
1 

 

Protokół Nr XXIV 

z obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 24 stycznia  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 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 oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: 

Wójt Gminy M. Wieczorek, W- ce Wójt R. Figiel.  

 

 

Ad. pkt 1. 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch otworzył  XXIV sesję Rady Gminy, stwierdził 

quorum do podejmowania uchwał.  Dodał, iż XXIV sesja nadzwyczajna została zwołana na 

wniosek Wójta Gminy Pabianice M. Wieczorka. 

Przedstawił wniosek, w którym Wójt informuje, że pojawiła się możliwość pozyskania kwoty 

800 tys. zł ze środków zewnętrznych przy wkładzie własnym Gminy wynoszącym 200 tys. zł 

z przeznaczeniem na zakup samochodu  gaśniczego średniego dla OSP Kudrowice (obecnie 

użytkowany ma już 16 lat), konieczne jest podjęcie  do końca stycznia uchwały 

zabezpieczającej ww. wkład własny w budżecie Gminy Pabianice.  

Ponadto Wójt gminy zgłosił o poszerzenie wniosku i wprowadzenie jeszcze jednego projektu 

uchwały w sprawie ustalenie opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa 

drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w związku z tym, że zmieniły się 

przepisy prawne i jesteśmy zobligowani do 25 stycznia br. wprowadzić zmiany.  

Przewodniczący Rady poddał do głosowania wniosek Wójta o rozszerzenie   wniosku i 

wprowadzenie jeszcze dodatkowego powyższego projektu uchwały, za którym rada 

opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie.  

 

 

Ad. pkt 2. 
 

 

Porządek obrad przedkłada się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad XXIV  sesji. 

2. Ustalenie  porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 rok  

 

4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie. 

5. Komunikaty i sprawy różne.  

6. Zamknięcie obrad sesji.  
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Ad. pkt 3. 

 

W ce Przewodniczący Rady przedłożył projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

Pabianice, w którym zabezpiecza się kwotę 200 tys. zł. na zakup samochodu gaśniczego dla 

jednostki OSP Kudrowice.   

 

W tym miejscu radny K. Kowalski poprosił  o udzielenie szerszych informacji co do zakupu 

tego samochodu, pytał, czy jest to pewna szansa na pozyskanie potencjalnej kwoty 800 tys. zł.  

Wójt w odpowiedzi poinformował, że podjęcie obecnie tej uchwały, nie jest gwarancją, że 

otrzymamy te środki, jedynie umożliwia ona starania o pozyskanie ich.  

Jednostka OSP w Kudrowicach należy do Krajowego Systemu Ratowniczo  Gaśniczego, a 

posiada jeden z najstarszych samochodów bojowych w gminie spośród jednostek należących 

do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego  w gminie Pabianice. Oczekiwana dotacja jest 

dotacją z budżetu Państwa.  

Więcej pytań nie zgłoszono.  

Uchwała Nr XXIV/184/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na rok 2020 została 

podjęta w głosowaniu 14 głosami za, przy 1 glosie wstrzymującym się.  

Wyciąg z głosowania nad powyższą uchwałą stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu, 

natomiast uchwała w powyższej sprawie zał. nr 4 do protokołu.  

Uchwała kolejna Nr XXIV/185/2020 w sprawie ustalenie opłaty i wysokości stawek opłat za 

zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele 

niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego została 

podjęta przez radę w głosowaniu jednogłośnie.  Wyciąg z głosowania nad powyższą uchwałą 

stanowi  zał. nr 3 do protokołu.  

Uchwała Nr XXIV/185/2020 w powyższej sprawie zał. nr 5 do niniejszego protokołu.  

 

 

Ad. pkt 4 

 

Interpelacji i zapytań na piśmie nie zgłoszono.  

 

Ad. pkt 5. 

 

 

Radna J. Szafran wystąpiła z pytaniem w kwestii dot. pojemników na papier. Pytała czy w 

sytuacji kiedy popiół należy wsypywać do pojemników zmieszanych, pojemniki na bioodpady 

tych mieszkańców, którzy  zadeklarowali  chęć kompostowania bioodpadów pozostają puste, 

będzie można je wówczas przeznaczyć na papier (oznaczając   w sposób ustalony).  

Sołtys wsi Rydzyny K. Helbik monitowała o spowodowanie oczyszczenia terenu przy drodze 

powiatowej do Rydzyn jadąc w kierunku nadleśnictwa ( lasek miejski) W chwili obecnej ma 

miejsce ogromne zaśmiecenie ( wysypany i rozwleczony wór pampersów) , ponadto połamany 

po wypadku , który miał miejsce 6 stycznia br. słup telefoniczny jak również gazon betonowy. 

Powstaje coraz większa sterta śmieci.  

Wójt zabierając głos  w  tej sprawie powiedział, że jak najbardziej temat zostanie zgłoszony do 

Starostwa Powiatowego. Gmina jednak w swoim zakresie  nie może wykonać tego zadania, bo 

nie należy to do jej kompetencji. 

Radny K. Kowalski w nawiązaniu  do wypowiedzi przedmówczyni sołtys K. Helbik  poruszył 

problem złego stanu nawierzchni tej drogi, który wielokrotnie zgłaszany był do Starostwa 

Powiatowego, dotychczas wszelkie wnioski pozostają  beż żadnych efektów w realizacji.  
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Droga jest bardzo niebezpieczna w ruchu, nie tylko jeżeli chodzi o stan jej nawierzchni, ale 

brak poboczy, brak namalowanej  osi jezdni , brak znaków ograniczających prędkość na tej 

drodze,  zadrzewienie gęste, często w pasie drogowym, pozarastane rowy , a raczej  jak wyraził 

radny ślady po rowach. Radny apelował o wywarcie nacisku na Starostwie Powiatowym  ze 

strony gminy zmierzającego do poprawy  stanu bezpieczeństwa na tej drodze.  

  

Następnie głos zabrała radna A. Marciniak, która przypomniała, że w najbliższą niedzielę 

odbędzie się odsłonięcie tablicy pamiątkowej radnego H. Szafrańskiego w Jadwininie, 

poprzedzone mszą św. w kościele parafialnym w Pawlikowicach. 

Radna zwróciła się z pytaniem, czy w związku z powyższym będzie zorganizowany dla radnych 

dojazd.  

Przewodniczący odpowiedział, że dokonana rozeznania i poinformuje później.  

Na tym Przewodniczący zakończył obrady XXIV sesji Rady Gminy Pabianice.  

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Pabianice 

                                                                                        Jerzy Błoch 

Protokołował: 
Urszula Czerwonka 

 

 

 

 


