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     Protokół Nr XV  

z  obrad XV   sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 30 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  14   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, mieszkańcy gminy Pabianice.  

 

Ad. pkt 1. 

 

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

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 złożył 

wniosek  o wprowadzenie trzech   projektów  uchwał  w sprawach: zgłoszeń kandydatów na 

ławników, które pozostawia się bez dalszego biegu. Wyjaśnił, że projekty tych uchwał zostały 

przygotowane przez Zespół powołany przez Radę Gminy do opiniowania kandydatów na 

ławników i dot. kandydatów, którzy ze względów formalnych nie spełniają wymogów. 

Przewodniczący proponował, aby w porządku obrad w punkcie dot. podjęcia uchwał nadać im 

kolejno numery robocze od 1 -3.  

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały dot. kandydatki na ławnika Pani xxxx, 

która ze względów formalnych nie spełnia wymogów Rada opowiedziała się w głosowaniu 

jednomyślnie.  

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały dot. kandydatki na ławnika Pani xxx, 

która ze względów formalnych nie spełnia wymogów Rada opowiedziała się w głosowaniu 

jednomyślnie.  

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały dot. kandydata na ławnika Pana xxxx 

, który ze względów formalnych nie spełnia wymogów Rada opowiedziała się w głosowaniu 

jednomyślnie.  

Następnie Wójt Gminy M. Wieczorek wniósł o wprowadzenie 4 dodatkowych projektów 

uchwał, które były przedkładane przed sesją na Komisjach Rady Gminy.  

Były to projekty uchwał w sprawach: 
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- zmieniająca uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

ustalenia „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”. 

Zachodzi konieczność zmiany § 10 ust. 2 pkt 1 oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Regulaminu, wynika to 

ze zmiany Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. 

- zmian w budżecie gminy Pabianice na 209 r. dot. zmiany przeznaczenia  funduszu sołeckiego 

sołectwa Piątkowisko oraz sołectwa Hermanów na wnioski w/w sołectw. 

- zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. , zmiany dotyczą włączenia do budżetu gminy 

Pabianice 200 000,00  zł. z tytułu renty planistycznej po stronie dochodów przeznaczone na 

zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie „Przebudowa ul. Tytanowej w Piątkowisku, a 

także w kwocie 164 138,000 zł. z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji po stronie 

dochodów, przeznaczone na zwiększenie wydatków w związku z realizacją podwyżek 

wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.  

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 -2022 . gdzie wprowadza się zmiany 

w związku z powyżej proponowanymi zmianami do budżetu gminy.  

Przewodniczący Rady proponował, aby zgłoszonym przez Wójta projektom uchwał nadać wg 

zgłoszonej kolejności kolejne w porządku obrad numery alfabetyczne przypisane do projektów 

uchwał tj. J;K;L;M i poddał do głosowania.  

Za wprowadzeniem projektu uchwały J - zmieniającej uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Gminy 

Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia „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”, Rada 

opowiedziała się – jednogłośnie. 

 

Za wprowadzeniem projektu uchwały „K” w sprawie  zmian w budżecie gminy Pabianice na 

2019 r. dot. zmiany przeznaczenia  funduszu sołeckiego sołectwa Piątkowisko oraz sołectwa 

Hermanów na wnioski w/w sołectw, Rada opowiedziała się jednogłośnie.  

Za wprowadzeniem projektu uchwały „L” w sprawie  zmian w budżecie gminy Pabianice na 

2019 r. dot., w którym zmiany dot. włączenia do budżetu gminy Pabianice 200 000,00  zł. z 

tytułu renty planistycznej po stronie dochodów przeznaczone na zwiększenie wydatków 

majątkowych na zadanie „Przebudowa ul. Tytanowej w Piątkowisku, a także w kwocie 

164 138,000 zł. z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji po stronie dochodów, 

przeznaczone na zwiększenie wydatków w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń 

nauczycieli od 1 września 2019 r.  Rada opowiedziała się jednogłośnie.  

 Za wprowadzeniem projektu uchwały „M” w sprawie   zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2019 -2022  gdzie wprowadza się zmiany w związku z powyżej 

proponowanymi zmianami do budżetu gminy, Rada opowiedziała się w głosowaniu 

jednogłośnie.  
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Przewodniczący Rady zabierając głos ponownie w sprawach zmian porządku obrad wniósł o 

wprowadzenie do porządku obrad kolejnych 2 projektów uchwał w sprawach:  

- przekazania w części skargi wg właściwości do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska 

- rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice. 

Proponował, aby w porządku obrad nadać im wg zgłoszonej kolejności kolejne w porządku 

obrad numery alfabetyczne przypisane do projektów uchwał tj. N; O i poddał do głosowania.  

Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie  przekazania w części skargi wg właściwości 

do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Rada opowiedziała się w głosowaniu 

jednomyślnie.  

Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice  

Rada opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie.  

Przybyły na sesję Rady Gminy mieszkaniec gminy p. xxxxx, zabierając głos w imieniu 

własnym i pozostałych mieszkańców przybyłych na obrady sesji w sprawie zainteresowanej 

dotyczącej projektów uchwał: 

- przekazania w części skargi wg właściwości do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska 

- rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice 

złożył wniosek, aby wymienione powyżej projekty uchwał rozpatrywane były jako pierwsze w 

kolejności w punkcie dotyczącym podjęcia uchwał. 

Przewodniczący Rady w tej kwestii zwrócił się do radcy prawnego, którego opinia była taka, 

że jest to jak najbardziej możliwe, ale Rada Gminy musi opowiedzieć się za tą zmianą w 

głosowaniu.   

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał do głosowania wniosek, aby projekty 

uchwał w sprawach:  

- przekazania w części skargi wg właściwości do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska 

- rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice 

były rozpatrywane przez Radę Gminy w pkt  9 - podjęcie uchwał jako pierwsze w kolejności,   

za którym Rada opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie.  

Porządek obrad przedkłada się następująco:  

 

1.  Otwarcie obrad XV  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. 

3.  Ustalenie porządku obrad. 

4.  Informacja Wójta o pracy między sesjami.  

5.  Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 

6. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pabianice za I półrocze 2019 r.  
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7. Przedłożenie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych  

8. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników.  

9. Podjęcie uchwał w sprawach:  

n/przekazania w części skargi wg właściwości do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska- Uchwała Nr XV/N/2019 

o/ rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice- Uchwała Nr XV/O/2019 

1/ zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu – Uchwała Nr 

XV/1/2019 

2/ zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu – Uchwała Nr 

XV/2/2019 

3/ zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu – Uchwała Nr 

XV/3/2019 

a/ wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach na lata 2020-2023 – Uchwała Nr 

XV/A/2019  

b/ wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na lata 2020-2023 – Uchwała Nr 

XV/B/2019  

c/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr XV/C/2019  

d/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr XV/D/2019  

e/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr XV/E/2019  

f/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr XV/F/2019  

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

h/ zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/348/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 kwietnia 2017 

r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  nauczycielom, którym, powierzono 

stanowisko kierownicze w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Pabianice – 

Uchwała Nr XV/H/2019 

i/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i 

oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6 – letnie i młodsze – Uchwała Nr XV/I/2019  

j/ zmieniająca  uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w 

sprawie ustalenia „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” – Uchwała Nr XV/J/2019 

k/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.- Uchwała Nr XV/K/2019  

l/zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. - Uchwała Nr XV/L/2019  

m/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 -2022 . gdzie wprowadza się 

zmiany w związku z powyżej proponowanymi zmianami do budżetu gminy, Rada opowiedziała 

się w głosowaniu jednogłośnie -  Uchwała Nr XV/M/2019  
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10. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.  

11. Komunikaty i sprawy różne.  

12. Zamknięcie obrad sesji.  

 

Ad. pkt 4  

Wójt Gminy przedłożył informacje o pracy Urzędu Gminy od ostatniej sesji. 

Informacja przedkłada się następująco: 

” INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI  

wrzesień 2019 r. 

W zakresie utrzymania dróg  

1. Przeprowadzono postępowanie  przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót na zadanie 

inwestycyjne pn; Przebudowa ul. Tytanowej w ramach projektu „Budowy dróg osiedla w 

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

rowerowego”. W przetargu uczestniczyły 3 oferty. Firma która złożyła najkorzystniejszą ofertę 

jest firma „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. j., Porszewice 31, 95-200 Pabianice. 

Oferowana kwota wynosi 1 677 700,00 zł brutto. 

 

2.  Roboty dotyczące wykonania zadania pn: „Przebudowa drogi w Rydzynach działka 61/2” 

są na ukończeniu, termin zakończenia i odbioru robót planowany jest na 30 września 2019r.    

 

3. Przeprowadzono postępowanie  przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót na zadanie 

inwestycyjne pn; „Rozbudowa drogi nr. 108257E przez Szynkielew I na odcinku od zakrętu 

przy pos.29 do drogi krajowej nr. 71”. Dnia 2 września 2019r. została podpisana umowa z firmą 

„WŁODAN” Andrzej Włodarczyk sp. j., Porszewice 31, 95-200 Pabianice.  

 

4. Przeprowadzono postępowanie  przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót na zadanie 

inwestycyjne pn; „Remont drogi gminnej  nr. 108280E w miejscowości Rydzyny Dolne”. Dnia 

4 września 2019r. została podpisana umowa z firmą  „WŁODAN”  sp. j., Porszewice 31, 95-

200 Pabianice.  

 

5. Dokonano naprawy i konserwacji wiaty przystankowej w Kudrowicach przy sklepie 

spożywczym (tzw. krańcówka) 

 

6. Wykaszano pobocza dróg i rowów przydrożnych przy użyciu własnego sprzętu tj. ciągnika 

rolniczego oraz kos spalinowych. 

 

7. Przeprowadzono postępowanie  przetargowe na wyłonienie wykonawcy kompleksowej 

dostawy energii elektrycznej na terenie Gminy Pabianice. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 

12.09.2019r. W przetargu złożona została 1 oferta przez firmę PGE Obrót S.A.  

z siedzibą w Rzeszowie.  

 

8. Przeprowadzono dwa postepowania ofertowe na wyłonienie osób pełniących funkcję 
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inspektora nadzoru w inwestycjach drogowych.  

 

9. Przekazano do Starostwa Powiatowego wnioski oraz uwagi mieszkańców i radnych Urzędu 

Gminy Pabianice dotyczących ustawienia znaków, usunięcia ubytków w jezdni oraz poprawy 

bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 

 

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

wykorzystaniem ciągnika i przyczepy  oraz robotników drogowych.  

 

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

mieszkańców w różnych sprawach. 

 

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

drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. 

 

13. Wydano trzy decyzje na lokalizację  i urządzenie zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości. 

 

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

Pabianice oraz wykonywano prace biurowe związane z funkcjonowaniem Referatu Dróg i 

Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Pabianice. 

 

W zakresie planowania przestrzennego  

 

 Przeprowadzono 34 sprawy z zakresu wystawienia wypisów i wyrysów, zaświadczeń 

z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 Przeprowadzono 5 spraw z zakresu opiniowania wstępnych projektów podziału 

nieruchomości. 

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

dotyczące zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego).  

 Prowadzono czynności wynikające z przeprowadzanych procedur planistycznych 

w związku z uchwalaniem zmiany planów miejscowych i studium. 

Obecne etapy: 

1. Górka Pabianicka – projekt wyłożony do publicznego wglądu.   

2. Świątniki  – procedura na etapie uzyskiwania zgody Izby Rolniczej na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

3. Rydzyny – etap uzyskiwania zgody Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie 

zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.  

4. Porszewice - etap uzyskiwania zgody Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie 

zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 
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5. Bychlew – etap uzyskiwania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

6. Szynkielew – projekt wyłożony do publicznego wglądu.   

7. Studium - etap przygotowywania wstępnego projektu.   

8. Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów - etap przygotowywania wstępnego 

projektu.   

9. Obszar wokół dróg ekspresowych S14, S8 oraz drogi w Żytowicach (Rydzyny, 

Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice, 

Wysieradz) – projekt uzyskał pozytywną opinie komisji urbanistycznej.  

10. Tereny inwestycyjne w południowej części gminy Pabianice (Pawlikowice, Jadwinin) 

- projekt uzyskał pozytywną opinie komisji urbanistycznej. Projekt przesłany do Izby 

Rolniczej, celem uzyskania zgodny na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele 

nieleśne.  

W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych 

1. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego                 

w Gminie Pabianice” w ramach Poddziałania IV.3.1. Ochrona powietrza – ZIT, RPO 

WŁ na lata 2014-2020 

2. Złożony został  wniosek o płatność w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  dot. 

„Przebudowy drogi gminnej Nr 108023E w Pawlikowicach od skrzyżowania z drogą 

powiatową Nr 3310 E do granicy z gmina Dłutów”. 

3. Złożone zostały dokumenty niezbędne do podpisania umów z wojewoda Łódzkim w 

ramach Funduszu Dróg Samorządowych na: „Rozbudowę drogi gminnej nr 108257E 

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

„Przebudowę ul. Tytanowej w ramach projektu Budowy dróg osiedla w Piątkowisku w 

obrębie ulic Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo-rowerowego”. 

W zakresie pracy Referatu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Nieruchomościami 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

 

1. Wydano 8 szt.  warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowe 

            oraz wydano 2 szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej..             

2. Wymieniono zasuwy sieciowe i naprawiono zasuwy przydomowe w pasie drogi 

powiatowej 

            w Woli Żytowskiej. Prace te związane były z przebudową ww drogi. 

3. Trwają prace rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy 

4. Wystąpiono do WFOŚiGW w Łodzi z wnioskiem o udzielenie dofinansowania do  

budowy 

            instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SUW Rydzyny.  
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5. Ogłoszono przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku. 

6.    Trwają pracę przy wdrożeniu  nowego oprogramowania pracy SUW Górka Pabianicka 

 

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa 

 

1. Przyjęto i wprowadzono 44 wniosków o  wpis  do CEIDG, 

2.      Wydano 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 

            i 9  zezwoleń na sklepy spożywczo przemysłowe 

 

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

 

1. Wykonano 3 decyzje podziałowe  i 1 decyzję o uchyleniu decyzji podziałowej 

2. Wykonano 7 zawiadomień i zaświadczeń o nadaniu nr posesji 

3. Wykonano 10 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych 

4. Wykonano 2 wypisów z KW d/c służbowych 

5. Wprowadzono 20 aktów notarialnych do rejestru 

6. Sprawy różne – jedna dotycząca  oświadczeń i zaświadczeń o osobistym prowadzeniu 

            gosp.rolnych 

7.  Dokonano w Starostwie Powiatowym w Pabianicach zgłoszenia rozbiórki starej szkoły 

w Rydzynach. 

8. Zakończono protokolarnie w dniu 16.09.2019 r. budowę ogrodzenia działki 672/29 w 

            Piątkowisku 

9. Podpisano umowę na zamontowanie kamer na obiekcie sportowym LKS Piątkowisko 

4B. 

 

W  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

1.      Przyjęto i wprowadzono do programu  38 deklaracji; 

2.      Zaksięgowano 43 820,83 zł   z tytułu wpłat za  gospodarowanie odpadami     

         komunalnymi; 

3.      Wystawiono 37 upomnienia z tytułu zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami  

         komunalnymi oraz wystawiono 18 postanowień dotyczących wpłat, konkretnie na co ta  

         wpłata została zaliczona 

4.      Działania informacyjne odnośnie zaległości (telefon - ok.70 rozmów telefonicznych; 

5.      W związku ze zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

         generowanie,   wydruk i wysyłka zawiadomień o wysokości opłaty dla właścicieli  

         nieruchomości położonych  na terenie gminy Pabianice; 

6.     Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na odbiór odpadów .  

7.     Obsługa bieżąca mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat, udzielanie 

informacji  

 

W zakresie ochrony środowiska 

 

1.        Przeprowadzono 13postępowań związanych z wydaniem zezwoleń lub zaświadczeń w  

           sprawie wycięcia drzew. 

2         Wszczęto postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

           dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowanie zakładu Greek-Trade w 

Porszewicach. 

3. Zaopiniowano pozytywnie projekt robót geologicznych dla sporządzenia dokumentacji  

            geologicznej złoża kruszywa naturalnego Porszewice I. 
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W zakresie wykonania gminnych programów. 

 

1. Wydano 4 skierowania na sterylizację/kastracje psów. 

2. Wydano 6 skierowań na sterylizację/kastrację kotów. 

3. Przyjęto 4 wnioski na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków  

4. Przyjęto 5 zgłoszeń rozliczenia budowy PBOŚ  i 1 zgłoszenie rozliczenia budowy 

przyłączy  kanalizacyjnych. 

5. Przyjęto 7 zgłoszeń rozliczenia kosztów likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk  

            węglowych 

 

Wnioski na dofinansowanie do  budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych 

biologicznych oczyszczalni ścieków przyjmowane są do końca dnia. 

 

Referat Oświaty, Kultury i Sportu 

1. W miesiącu sierpień za usługi opiekunów dziennych zatrudnionych przez gminę korzystało  

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

     Koszty z tym związane, ponoszone przez gminę wyniosły w tym miesiącu 18 864 zł. 

2. Od 2 września zawarto 6 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na zwrot kosztów     

    dojazdu ich dzieci do szkoły i na zajęcia wspomagające ich rozwój. 

 

3. Od 3 września zawarto 10  umów – zleceń  z opiekunami na przystankach przy szkole w    

    Żytowicach, Piątkowisku i Petrykozach oraz 2 umowy – zlecenia z Paniami ze STOPU. 

 

4. Od 6 września zawarto 2 umowy z opiekunkami o udzielenie dotacji celowej dla podmiotu  

    prowadzącego żłobek dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice. 

 

5. Od 2 września zawarto umowę z przewoźnikiem na przewóz uczniów niepełnosprawnych  

    na miesiąc wrzesień.    

 

6.  Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu  

     Gminy Pabianice. W wyniku tego konkursu wyłoniono przewoźnika, który od   

      października przejmie opiekę i dowozy 6 uczniów z terenu Gminy. 

 

7. Przekazano do Kuratorium Oświaty aktualizację wniosku o udzielenie dotacji celowej w  

    roku 2019  na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub  

    materiały ćwiczeniowe. 

 

8. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piątkowisku przyznano trzem uczniom 30   

    godzin tygodniowo na zajęcia indywidualnego nauczania ( w wymiarze: 8 godzi, 12 godzin  

    i 10 godzin )  oraz jednemu uczniowi 6 godzin tygodniowo na zajęcia dydaktyczno –     

wyrównawcze w roku szkolnym 2019/2020. 

9. Na pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Petrykozach będzie zatrudniony od 1  

    października 2019 r. nauczyciel wspomagający dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie  

    kształcenia specjalnego.  

10. Przekazano do Kuratorium Oświaty aneksy  do arkuszy organizacyjnych  na rok szkolny  
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      2019/2020.  

11. Odbyło się spotkanie dyrektorów w sprawie ustaleń dodatkowych informacji  dot. tras  

      dowozu i odwozu dzieci z domu do szkoły. 

12. Przesłano do Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” i  

      Związku Nauczycielstwa Polskiego do uzgodnienia projekt zmieniający uchwałę dot.  

      ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania  

      dodatków dla nauczycieli. 

 

13. Na pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychlewie pozytywnie zaopiniowano  

      kandydaturę Pani Elżbiety Burdy na stanowisko wicedyrektora Szkoły Podstawowej w  

      Bychlewie. 

 

14. Przekazano do Kuratorium Oświaty informację o liczbie dzieci cudzoziemskich spoza  

      Unii Europejskiej uczęszczających do szkół na terenie Gminy Pabianice. 

  

15. Przeprowadzono rozeznanie cenowe na zakup kosiarki traktora samojezdnego na potrzeby  

      sołectwa Konin-Majówka, który zostanie zakupiony w ramach środków funduszu  

      sołeckiego na rok 2019. 

16. Rozliczono wydatki związane z organizacją wydarzenia zorganizowanego w dniu 7  

       września związanego z odsłonięciem tablicy pamiątkowej upamiętniającej wysiedlenie  

       mieszkańców wsi Petrykozy w 1940 r. 

17. Na bieżąco konsultowano z sołtysami pod względem formalnym  zmiany wykorzystania  

      FŚ na rok 2019  oraz projekty przeznaczenia  funduszy sołeckich na rok 2020. 

18. Uzgodniono wraz z dyrekcją SP w Pawlikowicach zakres realizacji zadania: zakupu  

       urządzeń sportowych dla SP w Pawlikowicach. W trakcie opracowywania dokumentacja  

       na potrzeby zgłoszenie projektu zagospodarowania działki do Starostwa . Równoległe  

       prowadzenie jest rozeznanie cenowe na realizacje przedmiotowego zadania. 

19. Na bieżąco prowadzone są sprawy związane z bieżącym utrzymaniem obiektów  

      sportowych, świetlic oraz ich wynajmem. 

20. Opracowano i zawarto umowy zlecenia na pracę związane z utrzymaniem porządku i  

       czystości w obiektach świetlic wiejskich w Koninie, Hermanowie, Jadwininie. 

21. Na podstawie Uchwały Nr VI/41/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia  

      warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na sprzyjaniu rozwojowi  

      sportu na terenie Gminy Pabianice, Wójt Gminy Pabianice informuje o możliwości  

      składania wniosków na dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania na rok 2020,  

      w nieprzekraczalnym terminie do 15 października br.( o dotację mogą ubiegać się  

      podmioty prowadzące działalność sportową skierowaną dla dzieci i mieszkańców z terenu  

      Gminy Pabianice). 

22. Do 30 września przedkładane są informacje w zakresie realizacji wypoczynku letniego  

      dzieci i młodzieży. Z informacji uzyskanej od Dotowanych wynika , że wszystkie  

      podmioty zrealizowały zadania. 

23. Zostały zawarte umowy na przekazanie komputerów  pozyskanych w ramach projektu  

    „E – aktywni mieszkańcy Gminy Pabianice:  z SP w Petrykozach – 6 szt. (szkoła była    

     organizatorem 2 szkoleń w projekcie), oraz z SP w Pawlikowicach – 4 szt. (zorganizowano 

1  szkolenie).” 

Ad. pkt 5.  



11 
 

Przewodniczący Komisji przedłożyli informacje o pracy Komisji w miesiącu wrześniu.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował w imieniu 

Komisji, której przewodniczy jak i Przewodniczących Komisji  Samorządowo-Społecznej i 

Organizacyjnej i Komisji  Ochrony Środowiska,  że Komisje odbyły połączone posiedzenie w 

temacie analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r i omówienia 

projektów uchwał na sesję Rady Gminy. Wniosków nie postawiono, wykonanie sprawozdania 

za I półrocze  Komisje zaopiniowały pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja Rewizyjna 

odbyła 1 posiedzenie, na którym również dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu 

za I półrocze, wykonanie budżetu za I półrocze zaopiniowała nie wnosząc uwag.  

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

odbyła między sesjami 1 posiedzenie, na którym rozpatrywała skargę P. XXXXX i 

mieszkańców  gminy Pabianice. Skarga dotyczyła  braku działań pracowników referatu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami „w zakresie wyeliminowania smrodu” z 

południowej części  Gminy Pabianice przez unikanie zastosowania środków prawnych wobec 

właścicieli prowadzących działalność gospodarczą na posesji nr 5 i nr 12 we wsi Bychlew.  

  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  zapoznała się z wyjaśnieniami  Wójta Gminy Pabianice 

na tę okoliczność i na tym posiedzeniu zapoznała się również z odpowiedzią z  Urzędu 

Wojewódzkiego – Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru na pismo Przewodniczącego Rady 

Gminy Pabianice,  które było skierowane w związku z wcześniej złożoną skargą  p. XXXXX  

również w sprawie „odoru” wydzielającego się z prowadzonej działalności gospodarczej na 

w/w posesjach gdzie Wojewoda zwrócił uwagę, że w sprawach  uciążliwości  wywołanych 

przez hodowlę zwierząt,  Rada Gminy nie jest  właściwa do załatwienia sprawy, jednak 

zasadnym byłoby  przekazanie  w/g właściwości skargi  poprzez podjęcie uchwały do 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Po przenalizowaniu złożonej skargi Pana 

xxxxxxxx  i innych mieszkańców w zakresie wyeliminowania smrodu” z południowej części  

Gminy Pabianice przez unikanie zastosowania środków prawnych wobec właścicieli 

prowadzących działalność gospodarczą na posesji nr 5 i nr 12 we wsi Bychlew Komisja 

wypracowała projekty uchwał w powyższych sprawach, które będą przedkładane poniżej w 

punkcie podjęcie uchwał.  

 

 

Ad. pkt 6. 

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze przedłożyła Skarbnik Gminy J. Kukieła.  

Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.  

Skarbnik poinformowała: 

„Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt 

Gminy Pabianice przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pabianice za 

I półrocze 2019 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2019 – 2022 za I półrocze 2019 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r. 

Z przedłożonej Państwu informacji wynika, że zgodnie z uchwałą budżetową, kolejnymi 

uchwałami zmieniającymi oraz zarządzeniami Wójta, które wprowadziły do budżetu zmiany, 
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nastąpiło zwiększenie dochodów o 1.290.541,48 zł a wydatków o kwotę 1.635.541,48 zł. 

Podstawą wprowadzonych zmian były decyzje Ministra Finansów, wojewody Łódzkiego, 

wnioski sołectw, jednostek organizacyjnych oraz własne potrzeby wynikające z 

przeprowadzanych analiz. 

 W wyniku dokonanych zmian: 

 zaplanowany po stronie dochodów budżet wyniósł  41.824.152,48 zł i został zrealizowany 

w kwocie 22.453.046,21 zł, co stanowi 53,7 % w stosunku do prognozy; 

 zaplanowany po stronie wydatków budżet wyniósł 48.258.027,58 zł i został zrealizowany 

w kwocie 18.945.682,99 zł co stanowi 39,3 % planu. 

 planowany deficyt budżetowy w wysokości 6.088.875,10 zł wzrósł o 345.000,00 zł i wynosi 

na dzień 30.06.2019 r. - 6.433.875,10 zł.  

 

Finansowanie deficytu budżetowego, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 

planuje się przychodami pochodzącymi z: 

 zaciągniętych pożyczek i kredytów – 6.088.875,10 zł, 

 nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -  345.000,00 zł. 

 

Stan zadłużenia Gminy Pabianice na dzień 30.06.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z 

wynosi 482.165,05 zł, z tego: 

478.387,00 zł – warunkowo umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

3.778,05 zł – zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za faktury, które wpłynęły do 

urzędu gminy po terminie płatności. 

Należności Gminy na dzień 30.06.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosiły ogółem 

11.908.663,26 zł, z czego: 

gotówka i depozyty na żądanie – 5.447.064,81 zł, 

należności wymagalne – 1.285.074,68 zł, 

pozostałe należności – 5.176.523,77 zł. 

Szczegółowa analiza dochodów i wydatków budżetu Gminy Pabianice została przedstawiona 

w załączonych do Informacji tabelach. 

Z analizy  wykonania dochodów wynika, że największy udział procentowy stanowią dochody 

własne 38,9 %, z czego podatki i opłaty lokalne w wysokości 6.997.385,13 zł kształtują się na 

poziomie 31,2 % wykonanych dochodów.  

Podatek od nieruchomości został zrealizowany w wysokości 4.710.714,35 zł, co stanowi 54,8% 

planu, a w ogólnej kwocie wykonanych dochodów jego udział procentowy wynosi 21. 

Udziały w dochodach budżetu państwa czyli w podatku dochodowym od osób fizycznych i od 

osób prawnych zostały w I półroczu zrealizowane na poziomie 21,9 %, subwencje z budżetu 

państwa na poziomie – 21,5%. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 

stanowią 11,4 % wykonanych dochodów. 



13 
 

Z analizy wydatków wynika, że wydatki Gminy Pabianice zostały zrealizowane na poziomie 

39,3 % planu, z czego wydatki bieżące w podziale na poszczególne grupy na poziomie 50,3 % 

natomiast wydatki majątkowe na poziomie 4,37 % w stosunku do planowanych.  

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. wynika z ich charakteru i 

przesunięcia wydatkowania środków na III i IV kwartał 2019 r.  

Zakres prac w przypadku wydatków inwestycyjnych w I półroczu dotyczy przede wszystkim 

przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych oraz przygotowania 

dokumentacji projektowej. Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatkowanie środków nastąpi 

w II półroczu 2019 r.  

Wydatki były realizowane w I półroczu 2019 r. w sposób racjonalny, celowy, gospodarny, 

zgodnie z zasadą oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako 

uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 za 

I półrocze 2019 r. odnosi się do przedstawionych zmian w dochodach i wydatkach budżetu 

Gminy Pabianice oraz zmian w wykazie przedsięwzięć. 

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe,  

z tego na wydatki majątkowe w I półroczu 2019 r. wprowadzone zostało nowe zadanie pn. 

„Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice”.  

Wprowadzone do dnia 30.06.2019 r. aktualizacje w dochodach i wydatkach nie spowodowały 

zmian we wskaźnikach planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, wykazanych w 

kolumnach 9.1, 9.2, 9.4 WPF, które pozostają na poziomie 0,02%.  

Również dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 

poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 

z 3 poprzednich lat) pozostał na niezmienionym poziomie 10,30%. Wskaźnik dochodów 

bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 

bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku zmienił się z 12,23% do 12,08%. 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243. ustawy, po uwzględnieniu 

ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 

prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wzrósł z 

10,05% do 11,92%. 

Ostatnia z przedstawianych informacja o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r. dotyczy przychodów i rozchodów 

Gminnego Domu Kultury w Bychlewie. 

Po stronie przychodów kwotę 1.165.315,98 zł stanowią: dotacja podmiotowa z budżetu gminy 

w kwocie 1.105.315,98 zł oraz dotacje celowe po 30.000,00 zł z przeznaczeniem na: 

-organizację Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Polka” 

-organizację jubileuszu 45-lecia ZPiT „Bychlewianka” 

Rozchody na dzień 30.06.2019 r. to kwota 510.518,16 zł przeznaczona m.in. na wynagrodzenia, 

ubezpieczenia społeczne, materiały, usługi obce, podatki i opłaty. 

Stan należności Gminnego Domu Kultury w Bychlewie wynosi „0”. 

Stan zobowiązań wynosi 6.892,89 zł z czego zobowiązania wymagalne – „0”. 
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W dniu 27 września 2019 r. wpłynęła do Urzędu uchwała Nr I/114/2019 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2019 r. Skład orzekający RIO uchwala, co 

następuje: opiniuje się pozytywnie informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Pabianice za I półrocze 2019 r.” 

W sprawie przedłożonego sprawozdania głosów nie było.  

Skarbnik Gminy przedłożyła następnie Uchwałę Nr I/114/2019 Składu Orzekającego,   

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 września 2019 r. w sprawie opinii 

dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2019 r., 

w której opiniuje się pozytywnie informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pabianice 

za I półrocze 2019 r.  

Powyższa Uchwała stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 

W tym miejscu również głosów nie było.  

Ad. pkt 7.  

Przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 

radna J. Szafran przedstawiła opinię o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023. 

Opinia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Uwag do opinii nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 8.  

 

Do Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem ławników 

do sądów powszechnych wybrano radnych: D. Szczesik, M. Lubowicką i G. Antoniewskiego.  

Skład Komisji został zatwierdzony przez aklamację.  

 

Ad pkt 9. 

 

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

roboczego XV/N/2019 do XV/M/2019, co stanowi zał. od nr 5 do nr 22. 

 

Przy projekcie uchwały o nr roboczym XV/N/2019 głos zabrali przybyli na sesję mieszkańcy 

Bychlewa. 

 

Jako pierwszy głos zabrał Pan xxx, który zapoznał obradujących z treścią swego pisma z dnia 

30.09.2019 r. (stanowiącego załącznik nr 23 do niniejszego protokołu).   

 

Do wypowiedzi Pana xxx odniosła się radna – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków                    

i Petycji Rady Gminy Pabianice A. Marciniak, która w ramach uzupełnienia jego wypowiedzi 

dodała, iż zdając sprawozdanie z pracy Komisji (powołała się na pismo Wojewody Łódzkiego) 

wskazała, że w zakresie, w jakim pismo skarżącego dot. uciążliwości odorowych 
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wywoływanych przez hodowlę zwierząt, Rada Gminy Pabianice nie była właściwa do 

załatwienia sprawy. Zgodnie z art. 1 ustawy z 20 lipca 1991 r. o inspekcji ochrony środowiska, 

inspekcja ochrony środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów 

o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska - wobec tego - w tej części, 

zasadnym było przedmiotowe wystąpienie skarżącego oraz mieszkańców Bychlewa, przekazać 

poprzez podjęcie uchwały do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, co 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uczyniła, kierując się wytycznymi Wojewody Łódzkiego. 

 

Pozostając w temacie uciążliwego odoru głos zabrał jeden z mieszkańców przybyłych na sesję , 

który zwrócił się z zapytaniem, czy Urząd Gminy prowadzi ewidencję zbiorników szamb 

szczelnych, jak również ekologicznych oczyszczalni przydomowych. Czy taka ewidencja przez 

Urząd Gminy jest prowadzona. Co się dzieje z tymi nieczystościami. Gdzie one są wylewane. 

Czy wylewane są w „Dolinie Pabianki” i dolinie rzeki Dobrzynki. Czy odprowadzane są do 

oczyszczalni ścieków. Czy gmina prowadzi taką ewidencję. 

 

Do powyższej wypowiedzi odniósł się Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Nieruchomościami S. Izbicki, informując, iż Urząd prowadzi zarówno ewidencję 

bezodpływowych zbiorników jak i przydomowych oczyszczalni ścieków – obojętnie czy będą 

to oczyszczalnie biologiczne czy starszego typu. Prowadzone są również wyrywkowe kontrole 

opróżniania tych zbiorników, przy czym kontrola polega na tym, że dany mieszkaniec 

nieruchomości musi zgłosić się do Urzędu Gminy i przedstawić faktury za pobór wody oraz 

wywóz nieczystości płynnych  i wtedy porównuje się czy bilans się zgadza czy nie zgadza. W 

tym roku zakończy się kontrola wszystkich użytkowników w Bychlewie i Jadwininie - jeżeli 

chodzi o zbiorniki bezodpływowe na tym terenie. Przy czym trzeba wystąpić do Prezesa ZWiK-

u (pismo w przygotowaniu) o dostęp do danych dot. poboru wody z sieci wodociągowej 

miejskiej, dlatego że cały Bychlew jest zasilany z sieci miejskiej i wgląd do ilości pobieranej 

wody jest tylko i wyłącznie poprzez ZWiK. Gmina nie prowadzi ewidencji zbiorników na 

gnojowicę, czyli tych zbiorników, które są użytkowane w sposób rolniczy. 

 

Dalej, w przedmiotowym temacie głos zabrała mieszkanka Bychlewa, która poruszyła kwestię 

Szkoły Podstawowej w Bychlewie, wskazując, iż w całej skardze Pana xxxxxx i w odpowiedzi 

na tą skargę nie ma słowa co z tą szkołą w związku z nieprzyjemnym odorem, który unosi się 

na wszystkich jej piętrach, nie zależnie od pory dnia (rano czy wieczorem), każdy jeden dzień 

„śmierdzi w szkole”. Czy coś z tym jest zrobione. Czy w związku z tą sprawą jest jakieś 

postępowanie rozpoczęte. 

 

Na powyższe, mieszkance odpowiedział Kierownik S. Izbicki, który zaznaczył, iż są to sprawy 

powiązane. Postępowanie jest prowadzone w zakresie prowadzenia hodowli trzody chlewnej 

na posesjach nr 5 i 12 w Bychlewie oraz w Jadwininie 55 u większych producentów, plus pod 

nr 5 ze względu na podejrzenie czy też ewentualne prowadzenie działalności gospodarczej 

polegającej na wywożeniu nieczystości od mieszkańców i wylewania ścieków socjalno – 

bytowych na pola. 

 

Do sprawy będącej tematem niniejszego projektu uchwały odniósł się także w kilku słowach 

Wójt gminy Pabianice M. Wieczorek, stwierdzając, iż problem nieprzyjemnego odoru jest 

bardzo uciążliwy, zarówno dla dzieci w szkole jak i dla mieszkańców, którzy są narażeni na tą 

ekspozycję zapachów przez 24 godziny na dobę. Dodał także, iż na bieżąco docierały do niego 

informacje i sygnały o wylewaniu w dni upalne nieczystości na pola. Wójt podkreślił 

dodatkowo, iż gmina nie jest oderwana od problemu mieszkańców i nie pozostaje bierna w 

działaniu. On sam poprosił   o wykaz wszystkich działań podjętych w przedmiotowej sprawie 
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od 2018 roku do chwili obecnej. Przedmiotowa sprawa jest bardzo złożona i trudna, dlatego że 

Urząd musi działać na zasadach  i w granicach prawa. Gmina cały czas analizuje, co może w 

tej sprawie zrobić, „walczy na wielu frontach”, jednakże zdarzają się sytuacje, że niektóre 

instytucje nie chcą udzielać informacji, np. o kontrolach zasłaniając się przepisami RODO. 13 

sierpnia tego roku wszczęte zostało postępowanie z Urzędu w sprawie ewentualnego 

zanieczyszczenia środowiska przez producentów rolnych Bychlew 5, Bychlew 12 i Jadwinin 

55. Problemem jest także to, że gmina Pabianice nie dysponuje służbą, która mogłaby 

skontrolować pola w weekendy, kiedy najwięcej rzeczy się dzieje. 

 

Odnosząc się do powyższego, mieszkanka Bychlewa powiedziała, że Policja nie chce 

przyjmować zgłoszeń. Wykonała telefon, ale Policja zgłoszenia nie przyjęła. To gdzie ona ma 

dzwonić.  W gminie nie ma straży gminnej, a Policja mówi, że ma sprawę „w nosie”. 

 

Zabierający ponownie głos w dyskusji Pan xxxx  odparł, iż to są szamba wywożone w 

większości posesji od Pawlikowic do Bychlewa i że może on z imienia i nazwiska powiedzieć 

kto wywoził 6 beczek. 

 

Na powyższe Wójt zapytał, czy Policja nie chce się tym zajmować. 

 

Mieszkanka Bychlewa odpowiedziała, iż „nie”, bo usłyszała od Policji, że „nie będzie się ona 

byle smrodkiem zajmować”. 

 

Do powyższej dyskusji włączył się radny G. Antoniewski, który zapytał, czy nieczystości są 

wywożone z chlewni. 

 

Mieszkaniec odpowiedział, iż nie, wszyscy wywożą gnojowicę. 

 

Radny G. Antoniewski zapytał, czy te 6 beczek wyjeżdża z jednego gospodarstwa. 

 

Mieszkańcy odrzekli, iż 3 właścicieli mających na własność beczki robi porządek w całej wsi. 

 

Pan xxxxx dodał, iż Rada Gminy jest upoważniona do tego, żeby podjąć uchwałę na 

zastosowanie filtrów i chemii w tych obiektach. 

 

Do powyższej dyskusji odniósł się Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który 

powiedział, iż padło stwierdzenie, że są wywożone nieczystości, w związku z czym, jeżeli jest 

wiadomy adres, (kto i co) bardzo prosi po sesji, na piśmie, o wskazanie kierunku, aby Urząd 

Gminy wiedział, kogo to dotyczy i podjął dalsze działania. 

 

Odpowiadając Przewodniczącemu Rady Gminy Pabianice J. Błochowi, Pan XXXXXX   

odrzekł, że jeżeli Przewodniczący tak mówi, to chciałby zobaczyć rejestr wyjść pracownika w 

stronę Bychlewa - czy analizował ten smród. 

 

Do omawianej sprawy ponownie odniósł się Kierownik S. Izbicki, który zaznaczył, iż nie 

pierwszy raz jest sytuacja, że „słyszymy - wiadomo kto wywozi”, „słyszymy - imię i nazwisko 

znam”, „słyszymy - ile beczek”, a za każdym razem, jak prosi się o wniesienie oficjalnej skargi 

na piśmie, na konkretną osobę, nikt się nie zgłasza. Wszyscy wiedzą kto, co i jak, ale nikt nie 

napisze i nikt   w stosunku do odpowiednich osób nie wniesie oficjalnie żadnych uwag. 

 

Pan XXXX odrzekł, iż ustna uwaga, którą się wnosi, też jest uwagą adekwatną żeby zacząć 
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działać. 

 

Kierownik S. Izbicki odpowiadając Panu xxxx przypomniał, iż skarżący był u niego w 

Referacie, próbowano napisać notatkę służbową, a kiedy poproszono o jej podpisanie, to nie 

było chętnych żeby ją podpisać. 

 

Pa xxxx zarzucił Kierownikowi S. Izbickiemu kłamstwo, twierdząc, że nie był przeciwny 

podpisaniu notatki służbowej, jak również to, iż na sesji Kierownik powiedział, że skarżący jest 

przeciwny temu, żeby zlikwidować hodowle zwierzęce, które są położone na konfliktowym 

terenie. 

 

Do tematu nieprzyjemnego odoru we wsi Bychlew odniosła się także sołtys wsi Terenin J. 

Jurek, która (odnosząc się do szkoły w Bychlewie), wskazała na doraźne rozwiązanie jakie 

można tam zastosować by zniwelować przykry odór. Są specjalne uzdatniacze powietrza, które 

można postawić w zamkniętej klasie i chociaż na okres kiedy będzie naprawdę gorąco na 

zewnątrz - kiedy dzieci się pocą i męczą w klasach - można by było takie uzdatniacze zakupić. 

Uzdatniacz na 60m2 kosztuje 2.500. Pozostaje tylko pytanie, jakby to było można sfinansować. 

 

Zabierając głos w dyskusji dot. nieprzyjemnego odoru we wsi Bychlew, radny K. Kowalski 

wskazał na dwie kwestie: 

1. Jeżeli chodzi o wskazanie konkretnych osób, adresów, sytuacji - wiadomo, że istnieje coś 

takiego jak dokumentowanie zdarzenia – dzieje się to chociażby u kierowców, którzy mają 

kamerki  w samochodzie - potem taki dowód (bo to jest rodzaj dowodu) wpływa do Policji, 

gdzie wdrażane są odpowiednie czynności, dlatego apeluje on, że jeżeli którykolwiek z 

mieszkańców jest świadkiem takiego zdarzenia, niech je udokumentuje i zgłosi konkretną 

skargę. Owszem, urzędy czy instytucje mają obowiązek kontrolować, reagować itd., ale ci 

pracownicy nie są wszędzie i w każdej chwili, więc w tym momencie taki dowód plus 

wskazanie osoby, że to była ta osoba, o tym czasie, co się działo, będzie bardzo przydatne. Nie 

tylko słowo na słowo. 

2. Swego czasu (jeszcze na początku kiedy inwestycje chlewni ruszały), podczas rozmowy 

skarżący powiedział, iż interweniował u ówczesnego radnego z Bychlewa i pytał się czy Pani 

dyrektor tamtejszej szkoły uczestniczyła jakby w wydawaniu opinii odnośnie tego, czy ta 

inwestycja może ruszyć, czy nie. Nie wiadomo, czy była ona do tego uprawniona. Być może 

popełniono błąd. Dobrze byłoby to sprawdzić - czy była takowa interwencja Pana radnego oraz 

czy opinia Pani dyrektor na temat zgody na taką inwestycję w ogóle coś znaczyła, i jaka była 

wydana. 

 

Do wypowiedzi radnego K. Kowalskiego odniósł się Przewodniczący Rady Gminy J. Błoch, 

informując, iż skarżący interweniował u niego odnośnie smrodu, w związku z czym 

odpowiednie działania podjął, a co do większych spraw to nie posiada on już wiedzy. 

 

Na tym dyskusje zakończono. 

 

Więcej uwag do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem uchwały nr XV/121/2019 w sprawie przekazania w części skargi wg właściwości 

do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi, radni opowiedzieli się 

jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 24 do protokołu. 

 

Do projektu uchwały o nr roboczym XV/O/2019 uwag nie wniesiono.   
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Uchwała nr XV/122/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice została 

przyjęta 12 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się. Wyciąg z głosowania stanowi zał. 

nr 25 do protokołu. 

 

Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym XV/1/2019. 

 

Do przedmiotowego projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Uchwała nr XV/123/2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 

bez dalszego biegu została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 26 do 

protokołu. 

 

Do projektu uchwały o nr roboczym XV/2/2019 uwag nie było. 

 

Za przyjęciem uchwały nr XV/124/2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które 

pozostawia się bez dalszego biegu została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi 

zał. nr 27 do protokołu. 

 

Do projektu uchwały o nr roboczym XV/3/2019 radni uwag nie zgłosili. 

 

Uchwała nr XV/125/2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się 

bez dalszego biegu została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 28 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch poinformował, iż kolejny projekt będzie 

dotyczył wyboru kandydatów na ławników. 

 

Przy projekcie głos zabrał radny Ł. Drewniak, który zapytał, czy w związku ze zgłoszeniem 

osób do Komisji Skrutacyjnej nie powinno się tej Komisji przegłosować, bo zatwierdza ją Rada. 

 

Przewodniczący Rady J. Błoch podziękował radnemu Ł. Drewniakowi za słuszną uwagę, po 

czym poprosił radnych o przegłosowanie składu Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radni jednogłośnie przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej, który przedstawiał się następująco: 

1. Radna D. Szczesik – Przewodnicząca 

2. Radna M. Lubowicka – członek 

3. Radny G. Antoniewski - członek 

 

Następnie, Przewodniczący Rady J. Błoch poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie się 

do pracy, po czym ogłosił przerwę w obradach. 

 

Po kilkunastominutowej przerwie obrady zostały wznowione. 

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - radna                       

D. Szczesik, wyczytała nazwiska kandydatur na ławników do Sądu Rejonowego w 

Pabianicach, po czym przedstawiła zasady głosowania. Radni wypełnili karty do głosowania, 

następnie wrzucili je do urny. Po oddaniu wszystkich głosów Komisja Skrutacyjna przystąpiła 

do ich podliczenia. 
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Po przerwie przeznaczonej na podliczenie głosów Komisja Skrutacyjna przystąpiła do 

głosowania ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - 

radna D. Szczesik wyczytała nazwiska kandydatur na ławników oraz przedstawiła zasady 

głosowania. Radni wypełnili karty do głosowania, po czym wrzucili je do urny. Po oddaniu 

wszystkich głosów Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ich podliczenia. 

 

Po przerwie przeznaczonej na podliczenie głosów, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - 

radna   D. Szczesik zapoznała zebranych z protokołami głosowania. 

 

1) Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach - Komisja skrutacyjna w składzie: 

radna D. Szczesik - Przewodnicząca, radna M. Lubowicka – członek i radny G. Antoniewski – 

członek, stwierdziła, iż na XV sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 30.09.2019r. obecnych jest 

14 radnych, głosowało 14 radnych, wydano 14 kart do głosowania, po głosowaniu wyjęto z 

urny 14 kart. Wyniki głosowania na poszczególne kandydatury przedstawiały się następująco: 

1. Pani Barbara Dynaryńska - głosy „ważne” 14, głosy „nie ważne” 0, głosy „za” 14, 

   „przeciw” 0; 

2. Pani  Szymańska Małgorzata Beata - głosy „ważne” 14, głosy „nie ważne” 0, głosy „za” 14, 

„przeciw” 0. 

 

Na podstawie niniejszego protokołu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż na ławników do Sądu 

Rejonowego w Pabianicach zostały wybrane: Pani Dynaryńska Barbara Małgorzata oraz Pani 

Szymańska Małgorzata Beata (protokół z głosowania stanowi zał. nr 29 do niniejszego 

protokołu). 

 

W-ce przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekt uchwały o nr 

roboczym XV/A/2019. 

 

Do przedmiotowego projektu uchwały uwag nie wniesiono. 

 

Uchwała nr XV/126/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach 

na lata 2020-2023 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami (radny M. Kociołek opuścił 

obrady). Wyciąg  z głosowania stanowi zał. nr 30 do protokołu. 

 

2) Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi - Komisja skrutacyjna w składzie: radna                 

D. Szczesik - Przewodnicząca, radna M. Lubowicka – członek i radny G. Antoniewski – 

członek, stwierdziła, iż na XV sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 30.09.2019r. obecnych jest 

14 radnych, głosowało 14 radnych, wydano 14 kart do głosowania, po głosowaniu wyjęto z 

urny 14 kart. Wyniki głosowania na poszczególne kandydatury przedstawiają się następująco: 

1. Pani Kociołek Ewa - głosy „ważne” 14 głosy, „nie ważne” 0, głosy „za” 14, „przeciw” 0; 

2. Pani Wąsat Jolanta - głosy „ważne” 14 głosy „nie ważne” 0, głosy „za” 14, „przeciw” 0. 

 

Na podstawie niniejszego protokołu Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż na ławników do Sądu 

Okręgowego w Łodzi zostały wybrane: Pani  Kociołek Ewa oraz Pani Wąsat Jolanta (protokół                

z głosowania stanowi zał. nr 31 do niniejszego protokołu). 

 

W-ce przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekt uchwały o nr 

roboczym XV/B/2019. 

 

Do przedmiotowego projektu uchwały uwag nie wniesiono. 
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Uchwała nr XV/127/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na lata 

2020-2023 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 32 

do protokołu. 

 

W-ce przewodniczący przedstawił kolejne projekty uchwał. Były one następujące: 

 projekt uchwały o nr roboczym XV/C/2019. Uwag do projektu nie zgłoszono. 

Uchwała nr XV/128/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019r. została 

przyjęta jednogłośnie 13 głosami. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 33 do protokołu. 

 projekt uchwały o nr roboczym XV/D/2019. Uwag do projektu nie zgłoszono. 

Uchwała nr XV/129/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019r. została 

przyjęta jednogłośnie 13 głosami. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 34 do protokołu. 

 projekt uchwały o nr roboczym XV/E/2019. Uwag do projektu nie zgłoszono. 

Uchwała nr XV/130/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019r. została 

przyjęta jednogłośnie 13 głosami. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 35 do protokołu. 

 projekt uchwały o nr roboczym XV/F/2019. Uwag do projektu nie zgłoszono. 

Uchwała nr XV/131/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019r. została 

przyjęta jednogłośnie 13 głosami. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 36 do protokołu. 

 projekt uchwały o nr roboczym XV/G/2019. Uwag do projektu nie zgłoszono. 

Uchwała nr XV/132/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019r. została 

przyjęta jednogłośnie 13 głosami. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 37 do protokołu. 

 projekt uchwały o nr roboczym XV/H/2019. Uwag do projektu nie zgłoszono. 

Uchwała nr XV/133/2019 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/348/2017 Rady Gminy Pabianice 

z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin pracy dydaktycznej, wychowawczej                    i opiekuńczej 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Pabianice została przyjęta jednogłośnie 13 głosami. Wyciąg z 

głosowania stanowi zał. nr 38 do protokołu. 

 projekt uchwały o nr roboczym XV/I/2019. Uwag do projektu nie zgłoszono. 

Uchwała nr XV/134/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i młodsze została przyjęta jednogłośnie 

13 głosami. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 39 do protokołu. 

 projekt uchwały o nr roboczym XV/J/2019. Uwag do projektu nie zgłoszono. 

Uchwała nr XV/135/2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice                 z 

dnia 28 lutego 2019r. w sprawie „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 nadgodziny 

ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach                  i 

szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice została przyjęta jednogłośnie 14 głosami 

(radny M. Kociołek wrócił na obrady). Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 40 do protokołu. 

 projekt uchwały o nr roboczym XV/K/2019. Uwag do projektu nie zgłoszono. 

Uchwała nr XV/136/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019r. została 

przyjęta jednogłośnie 14 głosami (radny M. Kociołek wrócił na obrady). Wyciąg                           z 

głosowania stanowi zał. nr 41 do protokołu. 

 projekt uchwały o nr roboczym XV/L/2019. Uwag do projektu nie zgłoszono. 

Uchwała nr XV/137/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019r. została 

przyjęta jednogłośnie 14 głosami. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 42 do protokołu. 

 projekt uchwały o nr roboczym XV/M/2019. Uwag do projektu nie zgłoszono. 

Uchwała nr XV/138/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-
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2022 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 43 do 

protokołu. 

 

 

Ad. pkt 10. 

 

Radna J. Szafran złożyła interpelacje dot: 

1. Zainstalowania oświetlenia ulicznego na drodze od Terenina. Odcinek drogi między 

   Hermanowem I a II. 

2. Odmulenia – oczyszczenia rowów we wsi Terenin. Wyjaśnić sprawę drogi Hermanów – 

Terenin – Pawlikowice. 

 

Ad. pkt 11. 

 

W ramach komunikatów i spraw różnych, radny K. Kowalski w odniesieniu do wystąpienia 

gminy   o wydanie zezwolenia na rozbiórkę szkoły w Rydzynach zapytał, czy naniesienia 

roślinne - czyli drzewa, także są do usunięcia przy tej rozbiórce. Tam są 3 czy 4 porządne 

drzewa. Czy są one   w pasie drogi powiatowej czy gminnej. 

 

Wójt odpowiedział, iż w ramach rozbiórki drzewa nie będą wycięte. Jest to temat odrębny                        

i należy go załatwić odrębnym trybem. Na razie to co zostało zgłoszone, to w ramach prawa 

budowlanego rozbiórka. 

 

Więcej spraw nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 12.   

 

Przewodniczący zakończył XV sesję Rady Gminy Pabianice. 

 

  

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                                    Pabianice 

 

                                                                                                                    Jerzy Błoch 

 

 

                                                                                                                                    

 
Protokołowały: 

Urszula Czerwonka 

Paulina Mąkowska 
 


