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Protokół Nr XXI 
 
z obrad XXI  sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 19 grudnia  2019 r. 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach. 
 
Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych,  nieobecna  
radna J. Szafran. Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto  w sesji 
uczestniczyli sołtysi obecni zgodnie z listą obecności stanowiącą zał. nr 2 oraz przedstawiciele 
Urzędu Gminy: Wójt M. Wieczorek, Skarbnik Gminy J. Kukieła, Sekretarz Gminy A. 
Chodasewicz – Izaszek, Kierownik ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami 
S. Izbicki  oraz radca prawny  A. Jankowski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej M. Mielczarek.  
 
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 poprzednich sesji (XIX i XX) nie było.  
 
Ad. pkt. 3 
 
Przewodniczący Rady  przedłożył proponowany porządek obrad sesji, W-ce Przewodniczący 
odczytał kolejno proponowane w porządku obrad projekty uchwał.  
Wójt Gminy złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał o numerach 
roboczych: 

c/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia – Uchwała Nr XXI/C/2019    

d/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości – Uchwała Nr XXI /D /2019  
 
e/ określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pabianice w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi – Uchwała Nr XXI/E/2019     
Są to uchwały ściśle finansowe, które mogą zostać przyjęte w miesiącu styczniu na sesji tzw. 
budżetowej.  
 
Natomiast Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej M. Mielczarek złożyła wniosek 
o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr II/17/2018 Rady Gminy 
Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również 
trybu ich pobierania – Uchwała Nr XXI/G/2019 r.,  z uwagi na to że wycofał się oferent ze 
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złożonej oferty. Projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Gminy w miesiącu styczniu 
przyszłego roku. 
 
 
Ponadto Wójt wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowej uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na rok 2019  związku z włączeniem do budżetu gminy Pabianice 
kwoty 4 200 zł. z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. „Gmina Pabianice dla 
rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu”. 
 
Więcej wniosków nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady poddawał kolejno wnioski o zmianę porządku obrad do głosowania.   

Za zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, 
częstotliwości i trybu jej uiszczenia rada opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie.  

Za zdjęciem  z porządku obrad projektu uchwały w sprawie  określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości rada opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie.  

Za zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług 
świadczonych przez Gminę Pabianice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz 
wysokości cen za te usługi  Rada opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie.  

Za zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr II/17/2018 Rady 
Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również 
trybu ich pobierania rada opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie.  

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
Pabianice na 209 r. w której włącza się do budżetu gminy środki finansowe w wysokości 4 200 
zł. Rada opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie.  
W rezultacie wprowadzonych zmian porządek obrad XXI sesji przedkłada się następująco: 
 
 
1.  Otwarcie obrad XXI  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. Podjęcie uchwał w sprawach:  
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d/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości – Uchwała Nr XXI /D /2019  
 
e/ określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pabianice w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi – Uchwała Nr XXI/E/2019     
 
f/  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  2020 rok – Uchwała Nr XXI/F/2019  
 
h/ ustalenia diet  i zwrotu kosztów podróży radnych – Uchwała Nr XXI/H/2019  
 
i/  aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa  gazowe 
dla gminy Pabianice – Uchwała Nr XXI/ I /2019  
 
j/ zmian  w budżecie gminy Pabianice na 2019 r .- Uchwała Nr XXI/J/2019  
 
k/ zmian  w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr XXI/K/2019  
 
o/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr XXI/O/2019  
 
l/  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 -2022 – Uchwała Nr XXI/L/2019  
 
m/ zmieniająca uchwałę Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. 
w sprawie 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 XXI/M/2019  
 

n/ określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok szkolny 2019/2020 
– Uchwała Nr XXI/N/2019  

7. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.  

8. Komunikaty i sprawy różne.  

9. Zamknięcie obrad sesji.  
 
 
Ad. pkt 4.  
 
 
Wójt Gminy przedstawił informację o pracy Urzędu Gminy od ostatniej sesji:  
Informacja przedstawia się w sposób zapisany poniżej:  
 
„INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI  
grudzień 2019 r. 
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W zakresie utrzymania dróg  

1. Roboty dotyczące wykonania zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 108280E w 
miejscowości Rydzyny Dolne”  dnia 28.11.2019r. zostały zakończone wszystkie prace 
drogowe, dokonano odbioru i spisano protokół. 
 
2. Roboty dotyczące wykonania zadania pn: Przebudowa ul. Tytanowej w ramach projektu 
„Budowy dróg osiedla w Piątkowisku w obrębie ulic Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej, 
Tytanowej i ciągu pieszo-rowerowego” zostały zakończone. Na dzień 19.12.2019r. 
zaplanowany jest odbiór przedmiotowej drogi. 
 
3. Trwają prace rozliczeniowe dróg w „Szynkielewie I” i „Rydzynach Dolnych” celem 
uzyskania dofinansowania zgodnie z zawartymi umowami. 
  
4. W toku przeprowadzany jest przetarg na konserwację oświetlenia ulicznego  
 
5. Podpisano Aneks z PUH NKM Mariusz Nowak na wydłużenie terminu świadczenia usług 
transportu publicznego do dnia 29.02.2020r.  
 
6. .Porządkowano  pobocza dróg gminnych polegające na zbieraniu  śmieci i odpadów 
komunalnych. 
 
7.Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg przy użyciu szlaki, kruszywa drogowego oraz 
masy asfaltowej na zimno z wykorzystaniem ciągnika i przyczepy  oraz robotników 
drogowych.  
 
8. Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy przez 
mieszkańców w różnych sprawach. 
 
9. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w pasie 
drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. 
 
10. Wydano cztery 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 pozyskiwania środków zewnętrznych 
 

1. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi uzupełnienie wniosku o 

dofinansowanie projektu „Budowa oświetlenia drogowego  w Gminie Pabianice”. 
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2. Złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie wraz 

z załącznikami zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Pawlikowicach” w ramach RPO WŁ 2014-2021. Złożone 

zostały do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi uzupełnienia wniosku po ocenie w 

zakresie warunków formalnych. 

3. Złożono do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski o płatność w ramach zadań:  -

„Przebudowa ul. Tytanowej w ramach projektu Budowy dróg osiedla w 

Piątkowisku   w obrębie ulic Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej i ciągu 

pieszo-rowerowego” i  – „Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew 

I na odcinku od zakrętu przy pos. 29 do drogi krajowej nr 71” 

 

W zakresie pracy Referatu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Nieruchomościami 

 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
 
1. Na ukończeniu są  prace rozbudowy sieci wodociągowej w Bychlewie. Planowany 
termin  
            zakończenia prac – 20 grudnia. Zakończono rozbudowę  sieci wodociągowej w  
            Piątkowisku. 
3. Na 23 grudnia wyznaczono termin odbioru końcowego sieci kanalizacji sanitarnej w 
            ul. Cynkowej. Trwają prace przy rozbudowie kanalizacji sanitarnej w Bychlewie  
            ( podłączenie części osiedla „Dolina Pabianki” do zbiorczej sieci ) 
4. Zakończono pracę przy wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW Rydzyny.  
            Podpisano umowę z WFOŚ i GW w Łodzi o dofinansowanie tej inwestycji na kwotę 
            71 tys760 zł. co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych wynoszących 119 tys 600 zł 
5 Występujące awarie sieci wodociągowej usuwane są na bieżąco.. 
 
W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa 
 
1. Przyjęto i wprowadzono 26 wniosków o  wpis  do CEIDG, 
2. Wydano 3 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
 
W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 
 
1. Wykonano 6 decyzji podziałowych   
2. Wykonano 10 zawiadomień i zaświadczeń o nadaniu nr posesji 
3. Wykonano 5 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych 
4. Wykonano 3 wypisów z KW d/c służbowych 
5. Wprowadzono 30 akty notarialne do rejestru 
6. Sprawy różne – jedna dotycząca  oświadczeń i zaświadczeń o osobistym prowadzeniu 
            gosp. rolnych. 
7. Starostwo Powiatowe w Pabianicach w ramach decyzji orzekającej odrolnienie drogi w  
            Żytowicach naliczyło Gminie Pabianice opłaty roczne rzędu 123,28 zł płatne przez 
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okres  
            10 lat. 
8. Zlecono w ramach funduszu sołeckiego zakup farb do przyszłorocznego malowania 
starej  
            szkoły w Żytowicach. 
 
W  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 
 
1.      • Przyjęto i wprowadzono do programu 35 deklaracji; 
2. Zaksięgowano 23 257,00 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
3. Wystawiono 2 postanowienia dotyczące wpłat, z informacją na jakie zaległości została  
            zarachowana wpłata; 
4. Działania informacyjne odnośnie zaległości i nie tylko (telefon) - ok. 200 rozmów  
            telefonicznych; 
5. Wystawiono i wysłano 100 upomnień dotyczących zaległości w opłacie za 
gospodarowanie  
            odpadami komunalnymi; 
6. Obsługa bieżąca mieszkańców gminy Pabianice  
7. Przygotowano kalkulacje zmiany stawki w opłacie za gospodarowanie odpadami  
             komunalnymi. 
8. Wystawiono i wysłano zawiadomienia do Urzędu Skarbowego o spłacie należności w  
           opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
9. Przygotowano i rozpowszechniono informacje o zamianie numeru rachunku 
bankowego. 
10. Przygotowano korektę rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu  
           gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018r.  
 
W zakresie ochrony środowiska 
 
1. Przeprowadzono 24 postępowania związane z wydaniem zezwoleń, decyzji lub 
zaświadczeń  
           w sprawie wycięcia drzew. 
2. Zawieszenie postepowania w sprawie domniemanego zanieczyszczenia środowiska w  
             miejscowości Bychlew zostało uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w  
            Łodzi oraz przekazane do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.  
3. Wydano dwie klasyfikacje akustyczne ale terenów inwestycyjnych.     
 
W zakresie wykonania gminnych programów. 
 
Zostało przygotowane oraz rozstrzygnięte zamówienie publiczne o wartości poniżej 30.000 
euro - zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 
Pabianice oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2020" 
 
Zaproszenie do złożenia ofert zostało umieszczone na BIP Urzędu oraz wysłane drogą 
elektroniczną do następujących schronisk: Tomvet Psiakowo s.c. Jolanta i Tomasz 
Wojciechowscy - Schronisko dla bezdomnych zwierząt, 
            - Pokochaj Cztery Łapy, Niemojew 62, 98-360 Lututów, 
            - Przytulisko i Hotel Dla Zwierząt Domowych "FUNNY PETS", Czartki 49B, 98-200 
Sieradz, 
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            - Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, 97-400 Bełchatów, ul. Zdzieszulicka 12, 
            - Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny,  
               Schronisko, 
              Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo- Adopcyjne Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice, 
            - Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach, ul. Partyzancka 110, 95-200 Pabianice 
 
W ww. postępowaniu ofertę złożyła jedna firma: Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego 
Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo- 
Adopcyjne Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice za kwotę: 101.948,55 zł brutto... 
 
Zakończono przeprowadzanie kontroli dotacji oraz złożono dokumenty rozliczeniowe do  
Księgowości 
 
Zostały podjęte przygotowania tekstu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2020 roku. 
 
Referat Oświaty, Kultury i Sportu 
1. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi informacje dotyczące zdarzeń związanych z 
przejawami nietolerancji wobec uczniów przybywających z zagranicy do szkół na terenie 
naszej Gminy.  
 
2. Przygotowano projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwowej w 
Gminie Pabianice na rok 2019/2020. 
 
3. Przygotowano umowy zlecenia na nowy rok 2020 na: basen, żłobki, dowóz dzieci 
niepełnosprawnych, opiekunki na przystankach, wiaty i straże. 
 
4. Na pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piątkowisku przyznano uczennicy  
klasy I A – 1 godziny rewalidacji i 2 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych do końca I 
etapu edukacyjnego. 
 
5.  Na pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piątkowisku przyznano uczniowi klasy  
I B – 2 godzin rewalidacji i 2 godzin zajęć dydaktyczno- wyrównawczych do końca I etapu 
edukacyjnego. 
 
6. Na pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piątkowisku przyznano uczniowi klasy V A – 
1 godziny rewalidacji i 4 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych do końca II etapu 
edukacyjnego. 
 
7. Na pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piątkowisku przyznano uczniom klasy VI – 1 
godziny zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego do końca roku szkolnego 
2019/2020. 
 
8. Na pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piątkowisku przyznano uczniom klasy I A i I B 
– 2 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych do końca roku szklanego 2019/2020.  
9 Odebrano wykonany plac zabaw dla dzieci utworzony przy szkole Podstawowej w 
Pawlikowicach zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego. 
10.  Dokonano odbioru urządzeń zamontowanych na działce gminnej nr 672/29 w Piątkowisku 
– urządzenia siłowni zewnętrznej dla dorosłych. 
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11.  Wykonano prace związane z malowaniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Hermanowie 
w ramach funduszu sołeckiego. 
12. Zlecono wykonanie prac związanych z usługa pielęgnacyjną 16 koron drzew na terenie 
obiektu sportowego w Piątkowisku, oraz usunięto 6 szt. drzew na podstawie decyzji Starosty 
Pabianickiego nr 81/2019 z dnia 12.02.2019 r. 
13. Przy świetlicy wiejskiej w Hermanowie wykonano pomieszczenie gospodarcze wraz z 
wiatą – wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Hermanów. 
14.  Na bieżąco prowadzone są sprawy związane z bieżącym utrzymaniem obiektów 
sportowych, świetlic oraz ich wynajmem, w uzgodnieniu z gospodarzami obiektów.  
______________________________________________________ 
W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 
prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Pabianice, jednostek 
organizacyjnych Gminy i samorządowej instytucji kultury w latach 2020 – 2023, w dniu 
21.11.2019 r. została podpisana umowa z nowym bankiem.  
Jest to Santander Bank Polska S.A. który od dnia 30 grudnia 2019 r. będzie obsługiwał rachunki 
bankowe Gminy. 
Informacja o zmianie numerów rachunków bankowych została już umieszczona na stronie 
internetowej i facebook-u gminy, rozwieszona w urzędzie, jest dołączana do korespondencji 
dotyczącej odpadów komunalnych, do nakazów płatniczych. 
Istotne jest również to, że od stycznia 2020 r. został wyodrębniony rachunek bankowy na opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Zmiana jest zatem poważna: zmienia się numer rachunku bankowego dla wpłat podatków, opłat 
lokalnych i za wodę oraz powstaje nowy rachunek dla opłat za odpady. 
W związku z tym bardzo prosimy państwa radnych i sołtysów o rozpowszechnianie tej 
informacji na tablicach ogłoszeń w swoich miejscowościach. 
W referatach przygotowane są informacje o nowych numerach rachunków, prosimy o ich 
pobranie i informowanie mieszkańców o zmianach”.  
 
 
Ad. pkt 5. 
 
Przewodniczący Komisji poinformowali o pracy Komisji między sesjami.  
 
W imieniu Przewodniczących:  Komisji Gospodarczo-Finansowej, Ochrony Środowiska i 
Rozwoju oraz Komisji Samorządowo-Społecznej informacje o pracy Komisji między sesjami 
złożył Przewodniczący Komisji M. Madaj. Poinformował, że Komisje odbyły wspólne 
posiedzenie w temacie analizy i zaopiniowania projektu budżetu na rok 2020 i analizy 
projektów uchwał na obecną sesję Rady Gminy. Komisje projekt budżetu zaopiniowały 
pozytywnie.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja, której 
przewodniczy odbyła między sesjami 1 posiedzenie, na którym opracowała plan pracy i plan 
kontroli na rok 2020.  
 
 
 
 
Ad pkt 6. 
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W-ce przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od nr 
roboczego XXI/A/2019 do XXI/N/2019, co stanowi zał. od nr 3 do nr 12. 
Do projektu uchwały o nr roboczym XXI/A/2019 uwag nie wniesiono. 
Uchwała nr XXI/163/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości                         
i porządku na terenie gminy Pabianice została przyjęta jednogłośnie 14 głosami (radna                  
J. Szafran nieobecna). 
Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 13 do protokołu. 
Przy projekcie uchwały o nr roboczym XXI/B/2019 głos zabrał Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki, który wprowadził autopoprawkę do 
niniejszego projektu – w załączniku nr 3 po słowach „bioodpady” należy dopisać „stanowiące 
odpady komunalne” (reszta zostaje bez zmian). 
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch poprosił radnych o przegłosowanie  
zgłoszonej autopoprawki. 
Radni przyjęli autopoprawkę jednogłośnie 14 głosami.   
Uchwała nr XXI/164/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług               
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                       i 
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęta została przez radych jednogłośnie 
14 głosami. 
Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 14 do protokołu. 
Do projektu uchwały o nr roboczym XXI/F/2019 uwag nie zgłoszono. 
Uchwała nr XXI/165/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                           
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  2020 rok 
przyjęta została jednogłośnie 14 głosami. 
Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 15 do protokołu. 
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XXI/H/2019. Do przedmiotowego 
projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Uchwała nr XXI/166/2019 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży radnych została 
przyjęta jednogłośnie 14 głosami. 
Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 16 do protokołu. 
Do projektu uchwały o nr roboczym XXI/I/2019 uwag nie zgłoszono. 
Za przyjęciem uchwały nr XXI/167/2019 w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa  gazowe dla gminy Pabianice radni opowiedzieli się 
jednogłośnie 14 głosami. 
Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 17 do protokołu. 
Do projektu uchwały o nr roboczym XXI/J/2019 uwag nie zgłoszono. 
Uchwała nr XXI/168/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. została 
przyjęta jednogłośnie 14 głosami. 
Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 18 do protokołu. 
Do projektu uchwały o nr roboczym XXI/K/2019 uwag nie zgłoszono. 
Uchwała nr XXI/169/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. została 
przyjęta jednogłośnie 14 głosami. 
Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu. 
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XXI/O/2019. Do niniejszego projektu 
uwag nie zgłoszono. 
Za przyjęciem uchwały nr XXI/170/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 
2019 r. radni opowiedzieli się jednogłośnie 14 głosami. 
Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 20 do protokołu. 
Do projektu uchwały o nr roboczym XXI/L/2019 uwag nie zgłoszono. 
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Uchwała nr XXI/171/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 
-2022 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami. 
Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 21 do protokołu. 
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XXI/M/2019. Do niniejszego projektu 
uwag nie zgłoszono. 
Za przyjęciem uchwały nr XXI/172/2019 zmieniającej uchwałę Nr VI/53/2019 Rady Gminy 
Pabianice z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy 
kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków radni opowiedzieli się jednogłośnie 14 
głosami. 
Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 22 do protokołu. 
Ostatnim projektem uchwały był projekt o nr roboczym XXI/N/2019. Uwag do 
przedmiotowego projektu uchwały nie wniesiono. 
Uchwała nr XXI/173/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie 
Pabianice na rok szkolny 2019/2020 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami. 
Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 23 do protokołu. 
 
Ad. pkt 7. 
 
 
Interpelacji i zapytań na piśmie nie złożono. 
 
Ad. pkt 8. 
 
 
W ramach punktu komunikaty i sprawy różne jako pierwsza głos zabrała Skarbnik Gminy              
J. Kukieła, która poinformowała sołtysów, iż jeśli posiadają oni jeszcze jakiekolwiek faktury 
związane z funduszem sołeckim będą one realizowane najpóźniej do 27 grudnia 2019r. - wynika 
to z przyczyn technicznych (zmiana konta). Ponieważ fundusz sołecki jest zadaniem 
jednorocznym, faktury przyniesione po terminie nie będą rozliczone. 
W dalszej kolejności tegoż punktu obrad głos zabrała sołtys wsi Rydzyny - K. Helbik, zadając 
pytanie dot. sieci gazowej na terenie gminy Pabianice. Czy coś wiadomo w tym temacie. Czy 
jakieś decyzje zapadły. Ludzie pytają, chcą wymieniać piece. Jak wygląda na chwilę obecną ta 
sprawa. 
Na powyższe odpowiedział Wójt informując, iż na spotkaniu, które odbyło się na początku roku 
2019 padły optymistyczne wiadomości odnośnie rozwoju sieci gazowej na terenie gminy 
Pabianice, jednakże jedyne co gmina może w ramach swojej możliwości zrobić, to np.   
przyśpieszać zatwierdzanie wszelkich projektów z którymi zwraca się PSG. Póki co widać, że 
polityka PSG idzie swoim torem, troszkę niezależnym od tego, co było powiedziane, ale idzie 
w dobrym kierunku, tylko sporo wolniej niż było to nakreślone. Trzeba się uzbroić                         w 
cierpliwość - ta sieć gazowa na pewno powstanie. 
Następnie sołtys Rydzyn K. Helbik zapytała, co się dzieje w sprawie hałasu. 
Na powyższe pytanie sołtys odpowiedział radca prawny gminy Pabianice A. Jankowski, który 
poinformował, iż z ostatniej rozmowy przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim                   
w Łodzi wynikało, iż postępowanie administracyjne prowadzone w przedmiotowej sprawie 
zmierza w kierunku, który powinien zadowolić mieszkańców. Urząd Marszałkowski jest 
przekonany, że należy zobowiązać inwestora do działań mających zmniejszyć poziom hałasu, 
co oznacza, iż uznano, że jednak ten poziom hałasu jest uciążliwy. Do Urzędu Gminy miało 
dotrzeć pismo, jednakże jeszcze nie dotarło. Należy jednak jeszcze poczekać, że decyzja ta 
będzie wydana w takim kierunku jak to pierwotnie było planowane - była w niej m. in. mowa                        
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o zmianie nawierzchni. Od takowej decyzji Inwestor będzie miał prawo odwołania się. Jeżeli 
do Urzędu Gminy dotrze decyzja, bądź informacja to będzie to taki pierwszy, wstępny etap, 
natomiast zadowolenie będzie wtedy, kiedy takie rozstrzygnięcie stanie się ostateczne i będzie 
podlegało wykonaniu. Odnosząc się ogólnie do przedmiotowego postępowania, wnioski gminy 
Pabianice zostały uwzględnione, jednakże jak do tej pory żadnego pisemnego stanowiska w tej 
sprawie nie ma. 
Dalej, sołtys wsi Konin - Majówka R. Bednarska zapytała, czy w najbliższym czasie gmina 
Pabianice planuje uczestnictwo – oprócz programu rządowego - w jakichś projektach 
dofinansowania do fotowoltaiki dla gospodarstw prywatnych, oprócz programu rządowego. 
Wójt odpowiedział, iż tak, w roku 2020 będzie taki program. Obecnie pracuje się nad 
założeniami do programu wsparcia budowy przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Wójt 
dodał także, iż gmina liczy na pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdyż nie chciałby finansować go w 100%                       
z gminnych środków. Wiadomo już, że jest duże zainteresowanie mieszkańców i dlatego                
w 2020 roku program ten zacznie funkcjonować, natomiast co do jego szczegółów podane one 
zostaną na początku roku 2020. 
Sołtys wsi Konin – Majówka, R. Bednarska zapytała jeszcze, czy jeden program (gminny) 
będzie wykluczał drugi (rządowy). 
Wójt odpowiedział, iż najprawdopodobniej tak. 
Do powyższego odniósł się także Kierownik S. Izbicki, który dodał, iż  jeżeli chodzi                        
o program rządowy „Mój Prąd”, nie przewiduje on możliwości finansowania tej samej 
inwestycji z innego źródła.   
W dalszej kolejności komunikatów i spraw różnych radna M. Werstak wskazała, że Urząd 
Gminy jako sam obiekt nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Czy Wójt myślał             
o tym, aby zgłosić się do konkursu ogłoszonego przez PFRON o dofinansowanie, aby osoby na 
wózkach mogły wjechać na teren Urzędu. Są środki z PFRON-u na dotacje i trwa teraz nabór 
wniosków. 
Wójt odpowiedział radnej M. Werstak, iż to, że urząd jest niedostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, to prawda, są jednak pewne elementy w konstrukcji budynku, których nie 
da się przeskoczyć, np. szerokość klatek schodowych czy schody wejściowe. Urząd szuka 
jednakże rozwiązań, np. winda - gdyż pochylnia - aby spełniała wszystkie kąty które są - jest 
bardzo trudna do zaprojektowania. Żeby wystąpić w naborze trzeba mieć najpierw koncepcję. 
Najlepiej i najwygodniej przy prowadzeniu takiego kompleksowego remontu budynku było by 
rozważyć zewnętrzną windę w zewnętrznym szybie i wtedy temat będzie rozwiązany. 
Następnie głos zabrała sołtys wsi Gorzew - Okołowice B. Wójcik – Fater, która zapytała             
(w imieniu mieszkańców Szynkielewa oraz Gorzewa) czy jest jakakolwiek szansa na 
połączenie komunikacyjne, gdyż mieszkańcy czują się wykluczeni komunikacyjnie. Czy jest 
jakakolwiek szansa na to, żeby przy braku poboczy, przy braku chodnika, rozwiązać ten 
problem. Nie ma chodników, nie ma busów, nie ma żadnego połączenia. Ludzie boją się 
chodzić. 
Wójt odpowiadając na powyższe odparł, iż jeżeli chodzi o Gorzew i inne okolice to problem 
zaczyna narastać, co w dużej części jest spowodowane tym, że dużo młodych ludzi poszło do 
szkół średnich i widać narastający problem w całej gminie. W tym roku zaplanowano jedną 
dodatkową trasę: Górka Pabianicka – Konin – Szynkielew i wjazd do Pabianic od strony                   
ul. Piłsudskiego, która częściowo umożliwi mieszkańcom Szynkielewa komunikacje, tak by 
połączyć te obszary wykluczone. Jest to częścią zamówienia publicznego, które teraz jest 
realizowane. Zostały złożone oferty, są wykonawcy, a więc sprawa pewnie pozytywnie się 
zakończy. Jeżeli natomiast chodzi o drogę i chodnik, to tak jak była mowa na zebraniu sołeckim, 
w roku 2020 na decyzji ZIT-owskiej zostanie zgłoszony projekt budowlany tej drogi. Projekt 
powstanie w roku 2020, a w roku 2021, a może i jeszcze w 2020 - jeżeli pojawią się jakieś 
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pieniądze w drugiej połowie roku, będzie można wnioskować o środki                  z budżetu 
państwa, by wykonać przedmiotową drogę. 
Dalej, radna M. Werstak zgłosiła, iż chciałaby postawić wniosek formalny by na Komisji radni 
omówili skomunikowanie na terenie całej gminy Pabianice. 
Następnie głos zabrał radny G. Antoniewski który: 

 poinformował, iż w dniu 15 grudnia odbyło się walne zgromadzenie Izb Rolniczych 
Woj. Łódzkiego na którym podjęto mnóstwo wniosków dot. np. podjęcia działań                  
w celu sanitarnego odstrzału dzików. Zaznaczył on, iż  jest prośba od wojewódzkiego 
lekarza weterynarii, aby w przypadku ujrzenia dzika zrobić dokumentację fotograficzną 
i przekazać mu informację, gdyż jest poważne zagrożenie; 

 poinformował odnośnie fotowoltaiki, że jest firma zainteresowana gruntem pod fermy 
fotowoltaiczne, ewentualnie montaż na swoje własne wykorzystanie. Teczka                       
z informacjami będzie do wglądu w Biurze Rady. 

Na koniec przedmiotowego punktu obrad głos po raz kolejny zabrała sołtys wsi Rydzyny             
K. Helbik, która zapytała, jaka jest przewidywana kwota wzrostu za odpady komunalne. 
Na powyższe odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który  
odrzekł, iż jeszcze nie uchwalono stawki - rada jest w trakcie ustalania kwoty. Następnie 
Przewodniczący J. Błoch poinformował, iż mające się odbyć po sesji spotkanie wszystkich 
Komisji Rady Gminy Pabianice w celu zatwierdzenia planów pracy na 2020 rok odbędzie się 
w dniu 9 stycznia - po sesji. W tym samym dniu przedstawiony zostanie także plan pracy Rady 
Gminy Pabianice na 2020 rok. Będzie to także okazja żeby wpisać kwestię skomunikowania 
gminy zgłoszoną przez radną M. Werstak. 
Na zakończenie Przewodniczący J. Błoch złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne. 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. pkt  9. 
 
Przewodniczący zakończył XXI sesję Rady Gminy Pabianice. 
 
 
                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Pabianice 
                                                                                        Jerzy Błoch 
Protokołowały: 
Urszula Czerwonka 
 Paulina Mąkowska 
  
 
 


