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     Protokół Nr V 

z  obrad V  sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia  2019 r.  

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00    w  Urzędzie Gminy Pabianice.   

 

Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych, w sesji udział wzięło  15   radnych.   Lista 

obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto w sesji uczestniczyli,  sołtysi obecni 

zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 2 do protokołu,  Wójt Gminy M. 

Wieczorek, W- ce Wójt Gminy R. Figiel, Skarbnik Gminy M. Nowicka, radca prawny B. 

Morzyszek , Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach M. Mielczarek , 

Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego R. Kraska.  

 

 Ad. pkt 1. 

 

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

stwierdził prawomocność obrad.  

 

Ad. pkt 2. 

 

Uwag do protokołu z poprzedniej sesji radni  nie zgłosili.  

Ad. pkt 3. 

Przewodniczący Rady przedłożył proponowany  porządek obrad sesji, do którego nie 

wniesiono żadnych uwag.  

Porządek przedkłada się następująco:  

1. Otwarcie obrad V  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.  

5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 

6. Przedłożenie projektu budżetu gminy Pabianice na 2019 r. „oraz głosowanie nad 

autopoprawką Wójta Gminy do projektu budżetu. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr V/A/2018 

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022 Uchwała 

Nr V/B/ 2018 

c) planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r. – Uchwała Nr V/C/2019 
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d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2019 – Uchwała Nr V/D/2019  

e) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 – Uchwała Nr 

V/E/2019  

f) zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach – Uchwała Nr V/F/2019 

g/ określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom 

Gminy Pabianice – Uchwała Nr V/G/2019 

8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.  

9. Komunikaty i sprawy różne.  

10. Zamknięcie obrad sesji.  

Ad. pkt 4.  

Wójt Gminy przedłożył  informację o pracy Urzędu Gminy Pabianice od ostatniej sesji tj. 28 

grudnia 2018 r. do chwili obecnej.  

Informacja zapisana poniżej:  

„INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI  

styczeń 2019 

W zakresie utrzymania dróg  

1.W toku przeprowadzane jest postępowanie  przetargowe na wyłonienie wykonawcy usług – 

profilowania dróg gruntowych w roku 2019r.   

2. Przygotowano  wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego z 

programu pn. „ Drogi dojazdowe do pól” na zadanie pt.: „Remont drogi gminnej nr. 108280E 

w miejscowości Rydzyny Dolne” 

3.Uzupełniono oznakowanie drogowe znakiem  E-4 – (Drogowskaz, Władysławów 1) w 

miejscowości Bychlew 

4. Postawiono słupki drogowe U – 1a w miejscowości Konin na drodze gminnej nr. 108254E 

5. Nadzorowano i koordynowano  akcję  zima   w  zakresie    odśnieżania  dróg gminnych na  

terenie gminy Pabianice  oraz usuwania  śliskości zimowej. 

6. Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg przy użyciu szlaki, kruszywa drogowego z 

wykorzystaniem ciągnika i przyczepy  oraz robotników drogowych.  

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

mieszkańców w różnych sprawach. 

8. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w pasie 
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drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. 

9. Wydawano dwie decyzje na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w związku z 

umieszczeniem urządzenia obcego nie związanego z funkcjonowaniem drogi. 

10. Wydawano dwie decyzje na lokalizację  i urządzenie zjazdu z drogi gminnej do 

nieruchomości. 

11. Wykonywano inne czynności związane z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie gminy 

Pabianice oraz wykonywano prace biurowe związane z funkcjonowaniem Referatu Dróg i 

Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Pabianice. 

W zakresie planowania przestrzennego  

 Przeprowadzono 52 sprawy z zakresu wystawienia wypisów i wyrysów, zaświadczeń 

z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 Przeprowadzono 1 sprawę z zakresu opiniowania wstępnych projektów podziału 

nieruchomości. 

 Przeprowadzono 4 sprawy z zakresu inne (wyjaśnienia interpretacje, opinie, wnioski, 

akty prawne dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz sprawy 

budownictwa).  

 Wydano 2 decyzje z zakresu naliczenia opłaty planistycznej.   

 Prowadzono czynności wynikające z przeprowadzanych procedur planistycznych 

w związku z uchwalaniem zmiany planów miejscowych. 

Obecne etapy: 

1. Górka Pabianicka – projekt oczekuje na decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

2. Świątniki  – przesłano wniosek do Izby Rolniczej, celem uzyskania zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.  

3. Rydzyny – projekt przesłany do opinii i uzgodnień właściwym organom.  

4. Porszewice - projekt przesłany do opinii i uzgodnień właściwym organom. 

5.  Bychlew – etap zawiadomienia o możliwości składania wniosków.  

Dla pozostałych terenów objętych zmianą studium i planów miejscowych przeprowadzono 

zapytanie ofertowe na realizację projektów, dotyczy to m.in. terenów wokół dróg ekspresowych 

S14 i S8, terenów inwestycyjnych w Pawlikowicach, Młynu w Szynkielewie.  

W zakresie pracy Referatu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Nieruchomościami 

 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
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1. Wydano 7 szt.  warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej  

            oraz 3 szt. warunków  przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.  

2. Przygotowano dane do sprawozdań wodociągowo-kanalizacyjnych za rok 2018. 

3. Przygotowano dokumenty niezbędne do rozpoczęcia inwestycji budowy kanalizacji  

            sanitarnej. 

 

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa 

 

1. Przyjęto i wprowadzono 34 wnioski  o  wpis  do CEIDG, 

2. Przyjmowane są oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych od 

            przedsiębiorców prowadzących sprzedaż tych napojów  oraz wpłaty z tego tytułu.  

 

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

 

1. Wykonano 2 decyzje podziałowe, 

2. Wykonano 25 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji, 

3. Wykonano 37 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych, 

4. Wykonano 16 wypisów z KW d/c służbowych, 

5. Wprowadzono 36 szt. aktów notarialnych do rejestru, 

6. Sprawy różne – 6 spraw dot. numeracji posesji, podziałów, rozgraniczeń, uwłaszczeń,  

            oświadczeń  i zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gosp. Rodzinnych. 

7. Wpłynęło jedno odwołanie dotyczące wydanej decyzji naliczającej opłatę adiacencką  

            we wsi Wysieradz (budowa sieci wodociągowej). 

8. Sporządzono sprawozdanie dotyczące stanu mienia komunalnego gminy Pabianice na 

dzień  

31.12.2018 r. 

W roku 2018 przybyło 38.461 m2 nowy gruntów z przeznaczeniem pod drogi oraz poszerzenia 

istniejących dróg. Ubyło 2.300 m2 działki – sprzedaż na potrzeby posterunku Policji w 

Hermanowie. Aktualny stan mienia komunalnego gminy Pabianice wynosi 1.158.107 

m2 gruntów stanowiących własność gminy Pabianice z czego 746.467 m2 stanowią 

drogi oraz 

411.640 m2 pozostałych gruntów. 

 

W  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

1. Przyjęto i wprowadzono do programu  54 deklaracji; 

2. Zaksięgowano 124 425,3 zł. z tytułu wpłat za  gospodarowanie odpadami     

            komunalnymi; 

3. Sporządzono  3 postanowienia; 

4. Przygotowano zestawienia danych ilości osób z deklaracji na dzień 31.12.2018r  

5. Przygotowano dla Urzędu Marszałkowskiego aktualny rejestr działalności  

           regulowanej  w Gminie Pabianice. 

 

W zakresie ochrony środowiska 

 

1. Przeprowadzono 15 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń lub zaświadczeń  

           w sprawie wycięcia drzew. 

2. Wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia  

           budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Górka Pabianicka. 
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3. Wydano postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na  

             środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej w  

             miejscowości Pawlikowice. 

4. Wydano jedno postanowienie w sprawie uzgodnienia kierunku rekultywacji złoża  

             kopaliny w miejscowości Żytowice. 

 

W zakresie wykonania gminnych programów. 

 

1. W miesiącu styczniu 2019 r. wydano skierowania na zaczipowanie 5 psów. Wydano  

            skierowania na sterylizację/kastracje - 5 psów i 1 suki oraz sterylizację/kastrację - 15  

             kotek i 7 kocurów. 

 

2. Sporządzono projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2019 r., który przesłano do 

konsultacji  społecznych. 

 

3. Uzyskano pozytywną opinię Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące projektu 

uchwały  wprowadzającej zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy 

kanalizacyjnych i  przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Uwagi UOKiK 

–u dotyczące czasu obowiązywania pomocy publicznej zostały naniesione do 

powyższego projektu. 

 

Referat Oświaty, Kultury i Sportu 

Oświata 

1. W miesiącu grudniu 2018 z usług opiekunów dziennych zatrudnionych przez gminę 

korzystało dwadzieścioro dzieci. Jest to maksymalna liczba dzieci, jaka może być objęta 

opieką.  

 

2. Przesłano do Kuratorium Oświaty w Łodzi sprawozdania z realizacji dotacji celowych 

przekazanych z budżetu państwa w roku 2018. W tym dotacja na podręczniki, Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa, zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego 

oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 

pracowników-Środki Funduszy Pracy. 

 

 

3. Przekazano informacje do Kuratorium Oświaty o liczbie nauczycieli, którzy w roku 2018 

uzyskali tytuł nauczyciela kontraktowego: 8 i nauczyciela mianowanego: 1. 

 

4. Przekazano sprawozdanie elektroniczne CAS z opieki nad dziećmi do lat 3 za cały rok 

2018. 

Sport, współpraca z organizacjami NGO 

 Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym sprawozdania 

końcowe przedkładane przez organizację pozarządowe dotyczące dotacji z budżetu 
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Gminy Pabianice na wsparcie projektów sportowych w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w roku 2018 – sprawozdania końcowe przedkładano do 15 

stycznia 2019 r. 

 Rozpatrzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym sprawozdania 

przedłożone przez organizację pozarządowe- Stowarzyszenie Nowoczesność dla 

Rozwoju oraz Folklor Ma Sens, które realizowały zadania publiczne w ramach tryb. 

określonego w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.,tzw „ małe 

granty”;  

 Przeprowadzono procedurę publikacji oferty realizacji zadania publicznego „ Z Kulturą 

na Ty 2019” , stwierdzono celowość realizacji przedmiotowego zadania, przygotowano 

umowę dotyczącą dofinansowania zadania; 

 Na podstawie Uchwały 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, informuję, że komisja ds. 

oceny formalnej i merytorycznej odbyła spotkanie w dniu 23 stycznia 2019 r. , 

pozytywnie zaopiniowała przedłożone oferty pod względem formalnym i 

merytorycznym na realizację projektów sportowych na rok 2019, wypracowała 

propozycję przyznania środków budżetowych organizacjom w następujących kwotach: 

1. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” Bychlew – 51 000 zł 

2. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł” Piątkowisko – 38 500 zł 

3. Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Burza” Pawlikowice – 20 500 zł 

 Opracowano i przedłożono stosowane sprawozdanie za okres 19.11 – 31.12.2018 r. , 

dotyczące realizacji projektu „ Rozwój Kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy 

Pabianice”- w ramach którego zakupiono 10 szt. komputerów Microsoft Surface Go, 

które będą wykorzystywane przez uczestników szkoleń’ 

 Przeprowadzono działania informacyjne wśród mieszkańców Gminy Pabianice, 

poprzez dystrybucję ulotek, plakatów a także bezpośrednie kontakty, spotkania z 

sołtysami, dyrektorami szkół, organizacjami pozarządowymi, opracowano 

harmonogram szkoleń, który jest dostępny na stronie internetowej gminy Pabianice, 

szczegółowe informacje w pok. nr 17, lub telefonicznie 42 213 96 76 wew. 124. 

 Pierwsze szkolenia w ramach projektu odbędą się 29-30.01.2019 r. w Urzędzie Gminy 

Pabianice; 

 Opracowano i przygotowano stosowaną dokumentację na potrzeby przeprowadzenia 

postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę oleju opałowego z  przeznaczeniem 

dla obiektów szkół z terenu gminy Pabianice oraz świetlicy wiejskiej w Woli 

Żytowskiej.”  

 

Po przedłożeniu informacji radny Ł. Drewniak zadał pytanie w kwestii dot. budowy masztu w 

Górce Pabianickiej  

Wójt odczytał z informacji , że wydano postanowienie  postanowienie o odmowie 

wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia  

budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Górka Pabianicka. 
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Ad. pkt 5. 

Przewodniczący Komisji przedłożyli informację o pracy Komisji od ostatniej sesji.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej  M. Madaj poinformował, że Komisja,  

której przewodniczy odbyła 1 posiedzenie przy współudziale Komisji Ochrony Środowiska  

i Rozwoju oraz Komisji Samorządowo Społecznej i Organizacyjnej. Na posiedzeniu dokonała  

analizy projektu budżetu gminy, zapoznała się z proponowanymi autopoprawkami Wójta  

Gminy do projektu budżetu. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu wraz z  

proponowanymi autopoprawkami.  

 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka poinformowała,                   

że Komisja, której przewodniczy odbyła między sesjami 2 posiedzenia. Na jednym z nich 

dokonała analizy projektu budżetu na rok 2019 , natomiast na drugim zapoznała się z 

projektami uchwał na sesje Rady Gminy, przyjęła także plan pracy na  2019 rok.  

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej  i Organizacyjnej  D. Szczesik 

poinformowała, że Komisja odbyła 2 posiedzenia , z których jedno z udziałem Komisji 

Gospodarczo-Finansowej i Komisji Gospodarczo-Finansowej w temacie analizy projektu 

budżetu, drugie natomiast odrębne w temacie analizy projektów uchwał na sesje Rady Gminy.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej H. Szafrański poinformował, że Komisja Rewizyjna 

odbyła 1 spotkanie w temacie opracowania planu pracy na 2019 rok.  

 

Ad. pkt 6. 

 

Skarbnik Gminy M. Nowicka zabierając głos przypomniała, że radni dyskutowali nad 

projektem budżetu na posiedzeniach Komisji, na których została również przedłożona 

autopoprawka Wójta  do projektu budżetu, Skarbnik zaproponowała, aby najpierw  przedłożyć 

proponowaną przez Wójta Gminy  autopoprawkę do budżetu  i po jej ewentualnej 

przegłosowaniu przystąpić do omówienia projektu budżetu w jednolitej wersji.  

Rada taka propozycję przyjęła przez aklamację.  

Projekt budżetu na rok 2019 stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.  

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawkę do projektu budżetu, która stanowi zał. nr 4 do 

niniejszego protokołu.  

Do przedłożonej  autopoprawki Rada nie wniosła żadnych uwag, autopoprawka została przyjęta 

w głosowaniu jednogłośnie.  

Następnie Skarbnik Gminy przedłożyła projekt budżetu na rok 2019 z uwzględnioną 

autopoprawką.  

Poinformowała, że planowany budżet gminy po stronie dochodów stanowi kwotę  

40 533.611,00 zł. natomiast po stronie wydatków kwotę 46.22.486,10 zł.  

Planowany deficyt budżetowy  w wysokości 6.088.875,10, proponuje się pokryć zaciągniętymi 

kredytami i pożyczkami.  

Skarbnik  Gminy kolejno omawiała działami dochody budżetu gminy i wydatki.  

Przedłożony projekt budżetu stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.  

Radny K. Kowalski zadał pytanie do dz. 900 oświetlenie uliczne , gdzie zapisane jest, iż planuje 

się wzrost opłat za energię  w stosunku do roku poprzedniego o 30% , chciał wiedzieć , czy 

plan oparty jest na konkretnych wytycznych , cennikach zakładu energetycznego , czy można 

tez liczyć na to  , że w przypadku gdy Rząd dotrzyma słowa , to ten wzrost opłat za energię nie 

będzie na tak wysokim poziomie.  

W- ce Wójt R. Figiel odpowiedział, że kwota taka jest zabezpieczona w wyniku 

przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup energii w roku 2019 , które odbyło 
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się we w miesiącu wrześniu ubiegłego roku., natomiast umowy zostały zawarte w listopadzie 

ubiegłego roku. Najtańsza cena jaka wówczas była to 38  gr. za 1 kw. , wiadomym jest, że ceny 

te znacznie rosły i wiele gmin zapłaciło większe stawki. Obecnie nie ma żadnej  ścieżki  prawnej 

która wskazywałaby nam w jaki sposób moglibyśmy unieważnić przetarg , jeżeli okazałoby się 

że stawki byłyby znacznie niższe.  

Więcej głosów do projektu budżetu na rok 2019 r. nie zgłoszono.  

 

Ad pkt 7. 

 

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

roboczego            V/A/2019 do nr V/G/2019, co stanowi zał. od nr 6 do nr 12. 

 

Uwag do projektu uchwały o nr roboczym V/A/2019 nie było. 

 

Uchwała nr V/43/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2019 r. przyjęta 

została jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

Uwagi do projektu uchwały o nr roboczym V/B/2019 nie było. 

 

Uchwała nr V/44/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-

2022  przyjęta została jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

 

Uwag do projektu uchwały o nr roboczym V/C/2019 nie było. Uchwała nr V/45/2019 w sprawie 

planu kontroli Komisji rewizyjnej przyjęta została jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi 

zał. nr 15 do protokołu. 

 

Kolejnym omawianym projektem uchwały był projekt o nr roboczym V/D/2019. Uwag do 

powyższego projektu nie wniesiono. Uchwałę nr V/46/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 przyjęto jednogłośnie. Wyciąg z głosowania 

stanowi zał.                nr 16 do protokołu. 

 

Uwag do projektu uchwały o nr roboczym V/E/2019 nie było. Uchwała nr V/47/2019 w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 -20121 przyjęta została 

jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 17 do protokołu. 

 

Uwag do projektu uchwały o nr roboczym V/F/2019 nie było. Za przyjęciem Uchwały o nr 

V/48/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach opowiedziano się jednogłośnie. 

Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 18 do protokołu. 

 

Odnosząc się do projektu uchwały o nr roboczym V/G/2019 radna M. Werstak zwróciła się z 

pytaniem, jaka jest wysokość diet radnych w ościennych gminach. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch poinformował, iż w ościennych gminach 

wysokości diet radnych są różne i nie ustalono jeszcze do końca kwestii ich podwyżek. 

 

Za przyjęciem Uchwały o nr V/49/2019 opowiedziano się 12 głosami za przy 3 głosach 

wstrzymujących. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

 

Ad. pkt 8. 



9 
 

 

Radna J. Szafran złożyła interpelację na piśmie (zał. nr 20) dot. założenie progu zwalniającego 

na drodze Bychlew -Terenin oraz naprawę odcinka drogi w Hermanowie I. 

 

Ad. pkt 9. 

 

W ramach  komunikatów i spraw różnych radny Ł. Drewniak wystosował prośbę o usunięcie 

ubytku                    na drodze przez Górkę Poduchowną 

 

W dalszej kolejności z pytaniem wystąpił radny K. Kowalski. Dotyczyło ono wykazu umów za 

2018 rok zawartych przez gminę Pabianice – czy wykaz ten obejmuje także umowy, które 

zawierają kierownicy jednostek samorządowych takich jak np. szkoły. Czy nie warto byłoby 

rozszerzyć takiego wykazu                          również o placówki oświatowe. 

 

Wójt odpowiedział, żer sprawdzi ten wykaz.  

W punkcie komunikaty i sprawy różne Sołtys Rydzyn K. Helbik poprosiła o usunięcie ubytków 

w drodze powiatowej biegnącej od ul. Rydzyńskiej w stronę lasu do leśniczówki. 

Więcej spraw w tym punkcie nie zgłoszono.”  

 

Ad. pkt 10.   

 

Przewodniczący zamknął obrady  V sesji  Rady Gminy Pabianice. 

 

  

                                                                                                               

Przewodniczący Rady 

Gminy  Pabianice 

 

                                                                                                                Jerzy Błoch 

 

 

                                                                                                                                         

Protokołowały: 

Urszula Czerwonka 

Paulina Mąkowska 

 


