 

11 Na bieżąco weryfikowano osoby zgłaszające potrzebę wywozu odpadów na PSZOK; 

12 Zweryfikowano 472 osoby pod względem złożonych deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi do dodateku węglowego. 

13 Przygotowano uchwałę wprowadzającą regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Pabianice oraz uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych; 

14 Przyjęto do weryfikacji 10 sprawozdań od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości za rok 2022. 

 

W zakresie ochrony środowiska 
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1. Przeprowadzono 11 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń, decyzji lub  

            zaświadczeń w sprawie usunięcia drzew. 

2. Podpisano 2 umowy o dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających eternit. 

3. Przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie zalegania odpadów w miejscu do tego nie  

            przeznaczonym – wezwano właściciela nieruchomości do usunięcia odpadów 

 

W zakresie wykonania gminnych programów. 

1. Po analizie uwag przygotowano do uchwalenia uchwałę w sprawie "Programu opieki 

nad  

 zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy  

 Pabianice w 2023 r." 

■ Otrzymano opinie UOKiK oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do projektu 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" wprowadzono  

 zmiany zgodnie z uwagami. 

■ Przygotowano uchwałę w sprawie Programu wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych 

oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice w latach 2023-2025. 

■ Przeprowadzono analizę funkcjonowania programu udzielania dotacji celowej na  

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk  

węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła w  

budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Pabianice w latach 2022-2024. 

• W 2022 roku wpłynęło 69 wniosków.  28 osób zakwalifikowanych otrzymało dofinansowanie 

na łączną kwotę 385.390,80 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła: 1 102 035,94 zł. 

• Wymieniono stare piece na: 3 szt. pieców na biomasę, 18 szt. pomp ciepła oraz 7 szt. pieców 

gazowych. W budżecie Gminy na 2023 rok przeznaczono 400 tys. zł na realizację Programu. 

■ Wprowadzono 15 deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

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

■ W zakresie nieczystości ciekłych: 

• Złożono 295 Zgłoszeń do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

• W związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy 

mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

• Zmiany dotyczą zwiększenia ilości danych, które muszą być zawarte w ewidencji  

oraz kontrolowanie wywiązywania się z obowiązku posiadania przez mieszkańców pisemnej 

umowy z firmą wykonującą usługi oraz dowodów opłaty za usługi.  

Datę zawarcia umowy oraz nazwę firmy musimy wpisać do Zgłoszenia. 



8 

• Obowiązek ten dotyczy właścicieli nieruchomości wyposażonych i w zbiorniki 

bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

• Wobec powyższego prosimy o składanie Zgłoszeń po podpisaniu umowy z firmą asenizacyjną. 

Termin złożenia Zgłoszenia upływa dnia 31 marca br. 

 

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

● W miesiącu lutym dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci   zamieszkałych na terenie 

Gminy Pabianice wypłacono środki w wysokości  28 500 zł. Dotacją objęto  57 dzieci. 

● Dokonano podziału dotacji przedszkolnej na rok 2023 na rozdziały: 

● 80103 –  w wysokości 199 311,40 zł 

● 80104 –  w wysokości 93 226,30 zł 

● Dokonano weryfikacji wynikających  z metryczki subwencji oświatowej na rok 2023 kwot 

przyznanych poszczególnym placówkom oświatowym. 

● Sporządzono sprawozdania  z realizacji programy Laboratoria Przyszłości dla MEiN. Łącznie, 

w ramach w/w programu ,  szkoły otrzymały wsparcie w kwocie 280.800,00 zł. 

● Sporządzono i przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z średnich 

wynagrodzeń nauczycieli  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pabianice. 

● Wysłano wniosek o zawarcie umowy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników oraz ich rozliczania w roku 2023 – środki pochodzą z Funduszu 

Pracy. 

● W ramach promocji Gminy Pabianice realizowano następujące projekty : 

            - bal karnawałowy dla dzieci i mieszkańców Sołectwa Piątkowisko – kwota dofinansowania 

z budżetu Gminy Pabianice wyniosła 900 zł; 

     - zabawa karnawałowa ( ostatkowa) dla mieszkańców Gminy Pabianice –  kwota dofinansowania 

z budżetu Gminy Pabianice  wyniosła  800 zł. 

● W miesiącu lutym  w świetlicy wiejskiej w Hermanowie odbyły się zajęcia zorganizowane  dla 

mieszkańców sołectwa Hermanów  pn. „ Fitnessowe Walentynki”. Zajęcia finansowano  w 

ramach  wydatków z funduszu sołeckiego sołectwa Hermanów na rok 2023. 

● 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. 

● Przeprowadzono rozeznania cenowe na potrzeby zgłoszenia projektów sołeckich w ramach 

dofinansowania tzw „ sołectwo na plus” dla sołectw Świątniki, Jadwinin-Władysławów, 

Hermanów. 

● Opracowano ogłoszenie konkursowe dotyczące realizacji wypoczynku letniego dzieci i 

młodzieży w roku 2023. Konkurs zostanie ogłoszony w miesiącu marcu br., wysokość 

planowanych środków na realizację zadania publicznego 90 000 zł 
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●  Na bieżąco, konsultowano, przeprowadzono niezbędne naprawy ,zakupy związane z 

utrzymaniem obiektów sportowych i świetlic wiejskich. 

●  Przeprowadzono rozeznanie ofertowe na potrzeby wykonania zabiegów regeneracyjnych płyt 

boisk w Piątkowisku i Bychlewie (aeracja, wertykulacja). Zabiegi zostaną zrealizowane w 

miesiącu marcu br. 

 

REFERAT FINANSOWY 

W zakresie podatków i opłat lokalnych 

• prowadzona była bieżąca obsługa interesantów. 

• Wystawionych i przygotowanych do wysłania zostało ok. 2700 decyzji w sprawie ustalenia 

wymiaru podatków lokalnych na 2023 r. co razem z m-cem styczniem daje nam około 5800 

decyzji wymiarowych. Nakazy wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz z pomocą 

sołtysów dostarczane mieszkańcom naszej gminy. I tutaj na szczególną uwagę i gorące 

podziękowania zasługują sołtysi, którzy wyróżnili się zaangażowaniem w dotarciu do 

jak największej liczby mieszkańców swoich sołectw: 

➢ P. Jerzy Błoch – sołtys Bychlewa 

➢ P. Wojciech Jarmakowski – sołtys Pawlikowic 

➢ P. Krystyna Helbik – sołtys Rydzyn 

➢ P. Wacław Lewandowski – sołtys Petrykoz 

➢ P. Renata Bednarska – sołtys Konina 

• Ponadto w referacie wprowadzonych do ewidencji podatkowej zostało 36 zmian 

geodezyjnych, 152 deklaracje podatkowe, 

• wystawiono 36 wezwań i 120 upomnień dla podatników. 

• Na bieżąco obsługiwani byli mieszkańcy w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla – 214 

osób zakupiło węgiel. 

• Do 28 lutego trwa przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – aktualnie złożonych zostało ok. 

240 wniosków. 

W zakresie księgowości budżetowej 

• prowadzona była bieżąca obsługa finansowa gminy i urzędu polegająca na dokonywaniu 

płatności, księgowaniu operacji finansowych, jak również przygotowaniu list wynagrodzeń 

pracowników, list wypłat prowizji i diet sołtysów oraz diet radnych.   

• Ponadto do referatu wpłynęło 155 faktur za towary i usługi, a także 54 umów z kontrahentami. 

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH 

W zakresie spraw prowadzonych przez ewidencję ludności i dowody osobiste 

1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy  - łącznie..44..... osób. 

2. Nadano 5 numerów PESEL  dla cudzoziemców. 
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3. Wydano 13 zaświadczeń potwierdzających pełne dane osobowe. 

4. Zgony 7 osób 

5. Urodzenia 7osób 

6. Złożono 41 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 

7. Wydano 61 nowych dowodów osobistych. 

8. Unieważniono 48 dowodów osobistych. 

 

W zakresie obsługi sekretariatu Urzędu Gminy 

- wprowadzono w system informatyczny 660 pism-spraw, które wpłynęły do Urzędu, 

-zapisano 37 osób do PSZOK, 

- nadano 2750 szt. listów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru i 101 szt. listów zwykłych.” 

Odnosząc się do informacji zawartej w powyższym wystąpieniu dotyczącej rozpoczęcia procedury 

przekazania Gminie Ksawerów nieruchomości gruntowych, radna M. Werstak prosiła o rozwinięcie 

tematu. 

Wójt poinformował, że rozłączenie Gminy Pabianice i Gminy Ksawerów nastąpiło w 1998 r., jednak 

zrobiono to niedokładnie. Okazało się, że Gmina Pabianice nadal pozostaje właścicielem kilkunastu 

działek będących skrawkami terenu, np. w pasie drogi, całkowicie bezwartościowych z punktu 

widzenia Gminy Pabianice, ale niezbędnych Gminie Ksawerów dla realizacji różnych inwestycji – 

drogowych, kanalizacyjnych, wodociągowych. Koszty nie są wysokie. Umówiono, że Gminy 

podzielą się nimi po połowie. 

Radna dopytywała, czy będzie to przekazanie nieodpłatne. 

Wójt odpowiedział, że jeszcze nie wie, ponieważ procedura nadal trwa, ale to nie będą duże środki 

dla budżetu, jeżeli w ogóle. 

Radna prosiła również o wyjaśnienia odnośnie sformułowania zawartego w informacji, tj.: 

„w trakcie realizacji: Rozbudowa drogi gminnej Nr 108276E w Hermanowie od ul. Skrajnej do drogi 

gminnej  Nr 108278E” i „w dniu 27 lutego planowane jest otwarcie ofert w przetargu na 

„Rozbudowę drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie”. 

Wójt wyjaśnił, że to dwie różne inwestycje – jedna jest realizowana ze środków tzw. Polskiego Ładu 

i dotyczy drogi w Hermanowie obok posterunku policji, a druga dotyczy drogi w Hermanowie II od 

posesji nr 1 do lasu, na którą gmina również otrzymała dofinansowanie. 

Innych uwag nie było. 

  

Ad. pkt 6. 

Radna Rady Gminy Pabianice M. Lubowicka przedstawiła projekty uchwał od nr roboczego 

LXXVI/A/2023 do nr LXXVI/H/2023, co stanowi załącznik od nr 2 do nr 9. 

Radni nie mieli uwag, ani pytań do powyższych projektów. 
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Uchwały odpowiednio o nr LXXVI/499/2023,  LXXVI/500/2023, LXXVI/501/2023, 

LXXVI/502/2023, LXXVI/503/2023, LXXVI/504/2023, LXXVI/505/2023 i LXXVI/506/2023  

zostały przyjęte w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich – jednomyślnie. 

Protokoły z głosowań stanowią odpowiednio zał. od nr 10 do 17. 

 

Ad. pkt 7. 

Interpelacji nie było. 

 

Ad. pkt 8. 

W ramach komunikatów i spraw różnych radna M Werstak poruszyła dwie kwestie, tj.: 

• cały czas jest problem z oświetleniem w Pawlikowicach; 

• prosiła o interwencję w powiecie w sprawie co najmniej bieżącej naprawy nawierzchni dróg 

w Pawlikowicach I i II. 

Wójt odnosząc się do kwestii oświetlenia stwierdził, że jest problem z wykonawcą, od którego nie 

można nic wyegzekwować. Prawdopodobnie konieczne będzie wykonawstwo zastępcze. 

Radna D. Szczesik zwróciła z kolei uwagę na problem zgłaszany przez rolników, tj. utylizacja folii 

np. z kiszonek. Czy można pomóc w jakiś sposób w tej kwestii. 

Wójt stwierdził, że są firmy wyspecjalizowane, które się tym zajmują, ale cena jednostkowa jest 

wysoka. Przyznał, że nie uruchomiono programu w Gminie, ponieważ zainteresowanie zgłosiły dwie 

osoby. 

Radny G. Antoniewski zwrócił uwagę, że miał być program zewnętrzny dofinansowujący do 

utylizacji. 

Przewodniczący stwierdził, że temat był rozważany. Stwierdził, że zostanie to sprawdzone. 

Następnie radny Ł. Drewniak przypomniał, że zmieniany jest miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w Szynkielewie. W związku z tym pojawiła się w Szynkielewie firma, 

która chce budować magazyny. Mieszkańcy, którzy nie chcą sprzedać ziemi pod budowę są nękani, 

zastraszani, padają stwierdzenia, że zostaną tam jako jedyni, zostaną wywłaszczeni. Prawdopodobnie 

firma ta powołuje się także na Gminę. Dlatego radny pytał, czy Urząd ma z nią kontakt, czy działa 

na własną rękę, czy można pomóc mieszkańcom. 

Wójt poinformował, że Gmina prowadzi postępowanie w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów w 

Szynkielewie pod inwestycje w obecnej chwili, ponieważ jest jeszcze taka możliwość. W przyszłych 

latach, z uwagi na projektowaną zmianę przepisów, będzie to utrudnione. Przeznaczenie tych terenów 

pod inwestycje to przyszłość dla Gminy, w dodatku inwestycje prowadzone na tym obszarze będą 

najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Następnie kategorycznie stwierdził, że Gmina nie ma żadnych 

powiązań z żadnymi firmami. Jeżeli ktoś się czuje zastraszany to powinien zwrócić się do właściwych 

służb. Prosił by tego typu działań nie łączyć z Gminą Pabianice. Niemniej wskazał, że Gmina 

dysponuje danymi kontaktowymi i może zainterweniować by nie były przekraczane granice związane 

z informowaniem. Podkreślił, że mieszkańcy mają i będą mieli prawo do uprawy ziemi, jeżeli taka 
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będzie ich wola. Decyzja należy do nich. Podkreślił rolę radnych w informowaniu mieszkańców o 

tym, że Gmina nie ma nic wspólnego z tego typu działaniami. 

Radna A. Marciniak wróciła do tematu dróg, tj. zwróciła uwagę na zły stan dróg powiatowych, a w 

szczególności drogi na Włodzimierz. 

Radna z tego terenu – radna D. Szczesik poinformowała, że co roku kieruje pismo do powiatu 

łaskiego z prośbą o interwencję, Wójt również się angażował, ale problem polega na tym, że droga 

leży na obszarze kilku powiatów. Radna zobowiązała się do ponowienia pisma w tej sprawie. 

Radna M. Werstak przyłączyła się do negatywnej oceny stanu dróg powiatowych. Zwróciła uwagę, 

że uzupełnianie ubytków to bieżąca naprawa. Występowanie tych ubytków zagraża życiu kierowców. 

Wójt obiecał interweniować w tych sprawach. Przyznał, że problem z bieżącym utrzymaniem dróg 

powiatowych istnieje, jednak Gmina nie ma na to dużego wpływu. 

W ramach komunikatów radna M. Lubowicka poinformowała, że 7 marca br. o godz. 10.00 w OSP 

Górka Pabianicka ŁODR zaprasza na szkolenie w sprawie płatności bezpośrednich ze względu na 

duże zmiany, nowe zasady. 

Przewodniczący J. Błoch odczytał informację, którą zgodnie z przepisami prawa Wójt przedkłada 

Radzie Gminy, odnośnie wynagrodzeń nauczycieli. Informacja ta stanowi zał. nr 18 do protokołu. 

Radnych zainteresowanych tematem prosił o kontakt z biurem Rady. 

Komunikat miał również radny M. Madaj – Prezes OSP w Kudrowicach. W czwartek odebrano i 

wprowadzono do podziału bojowego nowy samochód pożarniczy współfinansowany ze środków 

budżetu Gminy Pabianice, za co podziękował. Uroczyste poświęcenie połączone z 60-leciem OSP 

odbędzie się 7 maja 2023 r. 

Radna D. Szczesik zapytała, czy samochód, który był w jednostce będzie przekazany do Janowic. 

Radny odpowiedział twierdząco. Odbyło się walne zebranie, na którym podjęto taką uchwałę. 

Odnosząc się do powyższego Przewodniczący J. Błoch poinformował, że obecnie w strażach 

odbywają się zebrania strażackie. Najbliższe odbędzie się w OSP Pawlikowice, gdzie radna M. 

Werstak będzie reprezentowała Radę Gminy. 

Innych spraw, ani uwag nie było. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pabianice 

 

 Jerzy Błoch 

 

Protokołowała: 

Andżelika Struzikiewicz 


