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     Protokół Nr XIV  

z  obrad XIV   sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 3 września   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,  Sekretarz Gminy Anna Chodasewicz-Izaszek, Skarbnik Gminy J. Kukieła, radca 
prawny A. Jankowski, dyrektorzy szkół gminy Pabianice: dyrektor S.P w Petrykozach B. 
Piątkowska, ustępująca dyrektor S.P. w Bychlewie A. Wójcikowska oraz nowo wybrana 
dyrektor J. Skura - Sądelska, w-ce dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku 
A. Rogala, dyrektor S.P. w Pawlikowicach M. Kaczmarek. 
 
 Ad. pkt 1. 
 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych i 
stwierdził prawomocność obrad.  
Przewodniczący Rady w tym miejscu oddał głos przybyłemu na sesję mieszkańcowi wsi 
Petrykozy p. A. Klewinowi – Przewodniczącemu Komitetu Upamiętniającego wysiedlenie 
mieszkańców wsi Petrykozy w czasie II wojny światowej do obozu przejściowego w Łodzi. 
Pan A. Klewin zabierając głos poinformował, że Komitet przygotował uroczystość związaną z 
tym wydarzeniem podczas  której odbędzie się odsłonięcie tablicy upamiętniającej. Ponadto 
została wydana w związku z powyższym publikacja historyczna o miejscowości i 
mieszkańcach  Petrykozy. Przewodniczący zaprosił wszystkich radnych, sołtysów na tę 
uroczystość mająca się odbyć w dniu  7.09.2019 r. o  godz. 15:00.  
 
 
Ad. pkt 2. 

 

 
Uwag do protokołu z poprzedniej sesji radni  nie zgłosili.  

 

Ad. pkt 3. 

 

Przewodniczący Rady przedłożył proponowany  porządek obrad sesji, do którego złożył 
wniosek  o wprowadzenie w pkt 8   dwóch  projektów  uchwał  w sprawach: rozpatrzenia skarg 
na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice. Po krótce przybliżył tematy dotyczące 
złożonych skarg. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami radni (ci co udostępnili  adresy poczty 
elektronicznej)  otrzymali je za jej  pośrednictwem, natomiast pozostali przed sesją. 

Po poddaniu do głosowania pierwszego projektu uchwały dotyczącego rozpatrzenia skargi na 

działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice (dot. skargi P. A. Melcer na działanie organu 

wykonawczego Gminy Pabianice w zakresie zawierania umów na usługę prowadzenia audytu 

wewnętrznego bez ogłoszeń na stronach BIP Urzędu Gminy Pabianice Rada opowiedziała się 
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za jej wprowadzeniem  do porządku obrad jednogłośnie. Projektowi uchwały został  nadany w 

porządku obrad numer roboczy „G”.  

Po poddaniu do głosowania drugiego projektu uchwały dotyczącego rozpatrzenia skargi  firmy 

„Kral” Sp. z o.o. na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice w zakresie sposobu 

opracowania dokumentacji przetargowej - specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych Rada opowiedziała się za wprowadzeniem 

uchwały  do porządku obrad jednogłośnie. Projektowi uchwały został  nadany w porządku 

obrad numer roboczy „H”.  

Następnie Wójt Gminy M. Wieczorek złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu 
uchwały o numerze roboczym ”A” w sprawie  powołania Rady Społecznej Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach, ponieważ do chwili 
obecnej nie wpłynęła od Wojewody Łódzkiego informacja, która  przedstawiałaby kandydaturę 
Wojewody do Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Petrykozach.  
W związku z powyższym z  tą uchwałą należy poczekać do kolejnej sesji.  
Za zdjęciem powyższego projektu uchwały z porządku obrad dzisiejszej sesji rada 
opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie.  
Dalej Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektów 
uchwał w sprawach zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.   
 

 pierwsza z nich dot. zmian polegających na zabezpieczeniu  środków w kwocie 25 tys. 
na dowożenie uczniów do szkół, zwiększenie wydatków na rozbiórkę „starej szkoły w 
Rydzynach” w kwocie 38 tys. zł.  

Za wprowadzenie do porządku obrad tego projektu uchwały radni opowiedzieli się w 
głosowaniu jednomyślnie – projekt uchwały otrzymał w porządku obrad numer roboczy „I”.  

 drugi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. dot. między 
innymi zmian polegających na zabezpieczeniu środków finansowych na przebudowę ul 
Tytanowej w ramach projektu w ramach projektu „Budowy dróg osiedla w Piątkowisku 
w obrębie ulic Spiżowej Miedzianej, Mosiężnej Tytanowej i ciągu pieszo-rowerowego. 

Za wprowadzenie do porządku obrad tego projektu uchwały radni opowiedzieli się w 
głosowaniu jednomyślnie – projekt uchwały otrzymał w porządku obrad numer roboczy „J”.  

 ostatni projekt uchwały, który zgłosił Wójt Gminy do wprowadzenia do porządku obrad 
dotyczył zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022. Będzie on 
wynikiem  wprowadzanych powyżej zmian w budżecie gminy na 2019 r.  

Za wprowadzeniem do porządku obrad tego projektu uchwały Rada opowiedziała się w 
głosowaniu jednogłośnie. Projekt uchwały otrzymał numer roboczy „ K”.  
 
Porządek obrad XIV sesji przedkłada się następująco: 

 
1.  Otwarcie obrad XIV  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. 

3.  Ustalenie porządku obrad. 

4.  Informacja Wójta o pracy między sesjami.  
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5.  Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 

6. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/20 

7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji inwestycji gminnych zapisanych w budżecie gminy. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach:  

a/ powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Petrykozach – Uchwała Nr XIV/A/2019; 
b/ przejęcia przez Gminę Pabianice drogi dojazdowej D5 znajdującej się w pasie drogowym 
drogi ekspresowej S8 w miejscowości Pawlikowice do zasobu dróg gminnych – Uchwała Nr 
XIV/B/2019; 
c/ przejęcia przez Gminę Pabianice dróg dojazdowych D7, D8 i D9 znajdujących się w pasie 
drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Jadwinin do zasobu dróg gminnych – 
Uchwała Nr XIV/C/2019; 
d/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. - Uchwała Nr XIV/D/2019; 
e/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. - Uchwała Nr XIV/E/2019; 
f/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. - Uchwała Nr XIV/F/2019. 
g/ rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice – Uchwała Nr 
XIV/G/2019 
h/ rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice – Uchwała Nr 
XIV/H/2019 
i/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr XIV/I/2019 
j/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr XIV/J/2019 
k/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2022- Uchwała Nr 
XIV/K/2019 
 
9. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.  

10. Komunikaty i sprawy różne.  

11. Zamknięcie obrad sesji. 
 
 
Ad. pkt 4. 

 
Wójt Gminy przedłożył informację o pracy między sesjami za okres dwóch miesięcy tj. lipiec-
sierpień 2019. 
Informacja stanowi zał. nr 3 do protokołu.  
Do przedłożonej informacji  z pytaniami wystąpili radni: K. Kowalski, M. Werstak, na które 
odpowiedzi udzielił Wójt Gminy i Skarbnik Gminy.  
Na pytanie sołtys wsi Rydzyny K. Helbik w kwestii nowych tablic informacyjnych w 
sołectwach, Wójt zwrócił się do sołtysów z prośbą, aby na zbliżających się zebraniach wiejskich 
w sprawach rozdysponowania funduszu sołeckiego podnieść sprawę sfinansowania takich 
tablic między innymi ze środków funduszu sołeckiego, oczywiście jeżeli będzie taka wola 
mieszkańców. Tablice nowe, bardzo ładne zamontowane już są w trzech sołectwach na naszym 
terenie. Są to tablice z herbem gminy, nazwą miejscowości składające się z dwóch części. Jedna 
z części zamykana typowo na informacje zawieszane przez sołtysa, druga natomiast dostępna 
dla mieszkańców  w celu umieszczania innych informacji.  
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Ad. pkt 5.  

 
 
Przewodniczący Komisji przedłożyli informacje o pracy Komisji między sesjami: 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że Komisja 
między sesjami odbyła 1 posiedzenie, na którym przyjęła informację  o realizacji planów 
inwestycji i remontów na terenie Gminy Pabianice w 2019 r.,  omówiła  materiały  na sesję 
Rady Gminy.   

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicaka poinformowała, że 
Komisja odbyła 1 posiedzenie, na którym dokonała analizy działań Gminy Pabianice w zakresie 
rozbudowy wodociągów i kanalizacji, omówiła również  materiały na sesję Rady Gminy 
Pabianice. 

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej D. Szczesik poinformowała, że Komisja 
odbyła 1 posiedzenie, na którym omówiła  materiały  na sesję Rady Gminy i sprawy różne oraz 
odbyła wyjazdowe posiedzenie do  szkół na terenie gminy w temacie  oceny przygotowań 
placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020.  

Komisja z zadowoleniem stwierdziła, że szkoły są w pełni przygotowane  do rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego, w tym miejscu zwróciła się do dyrektorów szkół dziękując im za 
zaangażowanie i przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja odbyła 1 kontrolę 

w temacie  funkcjonowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.  

Po przeprowadzonej kontroli Komisja nie miała uwag i wniosków pokontrolnych.  

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

posiedzenie, na którym rozpatrzyła dwie skargi, z których jedna wpłynęła za pośrednictwem 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. 

Komisja po rozpatrzeniu skargi  przygotowała projekt uchwały, który został wprowadzony pod 
obrady tej sesji. Jest to skarga p. A. Melcer na działanie organu wykonawczego Gminy 
Pabianice w zakresie zawierania umów na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego bez 
ogłoszeń na stronach BIP Urzędu Gminy Pabianice. 

Komisja zapoznała się także ze skargą, która wpłynęła do Urzędu Gminy. Skarga - firmy „Kral” 
Sp. z o.o. z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie sposobu opracowania dokumentacji przetargowej 
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) w postępowaniach o udzielenie 
zamówień publicznych pn. 

Komisja również przygotowała projekt uchwały w sprawie tej skargi, który także będzie 
rozpatrywany na dzisiejszej sesji Rady.  
 
Przewodnicząca Komisji A. Marciniak poinformowała, że w sprawie  złożonej skargi p. G. 
Frachowicza, którą Komisja rozpatrywała na posiedzeniu przed przerwą wakacyjną  na zarzut 
dot. braku odpowiedzi od  Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy. Wystąpiła do 
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Przewodniczącego Rady o przekazanie jej Wojewodzie Łódzkiemu do rozpatrzenia ponieważ 
nie jest władna ku temu. Rada Gminy rozpatruje skargi jedynie na działania Wójta i gminnych 
jednostek organizacyjnych. Komisje Rady są integralną częścią Rady,  co za tym idzie, nie 
mogą one rozpatrywać skarg „na siebie”. 
 

Ad. pkt 6. 

 

Informacje o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/20 
przedłożyła Kierownik ref. Oświaty, Kultury i Sportu M. Tum.  

Informacja stanowi pisemny zał. nr 4 do niniejszego protokołu.  

Pytań do zgłoszonej informacji nie zgłoszono.  

W tym miejscu Przewodniczący Rady J. Błoch zabrał głos zaznaczając, że sesja dzisiejsza jest 
wyjątkową z uwagi na obecność  dyrektorów szkół, w tym dyrektor SP w Bychlewie, która 
odchodzi na emeryturę i nowej dyrektor SP w Bychlewie P. Joannie  Skura -  Sądelskiej. 

Przewodniczący wraz z Wójtem złożyli podziękowania  dyrektor A. Wójcikowskiej za 
dotychczasową pracę i wszelkiej pomyślności na emeryturze, złożyli także serdeczne życzenia 
nowej dyrektor p. J. Skura Sądelskiej w związku z objęciem obowiązków dyrektora szkoły 
wręczając obu paniom wiązanki kwiatów. Życzenia złożyli także pozostali dyrektorzy szkół. 

Następnie głos zabrała dyrektor  A.   Wójcikowska składając Radzie Gminy i Wójtowi Gminy 
podziękowania za współpracę.  

 

Ad. pkt 7.  

 

Wójt Gminy M. Wieczorek przedłożył informację o stanie realizacji inwestycji gminnych 
zapisanych w budżecie gminy. 

Informacja stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.  

Wójt informował między innymi, że największą inwestycją prowadzoną obecnie na terenie 
gminy jest budowa szkoły w Petrykozach, która przebiega bardzo pomyślnie, jest w tej chwili 
na etapie prac wykończeniowych. Pod koniec listopada br. ma być zakończona. Inne inwestycje 
także przebiegają bez zakłóceń, odbywają się przetargi, ogólnie wszystkie założenia 
inwestycyjne napawają optymizmem. Zdarzyły się pewne zawirowania, gdzie przeszkodą było 
otrzymanie na czas dofinansowań planowanych do nich, jednak podjęto decyzję w niektórych 
przypadkach o przystąpieniu do prac, nie czekając na środki zewnętrzne, a dopiero w później 
odzyskiwać je.  

Na budowę  placów zabaw, która się przeciąga przygotowywana jest ponowna specyfikacja i 
w tym roku budowy te zostaną zakończone.  

Inwestycje,  w ramach funduszu sołeckiego są na bieżąco realizowane. Trwa budowa 
kanalizacji sanitarnej na ul. Cynkowej. Na tę inwestycję nie posiadamy żadnych dofinansowań, 
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w roku bieżącym musi być ta inwestycja zakończona, aby można było wchodzić w boczne 
podejścia i tu zostanie efekt osiągnięty , ponieważ na tych ulicach będzie wystarczająca ilość 
odbiorców, aby można było pozyskać dofinansowanie.  

Trwają przygotowywania dokumentacji projektowych na rok przyszły pod budowę dróg w 
Hermanowie i Szynkielewie.  

Ad. pkt 8. 

 

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od                      
nr roboczego XIV/B/2019 do XIV/K/2019, co stanowi zał. od nr 6 do nr 15 do protokołu. 
 
Do projektu uchwały o nr roboczym XIV/B/2019 uwag nie zgłoszono. 
 
Za przyjęciem uchwały nr XIV/111/2019 w sprawie przejęcia przez Gminę Pabianice drogi 
dojazdowej D5 znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości 
Pawlikowice do zasobu dróg gminnych radni opowiedzieli się jednogłośnie. Wyciąg z 
głosowania stanowi zał. nr 16 do protokołu. 
 
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XIV/C/2019. 
 
Do przedmiotowego projektu uchwały uwag nie wniesiono. 
 
Uchwała nr XIV/112/2019 w sprawie przejęcia przez Gminę Pabianice dróg dojazdowych D7, 
D8             i D9 znajdujących się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości 
Jadwinin do zasobu dróg gminnych została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi 
zał. nr 17 do protokołu. 
 
Do projektu uchwały o nr roboczym XIV/D/2019 uwag nie zgłoszono. 
 
Za przyjęciem uchwały nr XIV/113/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 
2019 r. radni opowiedzieli się jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 18 do 
protokołu. 
 
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XIV/E/2019. 
 
Uwag do projektu nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIV/114/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. przyjęta 
została przez radnych jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu. 
 
Przy projekcie uchwały o nr roboczym XIV/F/2019 głos zabrała radna M. Werstak, pytając o 
środki w wysokości 40.000 przeznaczone dla świetlic. Jakie będzie przeznaczenie tych świetlic. 
 
Odpowiedzi na pytanie udzielił jej Wójt, oznajmaiąc, iż środki te zostaną przeznaczone na 
bieżące utrzymanie świetlic. 
 
Radna M. Werstak zapytała, czy w ramach tych środków zaplanowane są zajęcia dla 
mieszkańców. 
 
Wójt M. Wieczorek odpowiedział, iż z tych środków nie są takie zajęcia zaplanowane. 
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Uchwała Nr XIV/115/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. przyjęta 
została przez radnych jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 20 do protokołu. 
 
Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XIV/G/2019. 
 
Do powyższego projektu uwag nie wniesiono. 
 
Uchwała Nr XIV/116/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego 
Gminy Pabianice przyjęta została przez radnych 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym 
się. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 21 do protokołu. 
Przy projekcie uchwały o nr roboczym XIV/H/2019 wyjaśnienia dot. skargi złożył radca 
prawny           A. Jankowski, informując, iż przedmiotowa skarga wraz z aktami sprawy oraz 
wyjaśnieniami została przekazana zgodnie z właściwością do rozpatrzenia Wojewodzie 
Łódzkiemu. 
 
Uwag do powyższego projektu nie wniesiono. 
 
Uchwała nr XIV/117/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego 
Gminy Pabianice przyjęta została przez radnych 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym 
się. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 22 do protokołu. 
 
Do projektu uchwały o nr roboczym XIV/I/2019 uwag nie wniesiono. Uchwała nr 
XIV/118/2019            w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. przyjęta została 
jednogłośnie. Wyciąg                z głosowania stanowi zał. nr 23 do protokołu. 
 
Do projektu uchwały o nr roboczym XIV/J/2019 uwag nie wniesiono. Uchwała nr 
XIV/119/2019           w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. przyjęta została 
jednogłośnie. Wyciąg              z głosowania stanowi zał. nr 24 do protokołu. 
 
Ostatnim projektem uchwały był projekt o nr roboczym XIV/K/2019. Do powyższego projektu 
radni uwag nie wnieśli. 
 
Uchwała nr XIV/120/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-
2022. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 25 do protokołu. 
 

Ad. pkt 9. 

 

Radna M. Werstak złożyła interpelacje (w liczbie 5) dot: 
 
1. Naprawy latarni przy posesji nr 200/202 w miejscowości Pawlikowice, 
2. Zwiększenia środków finansowych dla szkół gminy Pabianice na zajęcia pozalekcyjne, 
3. Powzięcia działań zmierzających do naprawy nawierzchni na drodze powiatowej 
Pawlikowice I   
    oraz poprawy stanu nawierzchni dróg w Pawlikowicach II, 
4. Podjęcia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Pabianice 
na   
    odcinku Terenina (Hermanów) - Pawlikowice I, 
5. Wysokości środków finansowych przeznaczonych na inwestycje drogowe, mielioracyjne, 
    remontowe w poszczególnych sołectwach w latach 2009-2019. 
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Ad. pkt 10. 

 

W ramach punktu obrad komunikaty i sprawy różne jako pierwszy głos zabrał radny                    
Ł. Drewniak,  który zwrócił się z prośbą o wykaszanie rowów z traw na całym terenie 
gminy. Pomimo trwającej suszy rowy i tak intensywnie zarastają.   
 
Jako następna głos zabrała radna M. Werstak, która z racji pełnionej przez siebie funkcji 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, poinformowała o Powiatowych 
Targach Pracy mających się odbyć w dniu 19 września, godz. 1200-1700 w Powiatowej 
Hali Sportowej w Pabianicach. Podczas targów swe stoiska będą prezentować m. in. 
tacy pracodawcy jak:  Amazon, DHL, czy WKU. 
 
Dalej, w ramach komunikatów i spraw różnych radny K. Kowalski zwrócił się                       
z prośbą czy Urząd Gminy mógłby wystąpić do Policji działającej na terenie gminy,            
o doraźne utworzenie patroli, które kontrolowały by miejsca na drogach technicznych                         
w Rydzynach. Często przebywa tam młodzież i zostawia po sobie dużo śmieci. Podobna 
sytuacja występuje także na drogach leśnych. 
 
Do powyższego odniósł się Przewodniczący Rady Gminy J. Błoch, odpowiadając, iż w 
tej sprawie Urząd na pewno zwróci się zarówno do Policji jak i straży leśnej. 
 
Pozostający przy głosie radny K. Kowalski dodał dodatkowo, iż przydałyby się także 
od czasu do czasu kontrole pomiaru prędkości na drodze powiatowej przebiegającej 
przez Rydzyny.   
 
Odnosząc się do powyższej wypowiedzi radnego K. Kowalskiego, Wójt M. Wieczorek 
nawiązując do współpracy z Policją poinformował, iż gmina poczyniła już rozmowy                              
z Komendantem Powiatowym Policji w sprawie przyszłorocznych dodatkowych 
kontroli (tzw. służb ponadnormatywnych). Umówiono się, że w budżecie na rok 2020 
gmina zapewni pewne środki (nie będą to kwoty kolosalne) na taką służbę. Plusem tego 
będzie to, iż to Urząd będzie decydować o formie patrolu (np. czy ma to być patrol 
drogówki) oraz sugerować gdzie ten patrol powinien stanąć (na której drodze). 
„Będziemy mieli całkowity wpływ na to, co te dodatkowe patrole będą robić na terenie 
gminy”. 
 
Następnie głos zabrała radna M. Werstak, która odniosła się do rozpoczynającego swą 
działalność we wrześniu „Amazona”. Amazon docelowo przewiduje zatrudnienie 1000 
osób, co będzie się wiązać ze wzmożonym ruchem samochodowym i rowerowym. Za 
chwilę będzie budowane rondo przy ul. Świetlickiego i Kilińskiego - będzie duży ruch                  
i pojazdy będą kierowane objazdem przez Pawlikowice. W związku z tym jest prośba, 
aby poprawić na tym odcinku stan bezpieczeństwa, np. pod kątem przyszłej współpracy                     
z Policją z chęcią przyjęty zostanie radiowóz aby kontrolować prędkość na wzmożonym 
odcinku ruchu w Pawlikowicach. Radna M. Werstak wspomniała także o długotrwałym 
problemie jaki występuje na skrzyżowaniu w Tereninie, gdzie samochody często 
wieżdżają w ogrodzenie usytuowanej tam posesji - nie ma tam żadnych zabezpieczeń, 
np. w postaci znaku drogowego  ograniczającego prędkość. Radna zaproponowała też 
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aby w ramach prac komisji przejechać się po terenie gminy w celu sprawdzenia, które 
skrzyżowania bądź miejsca są niebezpieczne i na których z nich należy bezpieczeństwo 
poprawić. 
 
Do wypowiedzi radnej M. Werstak w temacie problematycznego skrzyżowania                    
w Tereninie odniósł się Wójt, który podkreślił, iż otrzymuje mnóstwo sygnałów na temat 
montażu różnego rodzaju przeszkód na drogach w celu ograniczenia prędkości, w 
związku           z czym chciałby w przyszłym roku, na wiosnę kompleksowo - w tych 
miejscach, w których to jest uzasadnione - przeprowadzić taką akcję montażu takich 
przeszkód. Jeśli natomiast chodzi o skrzyżowanie w Tereninie, jest ono szczególnie 
niebezpieczne i dobrze by było nie czekać z tym do wiosny tylko zrobić je jeszcze w 
tym roku, najpóźniej późną jesienią – tak aby zdążyć jeszcze przed zimą. 
 
W dalszej kolejności komunikatów i spraw różnych radny M. Kociołek zaprosił na VI 
Rajd Motocyklowy „Wojna – Obrona, Wrzesień 1939, Pamiętamy”, który odbędzie się 
w dniach 13-15 września. 
1 
 
 
Dalej, radny G. Antoniewski poruszył następujące kwestie: 

 odniósł się do opieszałości działań Policji i poprosił aby porozmawiać w tej 
sprawie z komendantem. Ostatnio była zgłoszona na numer 112 sytuacja dot. 
zagrożenia zdrowia i życia małego dziecka - na przyjazd policji czekało się 
prawie godzinę czasu. Potem okazało się, że policja nie zna w ogóle terenu gminy 
- nie wiedzą gdzie są jak przyjeżdżają. Może powinni zapoznać się z terenem jak 
mają przyjechać na interwencje. Sytuacja była poważna, a policjanci przyjechali 
dopiero po 45 minutach, po kilkukrotnym dzwonieniu na 112. Prośba aby 
zwrócić na to uwagę. 

 poprosił o zmianę jednego lustra drogowego i dołożenie drugiego na drugą stronę 
zakrętu w Piątkowisku na krzyżówce od drogi Partyjnej jak się jedzie od Górki 
Pabianickiej. 

 zaprosił na dożynki parafialne, które odbędą się 15 września o godz. 1330 w 
kościele w Górce Pabianickiej. 

Po raz kolejny w ramach punktu obrad komunikaty i sprawy różne głos zabrała radna                     
M. Werstak, która poinformowała, iż na rogu Pawlikowic I przy firmie „Dekorex” 
pozostawiono najprawdopodobniej słup energetyczny, stojący jedną nogą w chodniku,                  
a jedną w asfalcie (zgodnie z okazaną przez radną fotografią). Czy to tak powinno być. 
Prośba, aby to sprawdzić.   
 
Następnie, Sołtys wsi Petrykozy W. Lewandowski zaprosił na uroczyste odsłonięcie  
tablicy w Petrykozach w dniu 7 września (sobota) o godz. 15. 
 
Dalej, radna A. Marciniak poprosiła o ponowne wystąpienie do Starostwa Powiatowego               
w Pabianicach o oznakowanie drogi powiatowej (temat poruszony jakiś czas temu                     
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w interpelacji) i przejść dla pieszych, a szczególnie o zamontowanie poduszek na 
przejściach na całej długości drogi. 
 
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który zaprosił 
na dzień 8 września na godz. 11 do kościoła Matki Bożej Różańcowej na msze świętą 
dziękczynną dożynkową za tegoroczne plony. 
 
Dalej, Wójt M. Wieczorek zaprosił na wydarzenie mające się odbyć w Górce 
Pabianickiej  w sali OSP, w dniu 04 września o godz. 16. Gmina będzie gościć grupę 
artystów plastyków z Kostaryki, która przyjedzie na plener do Górki Pabianickiej, po 
to, żeby uwiecznić                   w swoich pracach kościół. 
 
Na koniec głos zabrała ponownie radna M. Werstak, pytając o ofertę zajęć dla młodzieży             
w Gminnym Domu Kultury na obecny rok szkolny. Czy jest taka oferta i od kiedy 
ewentualnie zajęcia ruszą. 
 
Wójt odpowiedział, iż będzie dążył do tego, aby Dyrektor GDK-u zaplanowała taką 
ofertę zajęć, z tym, że poprosi on o taką propozycję czy rozpiskę. Być może będzie to 
koniec tego roku, a może budżet na rok 2020, jednakże chciałby aby to wcześniej 
powstało, by radni mogli się do tego odnieść, zaopiniować, obejrzeć. W porozumieniu 
z Dyrektor GDK przygotuje taką propozycję. 
 
Kończąc obrady Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch życzył wszystkim 
obecnym na sesji udanego i przyjemnego popołudnia. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. pkt 11. 
 

Przewodniczący zakończył XIV sesję Rady Gminy Pabianice. 
 

 

       Przewodniczący   

     Rady Gminy Pabianice  

 

 Jerzy Błoch  

 

 

 

 

 

Protokołowały: 
Urszula Czerwonka                                                                                
Paulina Mąkowska                                                                                                                                                          
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