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     Protokół Nr IV 

z  obrad sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 28 grudnia 2018 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  12   radnych.   

Nieobecni radni to: M. Gryska, M. Madaj, H. Szafrański.   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 A. Jankowski, radny Powiatu 

Pabianickiego H. Gajda.  

 

  

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 Wójt Gminy 

wniósł wniosek o poszerzenie go w pkt 6. Podjęcie uchwał o wprowadzenie dodatkowych 

projektów uchwał w sprawach: 

1.  Zmian w budżecie gminy na 2018 rok  

2. Wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o 

przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Fun duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Łodzi. 

3. Zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. polegających na zmianie przychodów 

przeznaczonych na finansowanie planowanej spłaty pożyczki gdzie  zmniejsza się przychody z 

tytułu kredytów na spłatę pożyczki a zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z 

lat ubiegłych i wolnych środków na spłatę pożyczki.  

4. Wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. 

5. Maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, 

wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty 

za wyżywienie.  

6. Wyposażenia w mienie Gminnego Ośrodka Domu Kultury. 

7. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice uchwalonej Uchwałą Nr 

L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r. na lata 2018-2021. 

Większość powyższych projektów uchwał była przedkładana na Komisjach Rady 

odbywających się przed sesją.  

 

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.  
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Przewodniczący Rady poddawał kolejno do głosowania wniesienie do porządku obrad w/w 

projektów uchwał.  

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad pierwszego w/w projektu uchwały w sprawie zmian w 

budżecie gminy Rada opowiedziała się w głosowaniu 12 głosami za bez głosów przeciwnych i 

bez głosów wstrzymujących się .  

Projekt uchwały otrzymał w porządku obrad numer roboczy IV/ E/2018  

Za wprowadzeniem do porządku obrad drugiego  w/w projektu uchwały w sprawie wystawienia 

weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o przyznanie dotacji z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  Rada 

opowiedziała się w głosowaniu 12 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów 

wstrzymujących się.  

Projekt uchwały otrzymał w porządku obrad numer roboczy IV/ F/2018  

Za wprowadzeniem do porządku obrad trzeciego  w/w projektu uchwały w sprawie zmian w 

budżecie gminy Pabianice na 2018 r. Rada opowiedziała się w głosowaniu 12 głosami za bez 

głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się .  

Projekt uchwały otrzymał w porządku obrad numer roboczy IV/G/2018  

Za wprowadzeniem do porządku obrad czwartego  w/w projektu uchwały w sprawie wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 r.,  Rada opowiedziała się w głosowaniu 

12 głosami za bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się .  

Projekt uchwały otrzymał w porządku obrad numer roboczy IV/ H/2018  

Za wprowadzeniem do porządku obrad piątego w/w projektu uchwały w sprawie maksymalnej 

wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za 

pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,  

Rada opowiedziała się  12 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących 

się.  

Projekt uchwały otrzymał w porządku obrad numer roboczy IV/I/2018  

Za wprowadzeniem do porządku obrad szóstego  w/w projektu uchwały w sprawie wyposażenia 

w mienie Gminnego Domu Kultury Rada opowiedziała się 12 głosami za, bez głosów 

przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się.  

Projekt uchwały otrzymał w porządku obrad numer roboczy IV/ J/2018  

Za wprowadzeniem  zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Pabianice uchwalonej 

Uchwałą Nr L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r. na lata 2018-2021. 

Rada opowiedziała się 12 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących 

się .  

Projekt uchwały otrzymał w porządku obrad numer roboczy IV/ K/2018. 

 

Porządek obrad IV sesji Rady Gminy Pabianice przedkłada się następująco:  

 

1. Otwarcie obrad IV  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: 
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a/ zmieniająca uchwałę Nr XLVI/418/2017 Rady Gminy z dnia 27 października 2017 r. w 

sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru we wschodniej części wsi Bychlew – Uchwała Nr IV/A/2018 

b/ przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 

położonych w południowej części gminy Pabianice – Uchwała Nr IV/B/2018  

c/ przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

działki o nr ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew – Uchwała Nr IV/C/2018  

d/ ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i 

warunki wypłacania nagród innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy 

sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 

Gminę Pabianice – Uchwała Nr IV/D/2018  

e/ zmian w budżecie gminy na 2018 rok – Uchwała Nr IV/E/2018 

f/ wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o 

przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Fun duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Łodzi.- Uchwała Nr IV/F/2018  

 

g/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr IV/G/2018  

 

h/ wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018- Uchwała Nr 

IV/H/2018  

 

i/ maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, 

wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty 

za wyżywienie – Uchwała Nr IV/I/2018  

  

j/ wyposażenia w mienie Gminnego Ośrodka Domu Kultury – Uchwała Nr IV/J/2018  

 

k/ zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice uchwalonej Uchwałą Nr 

L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r. na lata 2018-2021. 

Uchwała Nr IV/K/2018  

7. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie. 

8. Komunikaty i sprawy różne.  

9. Zamknięcie obrad sesji.  

 

Ad. pkt 4.  

 

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

Informacja przedstawia się następująco: 
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„Informacja Wójta o pracy między sesjami za miesiąc grudzień 2018r. 

 

W zakresie utrzymania dróg gminnych 

1. Dokonano odbioru zakończonej inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Piątkowisko od drogi powiatowej nr 4911E do granicy z gminą Dobroń”. 

2. Dokonano odbioru sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Piątkowisko (Żabieniec). 

3. Zakończono  inwestycję „Zaprojektowanie i wykonanie sieci oświetlenia ulicznego w m. 

Hermanów dz. nr. 108/11, 108/15” oraz dokonano odbioru ww. inwestycji 

4. Zakończono  inwestycję „Zaprojektowanie i wykonanie sieci oświetlenia ulicznego od 

krzyża w Janowicach I do Janowic II” oraz dokonano odbioru ww. inwestycji  

5. Podpisano umowy kompleksowe z firmą PGE Obrót S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A. dot. 

sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla zasilenia sieci oświetlenia 

ulicznego ww. inwestycji.  

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

gminy Pabianice oraz usuwania śliskości zimowej. 

7. Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg przy użyciu  kruszywa drogowego , masy 

asfaltowej na zimno z wykorzystaniem ciągnika i przyczepy.  

8. Uporządkowano pobocza dróg z porzuconych opon, kilkakrotnie w miesiącu grudniu. 

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

drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. 

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

umieszczeniem urządzenia obcego nie związanego z funkcjonowaniem drogi. 

11. Wydawano decyzje na lokalizację  i urządzenie zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości. 

12. 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. 

 

 

Na stanowisku podinspektora ds. planowania przestrzennego wykonano następujące 

czynności: 

 

 W 2018 r. przeprowadzono 542 sprawy z zakresu wystawienia wypisów i wyrysów, 

zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z czego 39 w 

miesiącu grudniu.  

 W 2018 r. przeprowadzono 52 sprawy z zakresu opiniowania wstępnych projektów 

podziału nieruchomości, z czego 5 w miesiącu grudniu. 

 W 2018 przeprowadzono 150 spraw z zakresu inne (wyjaśnienia, interpretacje, opinie, 

uzgodnienia, wnioski, akty), z czego 2 w miesiącu grudniu.  

 W 2018 r. zgłoszono jedno żądanie wypłaty odszkodowania w związku ze zmianą 

przeznaczenia działki w planie miejscowym. Roszczenie to nie zostało uwzględnione.  

 W 2018 r. wydano 2 decyzje ustalające wysokość opłaty planistycznej na wniosek stron.  

 W 2018 r. z urzędu wszczęto 2 postępowania mające na celu ustalenie opłaty 

planistycznej w wyniku zbycia nieruchomości.  
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 W 2018 r. przeprowadzono i zatwierdzono 6 zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz jedną zmianę studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego. Oprócz tego obecnie prowadzone jest 9 

kolejnych procedur zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.   

 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

 

1. Wydano 7 szt.  warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej 

(ogółem 160 w roku 2018)  oraz 5 szt. warunków  przyłączenia się do sieci kanalizacji 

sanitarnej (ogółem 58 w roku 2018) 

2. Zakończono prace projektowe – sieci wodociągowej w Porszewice-Okołowice. 

3. Złożono dokumenty rozliczenia umorzenia dotacji do WFOŚiGW w  Łodzi. 

4. Podpisano umowę o współfinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie 

SUW Żytowice. Przygotowano wniosek o płatność do WFOŚiGW w Łodzi. 

5. Uzgodniono z PSSE w Pabianicach harmonogram badan wody w ramach kontroli 

wewnętrznej. 

 

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa 
Przyjęto i wprowadzono 25 wnioski  o  wpis  do CEIDG. 

 

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

 

1. Wykonano 2 decyzje podziałowe, 

2. Wykonano 12 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji, 

3. Wykonano 30 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych, 

4. Wykonano 20 wypisów z KW d/c służbowych, 

5. Wprowadzono 30 szt. aktów notarialnych do rejestru, 

6. Sprawy różne - 10 dot. numeracji posesji, podziałów, rozgraniczeń, uwłaszczeń, 

oświadczeń i zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gosp. Rodzinnych. 

7. Komunalizacja działek w Okołowicach  562/13, 562/14, 562/17, 562/20, 562/21, 

562/22, 562/24 

 

W  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

1. Przyjęto i wprowadzono do programu  35 deklaracji; 

2. Zaksięgowano 26 603,89 zł.   z tytułu wpłat za  gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

3. Sporządzono  14 postanowienia; 

4. Sporządzono 75 upomnień; 

5. Sporządzono 2 aneksy do umowy o udzielenie dotacji z budżetu gminy na likwidację 

pokryć dachowych zawierających azbest ; 

6. Przygotowanie  umowy i załączników do umowy na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Pabianice na rok 2019. 

 

W zakresie ochrony środowiska 
 

1. Przeprowadzono 9 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń lub zaświadczeń w 

sprawie wycięcia drzew. 

2. Wszczęto postępowanie w wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej w Pawlikowicach  
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3. Wszczęto postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu 

telekomunikacyjnego w Górce Pabianickiej 

 

W zakresie wykonania gminnych programów 

 

1. W 2018 r. z dofinansowań do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni 

ścieków skorzystało 27 osób (na 31 wniosków, 2 wnioski rozpatrzone negatywnie, 2 

wnioski wycofane) łączna kwota dofinansowań wyniosła: 172.711,88 zł 

2. W 2018 r. z dofinansowań do budowy przyłączy kanalizacyjnych skorzystało 23 osoby, 

łączna kwota dofinansowań wyniosła: 88.814,35 zł 

3. W 2018 r. z dofinansowań do wymiany lokalnych kotłowni węglowych skorzystało 26 

osób (na 45 wniosków), łączna kwota dofinansowań wyniosła: 290.165,20 zł 

4. W 2018 r. zaczipowano 15 psów. wysterylizowano/wykastrowano 48 suk i 15 psów, 

wysterylizowano/wykastrowano 172 kotki i 42 kocury 

 

Referat Oświaty, Kultury i Sportu 

 Rozpatrzono pod względem formalnym wnioski dotyczące dotacji z budżetu Gminy 

Pabianice na wsparcie projektów sportowych w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w roku 2019; 

 Opracowano i podpisano aneks dotyczący realizacji projektu partnerskiego pn „ Rozwój 

kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Pabianice”, przyjęto na stan komputery 

zakupione w ramach projektu, które zostaną wykorzystane na potrzeby 

przeprowadzenia szkoleń dla mieszkańców. Szczegółowy harmonogram szkoleń 

zostanie udostępniony na opracowanej na potrzeby szkolenia platformie  systemu 

rezerwacji https://fwzr.pl/rezerwacje/  

 Opracowano wniosek dotyczący informacji publicznej w zakresie wykorzystania 

świetlic wiejskich z terenu Gminy Pabianice w latach 2013-2018 oraz wydatkowania 

środków budżetowych przeznaczonych na ich utrzymanie. 

 Współorganizowano i rozliczono środki finansowe przeznaczone organizację spotkań 

integracyjno – świątecznych dla mieszkańców gminy, które odbyły się w Bychlewie, 

Koninie. Gorzewie.  

 Opracowano i skonsultowano projekt uchwały dotyczący przekazania do Gminnego 

Domu z siedzibą w Bychlewie mienia obejmującego świetlice wiejskie z terenu gminy 

Pabianice oraz wyposażenie w szczególności: instrumentów, strojów 

reprezentacyjnych, strojów ludowych będących na wyposażeniu Gminnej Orkiestry 

Dętej w Górce Pabianickiej oraz Zespoły Pieśni i Tańca „ Bychlewianka” 

 Zakupiono materiały na potrzeby budowy monitoringu na działce gminnej nr 607/1 w 

Piątkowisku ( obiekt sportowy); 

 Sporządzono umowy dla rodziców osób niepełnosprawnych, opiekunów znajdujących 

się na przystankach autobusowych, sprawowanie opieki nad dziećmi będącymi 

mieszkańcami gminy Pabianice w wieku do 3 lat; 

 Przygotowano i skonsultowano dwie uchwały dotyczące: maksymalnej wysokości 

wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt 

https://fwzr.pl/rezerwacje/
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dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach 

i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice wraz z załącznikami. 

 Rozliczono środki pochodzące na sprawowanie opieki nad dziećmi będącymi 

mieszkańcami Gminy Pabianice w wieku od 20 tygodnia do 3 lat za miesiąc listopad w 

wysokości 18 273 zł. 

Wykorzystanie świetlic wiejskich z terenu Gminy Pabianice w miesiącu grudniu 2018 r. 

1. Świetlica wiejska w Koninie 

 Spotkania organizacji społecznych działających na terenie sołectwa : Carpe Diem, OSP 

w Koninie, KGW Konin-Majówka 

 16.12.2018 r – odbyło się spotkanie świąteczno- mikołajkowe dla dzieci z terenu Gminy 

Pabianice wykonane przez Teatr Baju Bajki, każdy z uczestników miał możliwość 

wzięcia udziału w zaplanowanych konkursach i wspólnym ubieraniu choinki, 

2. Świetlica wiejska w Jadwininie 

 spotkanie organizacji społecznych działających na terenie sołectwa ( KGW, rada 

sołecka); 

 wynajem na potrzeby organizacji imprez prywatnych : 14-17.12.2018 r. 

3. Świetlica wiejska w Hermanowie 

 udostępnienie mieszkańcom popołudniami świetlicy ( wspólne gry  bilard, tenis 

stołowy); 

 wynajem na potrzeby organizacji imprez prywatnych ( 14-17.12.2018 r.) 

 14.12.2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Pabianice, 

dotyczące dotacji na kursy prawa jazdy. 

4. Dom Ludowy w Bychlewie 

 wt-czw 15.30-20.30 zajęcia z kapelą oraz ZPIT „ Bychlewianka” ( 4 grupy zespołu). 

 śr godz. 17.00-18.00 odbywają się zajęcia fitness dla mieszkańców; 

 8.12.2018 r. odbyło się podsumowanie XXII Rajdu Mikołajkowego, którego 

współorganizatorem był PTTK „ Pabianice” 

 06.12 i 14.1.1.2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkania 

świąteczno-mikołajkowe dla sowich podopiecznych; 

 19.12.2018 r. odbyło się spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bychlew o 

tematyce świątecznej zorganizowane przez SP w Bychlewie a sfinansowane w ramach 

środków funduszu sołeckiego na rok 2018. 
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 w każdy poniedziałek, środę miesiąca do dnia 20.12.2018 r. odbywały się msze święte 

„ Roraty” 

5. Obiekt sportowy w Piątkowisku 

 13.12.2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Pabianice, 

dotyczące dotacji na kursy prawa jazdy. 

 Wynajem na potrzeby organizacji imprez prywatnych : 23.12-27.12.2018 r. 

 w miesiącu, grudniu odbywały się również spotkania organizacyjne  Zarządu LKS „ 

Orzeł” Piątkowisko. 

6. Świetlica wiejska w Woli Żytowskiej 

 w pon/śr/pt w godz. 18.15-20.15 Aerobik / Gimnastyka ogólnorozwojowa 

 pn/śr/pt w godz. 15.30-20.30 Świetlica ogólnodostępna dla mieszkańców gminy. 

 spotkanie organizacji społecznych działających na terenie sołectwa. ( KGW, Rada 

sołecka) 

7. Obiekt sportowy w Bychlewie 

 spotkanie organizacyjne Zarządu klubu, dzieci, rodziców, członków LKS „ Jutrzenka” 

Bychlew. 

 Wynajem na potrzeby organizacji imprez prywatnych ( 14-17.12.2018 r.) 

Z pytaniem wystąpił radny Ł. Drewniak, chciał wiedzieć co do której  działki   w Górce 

Pabianickiej podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu telekomunikacyjnego, 

czy  dotyczy tej samej  działki, co do której podejmowano już takie działania poprzednio.  

Wójt odpowiedział, że podejmie w tej sprawie wiedzę w odpowiednim referacie Urzędu Gminy 

i odpowie.  

Więcej spraw nie zgłoszono.  

 

Ad. pkt 5.  

 

Przewodniczący Komisji Rady przedłożyli informacje o pracy Komisji, którym przewodniczą. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Kociołek poinformował, że 

Komisja miedzy sesjami odbyła posiedzenie, na którym opracowała plan pracy Komisji na rok 

2019, zapoznała się także z materiałami na najbliższą sesje Rady Gminy.  

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

Komisja, której przewodniczy odbyła posiedzenie, na którym omówiła materiały na najbliższą 

sesję Rady Gminy, opracowała plan pracy. W sprawach różnych zapoznała się z pismem 

mieszkańca  zadekretowanym przez Przewodniczącego Rady do Komisji, pismo w  sprawie 

dot. zanieczyszczenia powietrza przez mieszkańca wsi Bychlew-  hodowcę trzody chlewnej. 
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Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej D. Szczesik  

poinformowała, że Komisja, której przewodniczy odbyła posiedzenie, na którym również 

opracowała plan pracy i omówiła materiały na najbliższą sesję Rady Gminy.  

W-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja Rewizyjna 

odbyła 1 posiedzenie, na którym opracowała plan pracy i plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 

2019 rok. Dokonała także wyboru W-ce Przewodniczącego Komisji i Sekretarza komisji.  

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

dokonała wyboru W-ce Przewodniczącego Komisji  i Sekretarza, zapoznała się petycją 

mieszkańców wsi „Pawlikowice II” w sprawie poprawy stanu drogi i poboczy, usunięcia drzew 

i krzewów zarastających rowy, dokończenia położenia chodnika od Szkoły Podstawowej do 

końca wioski.  

Komisja wystosowała wniosek do Wójta Gminy o pilne zajęcie stanowiska w sprawie petycji. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady J. Błoch, który zapoznał Radę Gminy z 

harmonogramem pracy Rady Gminy na 2019 r.   

Harmonogram stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

Ad pkt 6. 

 

 

Z powodu nieobecności na sesji Rady Gminy W-ce Przewodniczącego rolę jego na IV sesji  

objęła radna najstarsza wiekem  A. Marciniak, która przedstawiła projekty uchwał od nr 

roboczego IV/A/2018 do nr IV/K/2018, co stanowi zał. od nr 4 do nr 14. 

 

Uwag do projektu uchwały o nr roboczym IV/A/2018 nie było. 

 

Uchwała nr IV/32/2018 przyjęta została jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 15 

do protokołu. 

 

Uwagi do projektu uchwały o nr roboczym IV/B/2018 wnieśli radny K. Kowalski oraz radny 

Ł. Drewniak. 

 

Radny K. Kowalski odniósł się do kwestii załączonych mapek do przedmiotowego projektu 

uchwały. Zwrócił uwagę, iż mapki są tak mało mówiące, że osoby, które nie znają terenu, 

którego dot. uchwała, mogą mieć problem by z nich wyczytać: co, gdzie, w którym miejscu. 

 

Podobną uwagę zgłosił także radny Ł. Drewniak, który poprosił aby w przyszłości mapki były 

w większym zakresie i bardziej szczegółowe. 

 

Do powyższych uwag odniósł się Wójt. Wyświetlił on także obszar planowanych zmian na 

portalu „e-mapa”. 

 

Dalszych uwag nie było. 

 

Uchwała nr IV/33/2018 przyjęta została jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 16 

do protokołu. 
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Uwag do projektu uchwały o nr roboczym IV/C/2018 nie było. Uchwała nr IV/34/2018 przyjęta 

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

 

Kolejnym omawianym projektem uchwały był projekt o nr roboczym IV/D/2018. Uwag do 

powyższego projektu nie wniesiono. Uchwałę nr IV/35/2018 przyjęto jednogłośnie. Wyciąg z 

głosowania stanowi zał.                nr 18 do protokołu. 

 

Uwag do projektu uchwały o nr roboczym IV/E/2018 nie było. Uchwała nr IV/36/2018 przyjęta 

została jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

 

Uwag do projektu uchwały o nr roboczym IV/F/2018 nie było. Za przyjęciem Uchwały o nr 

IV/37/2018 opowiedziano się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 20 do 

protokołu. 

 

Uwag do projektu uchwały o nr roboczym IV/G/2018 nie było. Za przyjęciem Uchwały o nr 

IV/38/2018 opowiedziano się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 21 do 

protokołu. 

 

Kolejnym omawianym projektem uchwały był projekt o nr roboczym IV/H/2018. Uwag do 

powyższego projektu nie wniesiono. Uchwałę nr IV/39/2018 przyjęto jednogłośnie. Wyciąg z 

głosowania stanowi zał.                nr 22 do protokołu. 

 

Kolejnym omawianym projektem uchwały był projekt o numerze roboczym IV/I/2018. Radni 

nie zgłosili uwag do powyższego projektu. Uchwała nr IV/40/2018 została przyjęta 

jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 23 do protokołu. 

 

O wyjaśnienia do projektu uchwały o nr roboczym IV/J/2018 poprosił radny Ł. Drewniak. 

 

Wyjaśnień udzielił Wójt, który oznajmił, iż projekt ten jest konsekwencją wcześniejszego 

utworzenia przez radnych w drodze uchwały instytucji Gminnego Domu Kultury. Załącznikiem 

do uchwały był statut, z którego wynika przekazane mienie. Kolejnym krokiem jest właśnie 

przedmiotowy projekt uchwały. Co do formy przekazania nadal trwają pracę w tym temacie. 

Trwa także w tym zakresie konsultacja z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. 

 

Radny Ł. Drewniak zwrócił się z pytaniem jak będzie wyglądało funkcjonowanie świetlic po 

wchłonięciu ich przez GDK. Kto będzie tym zarządzał. Na jakiej zasadzie będą wynajmy. Na 

jakiej zasadzie będą korzystać ze świetlic mieszkańcy. 

 

Wójt odpowiedział, iż na razie przez pierwsze dwa lub trzy miesiące wynajmy jak również 

korzystanie  ze świetlic pozostanie bez zmian. Trzeba wypracować inną formułę, na którą już 

jest pomysł. Potrzebna jest na to jednak chwila czasu. Obecnie oczekuje się opinii z Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi. 

 

Radny Ł. Drewniak spytał jeszcze czy jeśli zapadną ostateczne ustalenia zostaną one 

przedstawione Radzie pod obradę. 

 

Wójt odrzekł, iż oczywiście że tak.  Z pewnością będzie to poddane pod konsultacje na 

posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy w okolicach 

lutego, marca. 
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Radna M. Werstak zapytała czy w świetlicach będzie się jeszcze coś działo poza wynajem. Czy 

będzie dalsza możliwość udostępniania ich mieszkańcom, tak jak do tej pory. 

 

Wójt odpowiedział, iż poza wynajmem nadal będzie możliwe udostępnianie świetlic 

mieszkańcom. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. Uchwała o nr IV/41/2018 została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z 

głosowania stanowi zał. nr 24 do protokołu. 

 

Ostatnim projektem był projekt uchwały o nr roboczym IV/K/2018. Do projektu uwag nie 

wniesiono. 

 

Uchwała o nr IV/42/2018 została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał.  

nr 25  do protokołu. 

 

 

Ad. pkt 7. 

 

 

Radny A. Golewski złożył interpelację na piśmie (zał. nr 26 do protokołu) dot. interwencji w 

Starostwie Powiatowym w Pabianicach w sprawie zalewania przez wody opadowe posesji w 

Szynkielewie II od drogi krajowej nr 71 w stronę wiaduktu po prawej stronie. 

 

 

Ad. pkt 8. 

 

 

W ramach  komunikatów i spraw różnych radny Ł. Drewniak zgłosił następujące sprawy: 

 

 gminny program dot. szkolenia „e-Aktywni”. Jak wygląda sprawa. Czy już odbywa się 

nabór, a jeśli nie, kiedy się odbędzie. 

 drzewa zasadzone na niebezpiecznym zakręcie drogi krajowej w kierunku 

Konstantynowa Łódzkiego. Być może należałoby zainterweniować do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych                        i Autostrad w Łodzi. 

 

W dalszej kolejności sprawy zgłosił radny K. Kowalski. Były one następujące: 

 

• kwestia monitorowania zanieczyszczenia jakości powietrza na terenie gminy. Czy 

gmina  ma jakieś plany w tym zakresie. Czy jeśli powstaną stacje monitorujące 

zanieczyszczenia to będą one stałe               w wybranej miejscowości czy też mobilne. 

• jakie są kompetencje Urzędu Gminy w zakresie kontroli na konkretnych posesjach (w 

temacie palenia śmieci). 

• projekt dot. oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej w Rydzynach między 

mostkiem od strony Pabianic a zakrętem. Czy już jest załatwiony, a jeśli nie, co jeszcze 

będzie w tym zakresie                       do zrobienia. 

 

Odpowiedzi na ostatnie pytanie radnego K. Kowalskiego udzielił W-ce Wójt, który 

poinformował, iż jest już wykonane pozwolenie na budowę. 

 

Radny K. Kowalski podkreślił także, iż należy zwrócić szczególną uwagę na to co jest 
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interpelacją,  a co zapytaniem. Radny odwołał się do Statutu Gminy, gdzie dokładnie jest to 

sprecyzowane. 

 

W punkcie komunikaty i sprawy różne Sołtys Pawlikowic W. Jarmakowski poprosił o wycięcie 

suchych drzew znajdujących się w pasie  drogi  w Pawlikowicach. 

 

W ramach komunikatów i spraw różnych głos zabrał obecny na sesji radny powiatowy H.Gajda, 

który podziękował za zaproszenie na sesję, poinformował, iż uchwalony został budżet powiatu, 

jak również opowiedział o planowanych inwestycjach dla gminy Pabianice. Zwrócił się także 

z prośbą o kierowanie                do jego wiadomości interpelacji, które wpływają do powiatu. 

 

W dalszej kolejności radny K. Kowalski zapytał jak obecni na sesji odnoszą się do 

Regionalnych Programów Operacyjnych i środków, które w ich ramach można pozyskać, 

albowiem z zaczerpniętych przez niego informacji wynika, iż jest bardzo mało środków (np. na 

drogi) z  których mogłaby skorzystać gmina. 

 

Odnosząc się do wcześniej zgłoszonych spraw przez radnych Wójt udzielił następujących 

wyjaśnień: 

 

• w sprawie radnego Ł. Drewniaka dot. szkolenia „e-Aktywni” – nabór rozpocznie się 

najprawdopodobniej w I poł. stycznia 2019 roku. 

• w sprawie radnego K. Kowalskiego w sprawie monitorowania zanieczyszczenia jakości 

powietrza – po uchwaleniu budżetu na 2019 rok zakupionych zostanie na początek 5 

czujników, które zlokalizowane będą na terenie szkół gminy Pabianice: w 

Pawlikowicach, w Bychlewie,                            w Piątkowisku, w Żytowicach i w 

Petrykozach. Dodatkowo, zakupione będą jeszcze 2 lub 3 czujniki, które zostaną 

umieszczone w lokalach użyteczności publicznej (m.in. biblioteka                          w 

Piątkowisku). W kilku słowach opowiedział też o działaniu takich czujników. 

 

Odnosząc się do tematu Regionalnych Programów Operacyjnych przychylił się do stwierdzenia 

radnego   K. Kowalskiego, jak również podkreślił, iż gminę „ratują” zintegrowane inwestycje 

terytorialne (tryby pozakonkursowe), które będą realizowane przez Stowarzyszenie Łódzki 

Obszar Metropolitalny. Następnie pokrótce opowiedział o planowanej inwestycji firmy 

Amazon na terenie wsi Pawlikowice, o której wspomniał na II sesji Rady Gminy Pabianice. 

Przedstawił także szkic inwestycji. 

 

W dalszej kolejności sołtys wsi Janowice T. Owczarek podziękowała za zainstalowanie 

oświetlenia ulicznego na terenie wsi. 

 

W ramach punktu komunikaty i sprawy różne ponownie z pytaniem wystąpił radny K. 

Kowalski, który poprosił o wskazanie kompetencji gminy w temacie zanieczyszczenia 

powietrza. Kto takowe kompetencje posiada. 

 

Radca prawny A. Jankowski wyjaśnił, iż kwestia ta podlega rozważeniu i wyboru 

ewentualnych, a zarazem skutecznych rozwiązań. Być może dobrym rozwiązaniem byłby 

zakup dronów. 

 

Radna M. Lubowicka zasygnalizowała, iż powinno się zająć programem „Czyste Powietrze” 

oraz modernizacją budynków, wymianą piecy.  Trzeba pomóc mieszkańcom w tym zakresie. 

Podkreśliła także,  iż Komisja Ochrony Środowiska, której jest Przewodniczącą, już działa w 
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tym zakresie. 

 

W ramach punktu komunikaty i sprawy różne sołtys wsi Porszewice M. Urbańska przeczytała 

pismo   od mieszkańców (zał. nr 27 do protokołu) z prośbą do wójta o zaangażowanie się w 

budowę chodnika w miejscowości Porszewice przy drodze powiatowej Porszewice – 

Lutomiersk oraz o pozytywne wpłynięcie w tym zakresie do Starosty Powiatowego, który jest 

we władaniu przedmiotowej drogi. 

 

Jako ostatni głos zabrał przewodniczący Rady Gminy J. Błoch, który poinformował, iż 14 

stycznia 2019 roku o godz. 1000 odbędzie się połączone posiedzenie wszystkich Komisji Rady 

Gminy Pabianice na którym omawiany będzie projekt budżetu  gminy na 2019 rok. 

 

Wskazał także na zgłoszony przez myśliwych problem dzików. 

 

 

Ad. pkt 9.   

 

 

Przewodniczący zakończył IV sesję Rady Gminy Pabianice. 

 

  

                                                                                                                               

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice 

 

                                                    Jerzy Błoch 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

Protokołowały: 

Urszula Czerwonka 

Paulina Mąkowska 

 

 

 

 

 

 

 


