Protokół Nr XXV/16
z XXV sesji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się w dniu
21 kwietnia 2016 r. w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach
ul. Zamkowa 16
Stan Radnych – 23
Obecnych – 22
Ad.1.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski otworzył o godz. 13.00 XXV sesję
Rady Miejskiej w Pabianicach. Powitał Radnych, Prezydenta z jego
najbliższymi współpracownikami oraz pozostałych zaproszonych gości.
Ad.2.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że wszyscy radni
otrzymali zmieniony porządek obrad. (Zał. Nr 1) Zapytał, czy są uwagi do
porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Antoni Hodak złożył wniosek formalny o zmianę
w porządku obrad poprzez dodanie projektu uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach jako pkt.6a.
Wszyscy radni otrzymali projekt tej uchwały. Szczegóły oraz uzasadnienie
projektu uchwały zostaną przedstawione po przyjęciu wniosku przez Radę.
Radca prawny Eliza Bernat zapytała, kto występuje z inicjatywą podjęcia tej
uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Antoni Hodak powiedział, że zgodnie z § 33 ust. 1
pkt. 5 Regulaminu Rady Miejskiej z inicjatywą podjęcia uchwały może
wystąpić radny.
Radca prawny Eliza Bernat powiedziała, że z inicjatywą podjęcia uchwały
zgodnie z § 33 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu Rady Miejskiej może wystąpić radny
aczkolwiek zgodnie z § 33 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej taki projekt
uchwały powinien być dostarczony do Biura Rady na co najmniej 14 dni
przed terminem sesji, na której ma być rozpatrywany.
Wiceprzewodniczący Rady Antoni Hodak powiedział, że występuje zapis
w Regulaminie Rady Miejskiej o zmianie porządku obrad, czyli dodanie
punktu. O zmianę porządku obrad może wnioskować każdy radny. Wnioski
w przypadku zmiany porządku obrad rozstrzyga Rada bezwzględną
większością ustawowego składu Rady. Uważa, że jest to w zgodzie
z Regulaminem Rady Miejskiej w Pabianicach.
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Radca prawny Eliza Bernat powiedziała, że decyzja należy do Rady Miejskiej,
jednak przy samym procesie podejmowania i zgłaszania uchwał musi być
zachowana procedura wnoszenia tych uchwał. Generalna zasada jest taka,
że projekt uchwały powinien być dostarczony do Biura Rady na co najmniej
14 dni przed terminem, na której ma być rozpatrywany. Występuje wyjątek od
tej zasady w § 33 ust. 8 Regulaminu Rady Miejskiej zgodnie z którym
podmioty wymienione w ust.1. pkt 1 i 2 - czyli Przewodniczący i Prezydent mogą wnosić projekty uchwał w sprawach nagłych bez konieczności
zachowania trybu określonego w ust. 3-5 pod warunkiem uzyskania na to
zgody Rady. Tylko te podmioty mogą bez konieczności zachowania terminu
14-dniowego wnosić projekty uchwał pod obrady Rady pod warunkiem
uzyskania na to zgody.
Wiceprzewodniczący Rady Antoni Hodak uważa, że jako radny może wnosić
zmiany do porządku obrad. Zapytał Przewodniczącego Rady, czy może
wprowadzić w tym trybie ten projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski powiedział, że poddaje pod
głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Antoniego Hodaka, czy
taki punkt może być w porządku obrad.
Głosowanie: za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie
wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach jako
pkt.6a. – 13, przeciw - 9, wstrzymało się – 0. Przyjęto.
Przewodniczący Rady Żeligowski poprosił o wskazanie projektów uchwał,
które będą przyjmowane w głosowaniu imiennym.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Hile wskazał projekty uchwał do
głosowania imiennego - pkt 22, 23, 25, 27, 28.
Radna Bożenna Kozłowska powiedziała, że są to bardzo ważne uchwały dla
naszego miasta. W związku z tym, że na swojej ulotce podczas wyborów
miała hasło: „Dobro Pabianic i Jego mieszkańców jest dla nas
najważniejsze”, dlatego chciałaby, aby te uchwały były głosowane
w głosowaniu jawnym imiennym.
Głosowanie: za przyjęciem zmienionego porządku obrad sesji Rady -13,
przeciw – 1, wstrzymało się – 8. Przyjęto.
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Ad.3.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że protokoły
Nr XXII/16 z dnia 25.01.2016 r. i Nr XXIII/16 z dnia 29.02.2016 r. zostały
wyłożone w Biurze Rady Miejskiej do wglądu w ustawowym terminie.
Do treści protokołów nie zgłoszono uwag, wobec tego uważa protokoły za
przyjęte.
Ad.4.
dot. Powołania Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zaproponował do Komisji Uchwał
i Wniosków radnych: Katarzynę Miękinę, Piotra Różyckiego i Krzysztofa
Rąkowskiego. Radni wyrazili zgodę.
Głosowanie: za przyjęciem ww. składu – za – 22, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0 . Ww. skład Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.5.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz przedstawił informację dot. wydanych
zarządzeń, przygotowanych projektów uchwał, ważniejszych decyzji oraz
spotkań za okres od dnia 17.02.2016 r. (Zał. Nr 2) Dwie rodziny
poszkodowane w wyniku wybuchu (dwu- i trzyosobowa) otrzymają
mieszkania od miasta, także pomoc w zakresie remontowym i wyposażenia.
Rozbiórka budynku zakończy się w tym tygodniu. ZGM zgłosił szkodę do
ubezpieczyciela. Rzeczoznawca szacuje wartość strat. Po rezygnacji
wiceprezydenta Marcina Nocunia jego obowiązki zostały rozdzielone.
Konkurs na dyrektora ZGM wygrał Szymon Kozera; pracę rozpocznie na
początku maja. W konkursie na głównego specjalistę ds. funduszy
zewnętrznych wybrany został Artur Jóźwicki; zespół zacznie działać od maja.
Ogłoszony konkurs na stanowiska dyrektorów SP Nr 5,9,13 i Gimnazjum Nr
3. Rozstrzygnięcie z końcem maja. Odkurzacz sprzątający psie kupy oczyścił
pierwszych 5 hektarów terenów miejskich, od ul. Szarych Szeregów do
Kaplicznej. Właścicielom psów rozdawano pakiety do sprzątania. W parkach
i na skwerach stanie 18 nowych dystrybutorów z pakietami. Chcemy ułatwić
właścicielom obowiązek sprzątania po psach, zanim Straż Miejska zacznie
egzekwować go mandatami. Odkurzacz będzie bezpłatnie użyczany
administratorom i zarządcom nieruchomości. Postępują prace na Lewitynie.
Dobiega końca wykonanie żelbetowego oczepu ścianki szczelnej.
Remontowany jest most, rozpocznie się remont budowli wpustowej. Potem
budowa nowego oświetlenia do mostu, wzdłuż projektowanej alejki. Odbyła
się druga tura dialogu z trzema potencjalnymi inwestorami, którzy są
zainteresowani kontraktem na termomodernizację budynków i zarządzanie
w nich energią. To była tura techniczna; z przedstawionych propozycji będzie
wybrany optymalny wariant.
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Zastępca Prezydenta Aleksandra Jarmakowska – Jasiczek poinformowała,
że zakończyła się rekrutacja do przedszkoli, pracują komisje. 25 kwietnia
będą znane listy przyjętych i nieprzyjętych. Pierwszeństwo w przyjęciu mają
5-i 6-latki. 5 dodatkowych grup w przedszkolach (w salach wykorzystywanych
na uroczystości), grupa „0” (PM 2 – lokalizacja SP 13) i ew. druga (PM 5 –
lokalizacja w SP 5). Wnioski o świadczenie wychowawcze z programu
Rodzina 500+ są przyjmowane w docelowym miejscu, przy ul. św. Jana 10,
na drugim piętrze. Wkrótce pierwsze wypłaty. W ankietach od mieszkańców
nt. pierwszej edycji budżetu obywatelskiego powtarzały się trzy postulaty:
ograniczenie szkolnych inicjatyw, uproszczenie systemu głosowania,
wpisywanie numeru PESEL, żeby uniknąć głosowania przez nieistniejące
osoby. Wyniki ankiet będą uwzględnione przy tworzeniu nowego regulaminu.
Straż Miejska konsekwentnie prowadzi akcje przed sklepem z dopalaczami,
żeby odstraszyć klientów i utrudnić handel: ustawiła karawan, wyświetlała
film, rozdawała ulotki. Pabianice biorą udział w konkursie firmy Nestle o
siłownię plenerową na terenie Szkole Podstawowej nr 14. Głosujmy
codziennie i zachęcajmy innych. Przyznane zostały nagrody i stypendia
sportowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w 2015 roku. Wpłynęło
99 wniosków, ale nie wszystkie spełniły wymogi regulaminu. Uroczyste
wręczenie nastąpi podczas gali sportu 10 maja w MOK-u.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski powiedział, że z przepisów
szczegółowych wynika, iż jest formalny obowiązek przedstawienia
sprawozdania z realizacji zadań za rok 2015 w ramach Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Pabianic na lata 2014 –
2020 , raportu z wykonania zadań Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Pabianic za 2015 rok i sprawozdania z realizacji Programu współpracy
Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2015 na sesji. (Zał. Nr 3) Materiał ten
otrzymali wszyscy radni i został omówiony na Komisji Zdrowia, Polityki
Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa. Zapytał, czy są pytania do ww.
programów – nie ma.
Ad.6.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że zgodnie
z Regulaminem Rady Miejskiej w Pabianicach wnioski i interpelacje radni
zgłaszają na piśmie, a zapytania wnoszone są ustnie.
Radna Bożenna Kozłowska złożyła zapytanie - w związku ze złożoną
interpelacją w dniu 02.01.2015 r. dot. modernizacji oświetlenia ulic i placów
miejskich poprzez oprawy typu LED - czy zostały podjęte działania, aby do
czasu zakończenia obecnej umowy z Łódzkim Zakładem Energetycznym
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S.A., która będzie obowiązywała do 2018 roku mogło nastąpić wykonanie
projektu.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski przeczytał złożoną interpelację
przez Radnych Rady Miejskiej Bożennę Kozłowską, Adama Kaczorowskiego
i Andrzeja Żeligowskiego do Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia od
dnia 1.07.2016 r. zmian dotyczących funkcjonowania strefy płatnego
parkowania. (Zał. Nr 4)
Radny Krzysztof Rąkowski złożył dwie interpelacje :
- w sprawie ogłoszenia konkursu dla mieszkańców miasta polegającym na
wybraniu najładniejszego terenu znajdującego się wokół nieruchomości
prywatnej i refundacji określonej kwoty poniesionej na poprawę estetyki (Zał.
Nr 5);
- dot. uruchomienie programu „Zielone podwórka” (Zał. Nr 6);
- oraz wniosek, aby w pierwszej kolejności, gdyby byłyby podejmowane takie
działania przez Pana Prezydenta, uhonorowanie dwóch osób generała
Aleksandra Arkuszyńskiego i rotmistrza Witolda Pileckiego w nawiązaniu do
złożonej interpelacji wraz z radnym Krzysztofem Hile w związku z wejściem
ustawy dekomunizacyjnej przewidującej zmiany nazw ulic.
Radna Monika Cieśla zapytała:
- czy wiadomo o przewidywanym remoncie przejazdu kolejowego przy
ul. Wspólnej, na temat którego została złożona interpelacja w dniu
24.09.2015r.;
- czy miasto przewiduje odświeżenie ławek w Parku Słowackiego, ponieważ
ich estetyka po zimie uległa znacznemu pogorszeniu;
- czy miasto zamierza kontynuować współprace z miastami partnerskimi,
jeżeli tak, to na czym ona polegałaby;
- przewidywany koszt Dni Pabianic i jakie atrakcje przewiduje miasto;
- czy służby ZDiZM są w stanie rozpocząć prace dot. odmalowania pasów i
innych znaków poziomych na drogach w związku z wnioskami protokołu
pokontrolnego Komisji Rewizyjnej w sprawie bezpieczeństwa przy
placówkach oświatowych złożonymi do Dyrektora ZDiZM.
Złożyła dwa wnioski na piśmie:
- dot. możliwości uzyskania dotacji na budowę oczyszczalni ścieków oraz
kanalizację deszczową (Zał. Nr 7);
- dot. remontu chodnika w ul. Bugaj (od ul. Grota Roweckiego do ul.
Pułkownika Henryka Świetlickiego) (Zał. Nr 8).
Radna Katarzyna Miękina złożyła interpelacje:
- dot. uporządkowania terenu, który pozostał po wyburzeniu kilku posesji przy
ulicy św.M.M.Kolbe (Zał. Nr 9);
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- dot. naprawy nawierzchni asfaltowej ulicy Owsianej przy skrzyżowaniu
z ulicą Bracką (Zał. Nr 10);
- dot. remontu chodnika przy skrzyżowaniu ulic Grota Roweckiego i Bugaj w
kierunku ulicy Kopernika (Zał. Nr 11);
- dot. prac porządkowych ulic, placów, chodników po okresie zimowym w
mieście (Zał. Nr 12);
- dot. pielęgnacji zieleni miejskiej (Zał. Nr 13);
- dot. wiosennego przeglądu placów zabaw (Zał. Nr 14);
- dot. wykonania przeglądu i odnowienie oznakowania poziomego (Zał. Nr
15);
- dot. wykonania przeglądu, konserwacji i bieżących remontów pionowych
znaków drogowych (Zał. Nr 16).
Radny Wojciech Wójtowicz złożył wniosek dot naprawy chodnika przy ul.
Żytniej (Zał. Nr 17) oraz pytanie, czy na terenach zielonych, które mieszkańcy
wykorzystują do wyprowadzania swoich piesków można postawić duży baner
informujący o konsekwencji nie posprzątania po nim.
Radny Piotr Duraj złożył zapytanie w imieniu mieszkańców Pabianic, którzy
zgłosili do programu „Kawka” o termin realizacji tego programu.
Radny Zbigniew Grabarz złożył dwie interpelacje:
- dot. działań Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej związanych z dbaniem
o powierzone mu mienie (Zał. Nr 18);
- dot. zadbania o właściwe wyprofilowanie przebudowanych ulic
i umieszczenie w nich wpustów ulicznych wraz z osadnikami (Zał. Nr 19);
Radny Antoni Hodak odniósł się do dwóch swoich złożonych wniosków, na
które uzyskał odpowiedź: wniosek o wyrównanie chodnika przy pętli
tramwajowej, który sprawia zagrożenie dla mieszkańców. Pan Prezydent
w dniu 13.03.br. odpisał, że ZDiZM niezwłocznie zajmie się tym tematem.
Nie zajął się do dnia dzisiejszego. Poprosił Pana Prezydenta
o spowodowanie wykonania remontu tego chodnika.
Radna Bożenna Kozłowska powiedziała, że na złożoną interpelację
w sprawie modernizacji i zadaszenia targowiska przy ul. Moniuszki planuje
się wybudowanie nowego biura i toalety publicznej. Poprosiła Prezydenta
Miasta, aby przy tym zadaniu wyremontowany został chodnik przy
ul. Południowej. W związku z tym, że otrzymała w piśmie informację, że w
ramach „Wsparcia inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury,
i powiązanej infrastruktury” objętej Programem Obszarów Wiejskich na lata
2014 - 2020 wynika z ustawy, że gmina może ubiegać się o pomoc. Dlatego
też należałoby wspólnie z kupcami znaleźć formułę umożliwiającą
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zadaszenie ostatniego sektora targowiska w terminie do końca kadencji
Rady.
Radna Małgorzata Biegajło złożyła:
- wniosek w sprawie wykonania remontu chodnika w ulicy Kościuszki (Zał. Nr
20);
- wniosek dot. sprzątania miasta z psich odchodów (Zał. Nr 21);
- zapytanie w sprawie naboru dzieci do pabianickich przedszkoli, organizacji
nowego roku szkolnego oraz harmonogramu i planu prac pielęgnacyjnych
drzewostanu na ulicach i skwerach miasta w 2016 roku. (Zał. Nr 22)
Ad.6a
Wiceprzewodniczący Rady Antoni Hodak przedstawił projekt uchwały|
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
w Pabianicach. (Zał. Nr 23) W niniejszej uchwale została zaproponowana
modyfikacja obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach w sprawie
wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady. Zmiana ta skutkuje
pozbawieniem Radnego Krzysztofa Rąkowskiego funkcji Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji oraz powołaniem na tę
funkcję Radnego Sławomira Szczesio. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach
w przedstawionym kształcie motywuje się utratą zaufania wobec Radnego
Krzysztofa Rąkowskiego oraz faktem, iż nie miał on woli współpracy ze
wszystkimi klubami radnych w Radzie Miejskiej. Problem stanowił chociażby
stały i bezproblemowy kontakt Przewodniczącego Rąkowskiego z członkami
Komisji należącymi do innych klubów. To oczywista i niezbędna podstawa
zdrowej współpracy, a nawet tego zabrakło. Doniosłym przykładem braku woli
i umiejętności współpracy Przewodniczącego Rąkowskiego zarówno
z radnymi, jak i z mieszkańcami, było posiedzenie Komisji dnia 9 kwietnia br.
Wówczas Przewodniczący Rąkowski nie potrafił zapanować nad sytuacją,
wyciszyć swoich politycznych emocji oraz w sposób bezstronny i spokojny
poprowadzić posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji.
Zaproponowany na nowego Przewodniczącego Komisji Gospodarki
Komunalnej i Inwentaryzacji Radny Sławomir Szczesio to osoba doskonale
przygotowana do pełnienia tejże funkcji z racji faktu, iż od wielu miesięcy jest
członkiem Komisji, pełniąc w niej funkcję Wiceprzewodniczącego. Nie ma
wątpliwości, że oprócz przygotowania merytorycznego, będzie potrafił
wznieść się ponad polityczne podziały i prowadzić posiedzenia w sposób
spokojny oraz wyważony.
Radna Bożenna Kozłowska poprosiła o uszczegółowienie uzasadnienia
do tego projektu uchwały, m.in. o jakie fakty chodzi na Komisji w dniu 9.04.br.,
ponieważ podana data to sobota.
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Wiceprzewodniczący Rady Antoni Hodak powiedział, że nastąpił błąd
pisarski, jest to data 9.03.br.
Radny Krzysztof Rąkowski powiedział, że są ważniejsze uchwały do podjęcia
na dzisiejszej sesji, podziękował wszystkim za współpracę. Przeprosił za to,
że niektóre rzeczy Go przerosły. Nie pamięta sytuacji w dniu 9.03.br. nad
którą miałby nie zapanować. Myśli, że nie chodzi o merytorykę tylko
o politykę. Wszyscy przewodniczący komisji z jednego klubu to jest taki
ewenement, ale liczy się dobro mieszkańców i miasta. Teraz radni z Klub PO
nie pełnią żadnej funkcji w Radzie. Niezależnie od tego jakie będą
sprawować funkcje, będą zawsze wspierać wszystkie działania, żeby w
naszym mieście żyło się lepiej. Na tym chciałby zakończyć dyskusję i przejść
do procedowania nad ważniejszymi uchwałami.
Radny Sławomir Szczesio poprosił radnego Krzysztofa Rąkowskiego, aby nie
brali udziału w głosowaniu nad tą uchwałą, ze względu na to, że ich dotyczy
i wynika to z prostych zasad etyki.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 12, przeciw – 7, wstrzymało
się – 1.
Reasumpcja głosowania
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 12, przeciw – 8, wstrzymało
się – 0. Uchwała Nr XXV/284/16 została podjęta. (Zał. Nr 24)
Ad.7.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski omówił projekt uchwały w sprawie
uznania za bezzasadne wezwania z dnia 10 marca 2016 r. ….. do
usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XII/87/03 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
Starego Miasta w Pabianicach ograniczonego: rz. Dobrzynką na odcinku
od ul. gen. St. „Grota” Roweckiego do ul. Zamkowej, ul. Grobelną, ul.
Lipową terenem Parku im. J. Słowackiego, ul. Garncarską, ul. Majdany,
narożnikami u zbiegu ulic Konstantynowskiej i Bóźniczej z ul. Zamkową
oraz Bóźniczej i Kopernika z ul. Piotra Skargi i ul. Bugaj. (Zał. Nr 25)
Wskazał, że wszyscy radni otrzymali treść uzasadnienia. Ze względu na
kwestię ochrony danych osobowych nie będzie ono tutaj cytowane.
Naczelnik Renata Sielczak powiedziała, że uchwała ta jest elementem całej
procedury niezbędnej do tego, żeby skarżący mógł wystąpić do sądu.
W swojej skardze porusza parę zagadnień, które dotyczą niezgodności.
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Naczelnik Arkadiusz Bujacz powiedział, że procedura jest taka, aby podmiot
mógł wystąpić do sądu jest zobowiązany wystąpić wcześniej do Rady
Miejskiej z wnioskiem o naruszenie prawa. Uchwała ta nie kształtuje żadnych
praw ani uprawnień, a jest elementem koniecznym do wystąpienia z takim
wnioskiem do sądu. Z tego co wiadomo pełnomocnik z takim się nosi
zamiarem.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zapytał, czy skarżący jest obecny
na dzisiejszej sesji Rady i chciałby ktoś zabrać głos w tej sprawie.
Nie ma.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rąkowski powiedział, że Komisja
Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji zaopiniowała pozytywnie powyższy
projekt uchwały.
Głosowanie: za odrzuceniem powyższej skargi – 19, przeciw – 0,
wstrzymało się – 2. Uchwała Nr XXV/285/16 została podjęta. (Zał. Nr 26)
Ad.8.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski przedstawił projekt uchwały
w sprawie uznania wezwania z dnia 26 stycznia 2016 r. ... do usunięcia
naruszenia prawa za bezzasadne. (Zał. Nr 27) Wskazał, że wszyscy radni
otrzymali treść uzasadnienia. Ze względu na kwestię ochrony danych
osobowych nie będzie ono tutaj cytowane.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rąkowski powiedział, że Komisja
Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji zaopiniowała pozytywnie powyższy
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zapytał, czy skarżący jest obecny
na dzisiejszej sesji Rady i chciałby ktoś zabrać głos w tej sprawie.
Nie ma.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 22, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/286/16 została podjęta. (Zał. Nr 28)
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Ad.9.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski omówił projekt uchwały w sprawie
uznania wezwania z dnia 1 lutego 2016 r. …. do usunięcia naruszenia
prawa za bezzasadne. (Zał. Nr 29) Wskazał, że wszyscy radni otrzymali
treść uzasadnienia. Ze względu na kwestię ochrony danych osobowych nie
będzie ono tutaj cytowane.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rąkowski powiedział, że Komisja
Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji zaopiniowała pozytywnie powyższy
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zapytał, czy skarżący jest obecny
na dzisiejszej sesji Rady i chciałby ktoś zabrać głos w tej sprawie.
Nie ma.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 21, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.
Reasumpcja głosowania za podjęcie powyższej uchwały - 20, przeciw - 0,
wstrzymało się -1. Uchwała Nr XXV/287/16 została podjęta. (Zał. Nr 30)
Ad.10.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski przedstawił projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Pabianic
i Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.
(Zał. Nr 31) Wskazał, że wszyscy radni otrzymali treść uzasadnienia.
Ze względu na kwestię ochrony danych osobowych nie będzie ono tutaj
cytowane.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa.
Przewodniczący Komisji Jarosław Lesman powiedział, że Komisja Zdrowia,
Polityki Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa. zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zapytał, czy skarżący jest obecny
na dzisiejszej sesji Rady i chciałby ktoś zabrać głos w tej sprawie.
Nie ma.
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Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 22, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/288/16 została podjęta. (Zał. Nr 32)
Ad.11.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski omówił projekt uchwały w sprawie
pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Miejskiego Centrum
Pomocy Społecznej w Pabianicach. (Zał. Nr 33) Pismem z dnia 15 marca
2016 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przekazał anonimowe wystąpienie
dotyczące nieprawidłowości w działalności Dyrektora Miejskiego Centrum
Pomocy Społecznej w Pabianicach. Brak imienia i nazwiska oraz adresu
skarżącego tj. elementów, o których mowa w § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i
rozpatrywania skarg i wniosków stanowi podstawę do pozostawienia takiej
skargi bez rozpoznania. Uwarunkowania te nie wykluczają jednak podjęcia, o
ile będzie to uzasadnione podjęcia innych działań w przedmiotowej sprawie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach pismem z dnia 1 kwietnia
2016 r. przekazał kopię wystąpienia anonimowego do Prezydenta Miasta
Pabianic do wiadomości i wykorzystania. Mając na względzie przytoczone
fakty, podjęcie przedłożonego projektu uchwały jest zasadne.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa.
Przewodniczący Komisji Jarosław Lesman powiedział, że Komisja Zdrowia,
Polityki Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa zaopiniowała pozytywnie
powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zapytał, czy chciałby ktoś zabrać
głos w tej sprawie.
Nie ma.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 21, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/289/16 została podjęta. (Zał. Nr 34)
Ad.12.
Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2016 rok – proj. Nr 1a –
dot. kwoty 15.250zł. (Zał. Nr 35) Zwiększenie planu dochodów następuje w
związku z proporcjonalnie wyższym wykonaniem ponad założony plan.
Środki te zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia Lewityna (parasole,
leżaki).
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Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że Uchwała nie
została zaopiniowana przez Komisję Rady. W związku z tym, czy wyrażacie
Państwo zgodę o dalsze procedowanie nad uchwałą bez opinii Komisji Rady.
Głosowanie: za wyrażeniem zgody nad dalszym procedowaniem bez opinii
Komisji – za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Wniosek został
przyjęty jednogłośnie.
Radny Piotr Różycki stwierdził, że z uzasadnienia tej uchwały nie wynika nic,
zakup jakich leżaków, jakich parasoli, w jakim celu, gdzie będą składowane,
ile kosztuje sztuka, brak jakiejkolwiek informacji.
Radna Bożenna Kozłowska powiedziała, że w czasie tej kadencji chciałaby
dotrzymać hasła napisanego na banerze: „Dobro Pabianic i jego
mieszkańców jest najważniejsza”. Zakup leżaków planowane jest na
kąpielisko Lewityn, które zostanie uruchomione w związku z tym akceptuje tę
uchwałę i będzie głosowała za jej podjęciem.
Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że zostanie zakupionych 50 sztuk
leżaków po 269 zł. Uchwała ta zwiększa dochody i wydatki budżetu miasta,
są to środki finansowe, które miasto nie przekazuje tej jednostce tylko ta
jednostka musi sama sobie na to zarobić.
Radny Rafał Madaj zapytał, jaka kwota została zaplanowana w budżecie br.
na tę jednostkę.
Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że jest to zwiększenie dochodów
jednostki, która musi sobie sama wypracować, żeby wykonać te uchwały.
Radny Rafał Madaj zapytał, o wysokość dotacji przekazanej dla MOSiR-u
w br. i ile wolnych środków z tej jednostki zostało przeznaczonych do miasta
w br. Czy ta jednostka wydatkowała wszystkie środki, które otrzymała
z budżetu miasta w br.
Skarbnik Miasta Anna Łosiak powiedziała, że jednostka budżetowa wydaje
środki finansowe z budżetu ale jednocześnie wprowadza swoje dochody do
budżetu. Można mówić o wyniku tej jednostki w roku. Jednostka ta jest
przewidziana w dotacji na inwestycję w uchwale nr 11.
Radna Bożenna Kozłowska powiedziała, że jeśli jednostka wypracowuje
własne środki to Rada jest zobowiązana zaakceptować te środki na zakup.
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Radna Małgorzata Biegajło powiedziała, że nie można podważać kompetencji
dyrektora, jeżeli wypracował środki, które chce wydatkować na zakup swojej
jednostki, nie należy demotywować dyrektora, ponieważ taka jednostka nie
ma motywacji do wypracowania dodatkowych środków finansowych.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 22, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/290/16 została podjęta. (Zał. Nr 36)
Ad.13.
Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2016 rok – proj. Nr 1b –
dot. kwoty 12.054zł. (Zał. Nr 37) Zwiększenie planu dochodów następuje
w związku z proporcjonalnie wyższym wykonaniem ponad założony plan.
Środki te zostaną przeznaczone na ekspertyzę niecki basenowej.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że Uchwała nie
została zaopiniowana przez Komisję Rady. W związku z tym, czy wyrażacie
Państwo zgodę o dalsze procedowanie nad uchwałą bez opinii Komisji Rady.
Głosowanie: za wyrażeniem zgody nad dalszym procedowaniem bez opinii
Komisji – za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Wniosek został
przyjęty jednogłośnie.
Nie było uwag.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 22, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/291/16 została podjęta. (Zał. Nr 38)
Ad.14.
Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2016 rok – proj. Nr 2 –
dot. kwoty 60.000zł. (Zał. Nr 39) Zwiększenie planu dochodów i wydatków
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach
następuje w związku z zawartym porozumieniem w dniu 18 lutego 2016 r.
w sprawie powierzenia na 2016 r. tejże bibliotece zadań Powiatowej Biblioteki
Publicznej dla Powiatu Pabianickiego, z budżetu Powiatu Pabianickiego
przeznaczono dotację celową dla Miasta Pabianice w wysokości 60.000 zł.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński przedstawił pozytywną opinię
Komisji Budżetu i Finansów.
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Przewodnicząca Komisji Katarzyna Miękina przedstawiła pozytywną opinię
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Nie było uwag.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 22, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/292/16 została podjęta. (Zał. Nr 40)
Ad.15.
Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2016 rok – proj. Nr 3 –
dot. kwoty 2.661,15zł. (Zał. Nr 41) Zwiększenie planu dochodów i wydatków
Przedszkola Miejskiego Nr 3 związane jest z otrzymaniem przez to
przedszkole odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeń ERGO HESTIA
w wysokości 2.661,15 zł z tytułu zgłoszonej szkody zalania pomieszczeń
przedszkolnych.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński przedstawił pozytywną opinię
Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Miękina przedstawiła pozytywną opinię
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Nie było uwag.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 22, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/293/16 została podjęta. (Zał. Nr 42)
Ad.16.
Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2016 rok – proj. Nr 4 –
dot. kwoty 226.395zł. (Zał. Nr 43) Zwiększenie planu dochodów i wydatków
w MCPS na 2016 r. związane jest z podpisaniem w dniu 7 stycznia 2016 r.
Porozumienia nr 1/2016 oraz Aneksu nr 1 z dnia 10 lutego 2016 r. do tegoż
porozumienia przez Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
w Pabianicach z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie
organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do
zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w okresie
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od 11 stycznia 2016 r. do 30 listopada 2016 r. - 226.395 zł.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Zdrowia, Polityki
Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński przedstawił pozytywną opinię
Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Komisji Jarosław Lesman przedstawił pozytywną opinię
Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa.
Nie było uwag.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 22, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/294/16 została podjęta. (Zał. Nr 44)
Ad.17.
Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2016 rok – proj. Nr 5 –
dot. kwoty 10.000 zł.(Zał. Nr 45) Zwiększenie planu wydatków w Kancelarii
Prezydenta Miasta następuje w związku z poniesionymi większymi niż
planowano wydatkami związanymi z umową dotyczącą odzyskiwania VAT-u.
Środki pochodzą ze zwrotu Vat-u przez Urząd Skarbowy — 10.000 zł oraz
z przeniesienia z rezerwy ogólnej — 60.000 zł
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński przedstawił pozytywną opinię
Komisji Budżetu i Finansów.
Nie było uwag.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 22, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/295/16 została podjęta. (Zał. Nr 46)
Ad.18.
Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2016 rok – proj. Nr 6 –
dot. kwoty 30.000 zł. (Zał. Nr 47) Przeniesienie środków w wysokości 30.000
zł z wydatków bieżących na majątkowe w Szkole Podstawowej nr 5 dokonuje
się w związku z wykonaniem dokumentacji technicznej remontu dachu,
elewacji i łącznika między budynkami szkoły.
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Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński przedstawił pozytywną opinię
Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Miękina przedstawiła pozytywną opinię
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Nie było uwag.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 22, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/296/16 została podjęta. (Zał. Nr 48)
Ad.19.
Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2016 rok – proj. Nr 7 –
dot. kwoty 138.889 zł. (Zał. Nr 49) Zgodnie z Uchwałą Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
z dnia 11.02.2016 r. zwiększono kwotę dotacji przeznaczonej miastu
Pabianice ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Przywrócenie
zdolności retencyjnej zbiorników wodnych na terenie MOSiR w Pabianicach
do wysokości 1.340.425 zł tj. o 138.889 zł.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej
i Inwentaryzacji oraz Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński przedstawił pozytywną opinię
Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rąkowski przedstawił pozytywna opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Miękina przedstawiła pozytywną opinię
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Nie było uwag.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 22, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/297/16 została podjęta. (Zał. Nr 50)
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Ad.20.
Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2016 rok – proj. Nr 8 –
dot. kwoty 114.000 zł. (Zał. Nr 51) Przeniesienie wydatków w wysokości
119.000 zł z Wydziału Inwestycji i Eksploatacji z zadania pn. „ Zimowe
utrzymanie dróg gminnych i chodników" nastąpiło w wyniku oszczędności ze
względu na sprzyjające warunki atmosferyczne. Środki te zostają
przeniesione do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dla PM nr 16 na remont
kuchni — 35.000 zł (wydatki bieżące) oraz do Wydziału Infrastruktury
Technicznej i Komunikacji w kwocie 79.000 zł (wydatki inwestycyjne) na
zadania: 1) budowa nowych wpustów ulicznych — 40.000 zł, 2) budowa
przyłącza KIL ul. Willowa/Warszawska — 39.000 zł.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki
Komunalnej i Inwentaryzacji.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński przedstawił pozytywną opinię
Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rąkowski przedstawił pozytywna opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji.
Nie było uwag.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 22, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/298/16 została podjęta. (Zał. Nr 52)
Ad.21.
Zastępca Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2016 rok – proj. Nr 9 –
dot. kwoty 17.000 zł. (Zał. Nr 53) W związku z pismem z Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi FN-1.3113.1.2016 z dnia 14 marca 2016 r.
informującym o ujętych w ustawie budżetowej na 2016 rok kwotach
dochodów i wydatków zwiększeniu ulegają dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami. Kwota w wysokości 17.000 zł
dotyczy przewidywanych wpływów w dziale - Pomoc społeczna.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Zdrowia, Polityki
Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa.
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Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński przedstawił pozytywną opinię
Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Komisji Jarosław Lesman przedstawił pozytywną opinię
Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa.
Nie było uwag.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 22, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/299/16 została podjęta. (Zał. Nr 54)
Ad.22.
Zastępca Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2016 rok – proj. Nr 11
z autopoprawką. (Zał. Nr 55) Jest to projekt, który w całości zmienia budżet
w 2016 roku. Po pierwsze zaplanowano zwiększenie wydatków w zakresie
zadań własnych o kwotę 12.000.000 zł. i 449.000 zł, które w całości mają
zostać przeznaczone na zadania inwestycyjne. Pokrycie planowanego
deficytu gmina planuje wyemitować obligacje na ten cel, które będą
znajdowały się w przychodach miasta. Pozostałą brakująca kwotę 449.000 zł
planowane jest wprowadzenie po stronie przychodów z wolnych środków,
które zostały na rachunku bankowym na dzień 31.12 2015r. W związku z
powyższym pierwotna uchwała budżetowa, po zmianach otrzyma brzmienie:
„Ustala się deficyt miasta w wysokości 13.291.818,57 zł sfinansowany
przychodami pochodzącymi z: wolnych środków w kwocie 1.291.818,57 zł i
emisji obligacji w wysokości 12.000.000 zł. Przychody budżetu ustala się w
wysokości 16.579.184,10 zł, które będą pochodziły z: wolnych środków w
wysokości 4.579.184,10 zł i emisji obligacji w wysokości 12.000.000 zł z
przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych”. Podział zadań
inwestycyjnych kształtuje się następująco: budowa ciągu pieszo rowerowego w ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy
Miodowej – 390.000 zł; budowa odcinka drogi ulicy Popławskiej wraz z
budową kanalizacji deszczowej w trybie lokalnych inicjatyw – 176.600 zł;
przebudowa dróg gminnych – 4.190.000 zł; wymiana nawierzchni jezdni dróg
gminnych – dotacja celowa dla ZDiZM – 750.000 zł; przebudowa chodników,
realizowana przez ZDiZM – 750.000 zł; zakup piaskarek do zimowego
utrzymania dróg oraz samochodu dostawczego dla brygady patrolowej
ZDiZM – 350.000 zł; budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do
nieruchomości gminnych – dotacja celowa dla ZGM – 55.000 zł; poprawa
efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej
GMP – 96.000 zł; adaptacja pomieszczeń MCPS w budynku przy
ul. Partyzanckiej 31 dla placówki Wsparcia Dziennego – 200.000 zł;
modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ – 1.500.000 zł;
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budowa oświetlenia w ulicy Wiejskiej na odcinku od szpitala do ulicy
Miodowej wraz z dokumentacją na ten cel – 230.000 zł; Regionalne Centrum
Sportów Wodnych – opracowanie dokumentacji - 100.000 zł; zakup
nieruchomości dla utworzenia podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej – 1.722.400 zł; wkład własny realizacji zadania
dofinansowanego z Unii Europejskiej na zakup nowego ciężkiego samochodu
ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP – 299.105 zł;
zakupy w Kancelarii Prezydenta Miasta związane z informatyzacją Urzędu
oraz system kanalizacji przy II piętrze budynku przy ul. św. Jana 10 – 149 .
895 zł; dokumentacja projektowa na boisko wielofunkcyjne zarówno dla
Szkoły Podstawowej Nr 13 jak i Nr 17 po 30.000 zł; przyłącze Szkoły
Podstawowej Nr 5 do sieci cieplnej ZEC – 20.000 zł; modernizacja sali
widowiskowej MOK realizowana w formie dotacji celowej dla instytucji kultury
– 600.000 zł; realizacja pomnika kanonika Jana Długosza – dotacja celowa
dla Muzeum – 100.000 zł; dokumentacja projektowa rewitalizacji bulwaru im.
Kruszego – 160.000 zł; przedłużenie oświetlenia świątecznego miasta o
kościoła św. Mateusza do ul. 3 Maja – 50.000 zł; MOSiR - 500.000 zł w tym:
zakup ciągnika z oprzyrządowaniem – 130.000 zł, zakup maszyny do mycia
kortów hali tenisowej – 25.000 zł; zakup 2 sztuk garaży magazynowych dla
ośrodka Businka – 20.000 zł i plac treningowy street workout – 25.000 zł.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że inwestycje zostały
podzielone na trzy części. Pierwsza to przebudowa dróg, w szczególności
tych, o których mieszkańcy mówili od lat. Teraz przyszedł czas, by poważnie
zająć się drogami. Priorytetem są te „kręgosłupowe”, które pozwalają
mieszkańcom dojechać w różne rejony miasta. Przygotowany został plan
remontów na siedem lat do przodu. Drugi obszar inwestycji to przygotowanie
do dokumentacji niezbędnej do pozyskiwania środków zewnętrznych. Chodzi
o projekty, które będą podstawą do wystąpienia o środki marszałka
województwa i pieniądze z Unii Europejskiej. Trzecia grupa zadań to
zadośćuczynienie za ostatnie osiem lat, kiedy do minimum była zmniejszona
liczba miejskich inwestycji. Chodzi tu m.in. o nową siedzibę Warsztatu Terapii
Zajęciowej.
Radna Bożenna Kozłowska powiedziała, że zgodnie z załącznikiem
inwestycyjnym następuje zwiększenie inwestycji w mieście o 12.000.000 zł,
spłata długu miasta Pabianic w 2016 roku jest to ok. 11.000.000 zł. Od 2017r.
miasto jeszcze mniejsze te spłaty będzie miało. Spłaty obligacji rozpoczynają
się w skromnej spłacie od 2019 roku. Nie wyobraża sobie, żeby nie wziąć
tych obligacji. Właściwa uchwała jest niezbędna w procesie emisji. Będzie
glosowała za podjęciem tej uchwały.
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Radny Sławomir Szczesio powiedział, że uchwała ta dot. zmian budżetu
miasta w zakresie wykonywania zadań własnych. Klub Radnych PiS będzie
głosował za podjęciem tej uchwały.
Radny Krzysztof Rąkowski powiedział, że nie sposób podjąć tej uchwały nie
znając źródła jej pokrycia w drugiej uchwale.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zapytał, czy radni pozwolą zabrać
głos mieszkańce miasta.
Radni wyrazili zgodę.
Mieszkanka powiedziała, że jest matką niepełnosprawnej córki
uczęszczającej do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Walczą o siedzibę WTZ od
10 lat. Siedziba znajduje się w byłej pralni szpitala i jest w bardzo złym stanie.
Zwrócili się do Rady, aby zauważyli potrzeby WTZ i potrzeby remontu, aby
poruszyli w sobie empatie i zostawili wszelkie podziały polityczne.
Radny Antoni Hodak powiedział, że radni w pełni rozumieją potrzeby WTZ.
Klub Radnych PiS popiera i będzie glosował za podjęciem tej uchwały.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki
Komunalnej i Inwentaryzacji.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński przedstawił pozytywną opinię
Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rąkowski przedstawił pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji.
Głosowanie imienne: za podjęciem powyższej uchwały – 22, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/300/16 została podjęta. (Zał. Nr 56)
Ad.23.
Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła projekt uchwały w sprawie emisji
obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - proj. Nr 12 (Zał.
Nr 57) Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Pabianicach stanowi formalny
początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji
komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery
wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne,
natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek
i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pokrycie
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deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w 2016
roku. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak
są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.
Wynika to przede wszystkim z elastycznego charakteru obligacji. Instrument
ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które
zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.
Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Pabianicach w sprawie emisji obligacji
określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział
na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.
Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu
przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli
podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji.
Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie
granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu
agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński przedstawił pozytywną opinię
Komisji Budżetu i Finansów.
Radny Piotr Różycki powiedział, że Radni Klubu PiS zastanawiają się skąd
takie informacje, że Klub Radnych będzie głosował w sposób
niesatysfakcjonujący dla mieszkańców. Nie wie jak koledzy i koleżanki będą
głosowali w tej sprawie. Pani Skarbnik przedstawiła pozytywne korzyści
obligacji dla Miasta. Uważa, że wprowadzenie w życie takiego projektu jak
emisja obligacji komunalnych winno być poprzedzone wnikliwą analizą
konsekwencji finansowych dla Miasta z uwzględnieniem zarówno korzyści ale
również obowiązków i zagrożeń. Analiza taka powinna być przedłożona
radnym dostatecznie wcześniej w formie pisemnej, czego tutaj nie uczyniono.
Niepewność wzbudza kilka wątpliwości wynikające z tej uchwały. Pierwszą
jest fakt nabycia skierowany do indywidualnych adresatów. Obligacje są
oprocentowane. Jest to dobra inwestycja dla osób indywidualnych, którzy
chcieliby takie obligacje wykupić. Przyjmując tę formę, rezygnując
wypuszczenia obligacji w formie publicznej, gdzie mogliby nabywać
mieszkańcy, w pewien sposób ogranicza możliwość mieszkańcom
patriotycznego odruchu nabycia takich obligacji. W tym projekcie brakuje
określenia górnej granicy procentowej marży. Brak zapisu o wyborze agenta
emisji obligacji w formie przetargu. Brak zapisu, że cena obligacji nie może
być niższa od wartości nominalnej obligacji. Obligacje zostaną zakończone
na etapie bankowym. Budzi to zastrzeżenia co do tej uchwały.
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Skarbnik Anna Łosiak powiedziała, że Miasto nie może sobie pozwolić
na niepewność. Bank może te obligacje, jeśli zaistniałaby taka sytuacja,
odsprzedać tylko innemu bankowi, jest to obrót zamknięty, jest to inna forma
kredytowania. Zadłużenie Miasta będzie czy przy kredycie, czy przy
obligacjach. Ma obiekcje do obligacji, które może zakupić każdy obywatel
tego Miasta, ponieważ jeśli byłaby zła kondycja budżetu to w jaki sposób je
oddawać, wówczas byłoby oszukiwanie mieszkańców. Jest to bezpieczna
forma – puszczenia w obiekt bankowy. Do wyliczenia marży brane było 1,2 %
plus 6 - miesięczny WIBOR. Obecnie marża wynosi 1,74 %.
Mieszkanka zaapelowała, aby zostało to sfinansowane, bo są plany i pojawiła
się nadzieja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Głosowanie imienne: za podjęciem powyższej uchwały – 17, przeciw – 0,
wstrzymało się – 5. Uchwała Nr XXV/301/16 została podjęta. (Zał. Nr 58)
Ad.24.
Zastępca Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2016 rok – proj. Nr 13 –
dot. kwoty 563.195,10zł z autopoprawką. (Zał. Nr 59) Zgodnie z zawartą w
dn. 29 lutego 2016 r. umową pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą
Miejską Pabianice o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.01.02-100074/15-00 pn.: „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Pabianicach" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wprowadza
się kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich w wysokości 563.195,10 zł z przeznaczeniem na
realizację w/w zadania. Jednocześnie przenosi się kwotę planu wydatków na
zadaniu pn.: „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z
wyposażeniem dla OSP w Pabianicach" zapisanej jako wkład własny z grupy
„wydatki inwestycyjne" do grupy „wydatki inwestycyjne na programy związane
z udziałem środków UE" w wysokości 599.105z1. Z tejże kwoty wysokość
140.799,68 zł zostanie zrefundowana w roku 2017 przez instytucję
finansującą.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Zdrowia, Polityki
Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński przedstawił pozytywną opinię
Komisji Budżetu i Finansów.

22

Przewodniczący Komisji Jarosław Lesman przedstawił pozytywną opinię
Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa.
Nie było uwag.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 20, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/302/16 została podjęta. (Zał. Nr 60)
Ad.25.
Zastępca Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejskiej Pabianice na lata 2016-2021 – proj. Nr 14 (Zał. Nr 61)
Aktualizacja WPF na lata 2015-2021 stanowi obowiązek ustawowy,
a przygotowany projekt uchwały jest konsekwencją wydanych Zarządzeń
oraz złożonych projektów Uchwał na sesję w lipcu br. Szczegółowe
wyjaśnienie zmian obrazuje załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości
do WPF Gminy Miejskiej Pabianice.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński przedstawił pozytywną opinię
Komisji Budżetu i Finansów.
Głosowanie imienne: za podjęciem powyższej uchwały – 21, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/303/16 została podjęta. (Zał. Nr 62)
Ad.26.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz omówił projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej na zachód od
ulicy Wiejskiej. (Zał. Nr 63) Prezydent Miasta Pabianie po ponownym
przeanalizowaniu wniosków złożonych do obowiązujących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego stwierdza konieczność
powiększenia obszaru, określonego w uchwale Nr VI1401 15 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części miasta Pabianice położonej w rejonie południowego odcinka ulicy
Wiejskiej, a w konsekwencji podjęcie nowej uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planu miejscowego. Pozwoli to na objęcie nowym planem
trzech nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego w/w
uchwałą, których właściciele w roku 2015 i roku 2016 złożyli wnioski o zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonane analizy
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przedprojektowe, a także wykonany projekt rysunku planu wskazują na
zasadność poszerzenia obszaru objętego przedmiotowym planem. W
szczególności, zadaniem nowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego będzie: - zmiana zapisów obowiązujących planów
ograniczających działalność inwestycyjną (m.in. uaktualnienie przebiegu linii
elektroenergetycznej 2x220 kV), - dostosowanie układu komunikacyjnego do
potrzeb przekształcającego się obszaru i uaktualnienie przebiegu dróg
publicznych, - dostosowanie zapisów obowiązujących dla tego terenu planów
do aktualnych przepisów prawa. Przedmiotowa uchwała obejmie dwa pasy
terenu o łącznej powierzchni około 15,7 ha i szerokościach: około 90 m
(powyżej ul. Miodowej) i około 185 m (poniżej ul. Miodowej), przylegające do
ul. Wiejskiej od jej zachodniej strony, między projektowaną trasą będącą
przedłużeniem ul. Świetlickiego na północy, a granicą Gminy Miejskiej
Pabianice na południu. Obecnie teren ten objęty jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianie w granicach
administracyjnych Gminy Miejskiej Pabianice zatwierdzonym uchwałą Rady
Miejskiej w Pabianicach nr LXVII1561/06 z dnia 29.06.2006 r. oraz
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Pabianicach pomiędzy ul. Miodową, ul. Wiejską, projektowaną
ulicą gen. „Waltera" Janke i zachodnią granicą administracyjną miasta
Pabianic zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach nr
LVII/588/02 z dnia 24.04.2002 r. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, zgodnie z
art. 14 ust. 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Prezydent Miasta Pabianie przedstawia Radzie Miejskiej w Pabianicach
projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Wiejska - Zachód". Projekt planu będzie
wykonywany przez Wydział Urbanistyki jako zadanie własne.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki
Komunalnej i Inwentaryzacji.
Przewodniczący Komisji Tadeusz Feliksiński przedstawił pozytywną opinię
Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rąkowski przedstawił pozytywna opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji.
Nie było uwag.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 21, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/304/16 została podjęta. (Zał. Nr 64)
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Ad.27.
Zastępca Prezydenta Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek omówiła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody Pabianickiemu Centrum
Medycznemu sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych związanych z
modernizacją Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pabianickim
Centrum Medycznym sp. z o.o. (Zał. Nr 65) Prezes Pabianickiego Centrum
Medycznego Sp. z o.o. zwróciła się do Prezydenta Miasta Pabianie z prośbą
o wyrażenie zgody na wykonanie robót budowlanych związanych z
modernizacją Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pabianickim Centrum
Medycznym Sp. z o.o., zgodnie z zapisem §8 umowy dzierżawy zawartej w
dniu 1 kwietnia 2010 r. pomiędzy Gminą Miejską Pabianice a Pabianickim
Centrum Medycznym Sp. z o.o. W uzasadnieniu Prezes PCM Sp. z o.o.
podniosła, że w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą, Zarząd Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. przystąpił
do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014.-2020 Oś
priorytetowa IX w zakresie przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i
budowy lądowiska — kwota wnioskowana to 6.000.000,00 zł (2.000.000,00
na budowę lądowiska). Wkład własny 15% kosztów kwalifikowanych. Nakłady
poniesione na realizację tego zadania przez PCM Sp. z o.o. nie podlegają
zwrotowi przez Miasto. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że
podniesione przez Prezesa PCM Sp. z o.o. okoliczności zasługują na
uwzględnienie.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa.
Przewodniczący Komisji Jarosław Lesman przedstawił pozytywną opinię
Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa.
Głosowanie imienne: za podjęciem powyższej uchwały – 21, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/305/16 została podjęta. (Zał. Nr 66)
Ad.28.
Zastępca Prezydenta Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek omówiła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody Pabianickiemu Centrum
Medycznemu sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych związanych z
budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pabianickim Centrum
Medycznym sp. z o.o. (Zał. Nr 67) Prezes Pabianickiego Centrum
Medycznego Sp. z o.o. zwróciła się do Prezydenta Miasta Pabianic z prośbą
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o wyrażenie zgody na wykonanie robót budowlanych związanych z budową
lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., zgodnie z
zapisem §8 umowy dzierżawy zawartej w dniu 1 kwietna 2010 r. pomiędzy
Gminą Miejską Pabianice a Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. W
uzasadnieniu Prezes PCM Sp. z o.o. podniosła, że od dnia 01.01.2017 roku
każdy szpitalny oddział ratunkowy musi posiadać lotnisko lub lądowisko
zgodnie z § 3 ust. 7, 8, 9, 10 i załącznikiem do Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału
ratunkowego. Przygotowując się do spełnienia powyższego (Pabianickie
Centrum Medyczne Sp. z o.o. posiada w swoich strukturach Szpitalny
Oddział Ratunkowy) PCM Sp. z o.o. przystąpiło do Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 — 2020 OS priorytetowa IX — kwota
wnioskowana to 6.000.000,00 zł (2.000.000,00 na budowę lądowiska). Wkład
własny 15 % kosztów kwalifikowanych. Nakłady poniesione na realizację tego
zadania przez PCM Sp. z o.o. nie podlegają zwrotowi przez Miasto. Biorąc
powyższe pod uwagę należy uznać, że podniesione przez Prezesa PCM Sp.
z o.o. okoliczności zasługują na uwzględnienie.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa.
Przewodniczący Komisji Jarosław Lesman przedstawił pozytywną opinię
Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa.
Głosowanie imienne: za podjęciem powyższej uchwały – 22, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/306/16 została podjęta. (Zał. Nr 68)
Ad.29.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski omówił projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania nagrody Rady Miejskiej w
Pabianicach dla najzdolniejszych uczniów, mieszkańców Gminy
Miejskiej Pabianice z autopoprawką. (Zał. Nr 69) Zgodnie z art. 18 ust. 2
pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Miękina przedstawiła pozytywną opinię
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
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Nie było uwag.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały z autopoprawką – 20,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/307/16 została podjęta.
(Zał. Nr 70)
Ad.30.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski omówił projekt uchwały w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do spraw przyznawania nagrody Rady
Miejskiej w Pabianicach dla najzdolniejszych uczniów, mieszkańców
Gminy Miejskiej Pabianice z autopoprawką. (Zał. Nr 71) Zgodnie z § 4 ust.
1 Regulaminu przyznawania Nagrody Rady Miejskiej w Pabianicach
dla najzdolniejszych uczniów, mieszkańców Gminy Miejskiej Pabianice w
skład Komisji opiniującej złożone do Rady Miejskiej wnioski wchodzą: 1-3
Honorowych Obywateli Miasta Pabianic, 1-8 radnych Rady Miejskiej,
Prezydent lub Zastępca Prezydenta Miasta, Naczelnik Wydziału ds. Oświaty.
Skład Komisji uchwala Rada Miejska w Pabianicach odrębną uchwałą.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Miękina przedstawiła pozytywną opinię
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Nie było uwag.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały z autopoprawką – 20,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/308/16 została podjęta.
(Zał. Nr 72)
Ad.31.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski omówił projekt uchwały w sprawie
nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Pabianic. (Zał. Nr 73) W 2015r.
minęło 10 lat od rozpoczęcia działalności przy Grupę Wolontarystyczną
"Agrafka", która przez ten czas niejednokrotnie potwierdziła swoja istotną rolę
w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego oraz przyczynia się do
rozwoju dobra wspólnego. Wolontariusze Grupy towarzyszą podopiecznym
Ośrodka Edukacji Uzupełniającej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Dziennego
Ośrodka Adaptacyjnego, Środowiskowego Domu Samopomocy, grupom
socjoterapeutycznym TRATWA. Współpracują z placówkami edukacyjnymi
i kulturalnymi; w czasie wakacji i ferii prowadzą oryginalne formy zajęć, w tym
obozy wyjazdowe z elementami socjoterapeutycznymi. Dzięki nim ożywają
osiedlowe place i podwórka. Przeciwdziałają patologiom społecznym,
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wychodzą naprzeciw osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem
cywilizacyjnym poprzez realizację projektów takich jak: "Łamiemy bariery by
nieść pomoc innym", "Rajd Burego Misia", olimpiady sportowe. Spinają wiele
środowisk, instytucji i organizacji. Grupa Wolontarystyczna "Agrafka" zajęła I
miejsce w plebiscycie "Ikony Powiatu Pabianickiego", II miejsce w
wojewódzkim konkursie "Barwy Wolontariatu" oraz I miejsce na Festiwalu
Sztuk Wszelakich w Łodzi za film "Wygramy życie". Grupa podejmuje szereg
inicjatyw, projektów, przedsięwzięć i wydarzeń, które służą naszej
społeczności. Dla najbardziej potrzebujących dzieci organizują i prowadzą
animacje środowiskowe m.in.: koncerty "Brzmienie rockowego serca",
"Promyk szczęścia" – odwiedziny podopiecznych w szpitalu wraz z
sympatycznym lwem Lucjanem. Grupa Wolontarystyczna "Agrafka" to ludzie,
którzy w pięknym stylu mobilizują innych do działania, wyzwalając wciąż
nowe zasoby energii i młodzieńczego entuzjazmu, poszukując i szkoląc
nowych ludzi dobrego serca, chętnych nieść innym bezinteresowną pomoc.
Wyróżnienie tytułem Zasłużony dla Miasta Pabianic Członków ww. Grupy to
również okazja do wysłania do młodzieży pozytywnego sygnału, że ich
bezinteresowne zaangażowanie i trud są dostrzegane i docenianie przez
Radę Miejską w Pabianicach. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany na
posiedzeniu Kapituły opiniującej wnioski do tytułu Zasłużony dla Miasta
Pabianic na posiedzeniu w dniu 10 marca 2016r.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że uchwałę
opiniowała Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Miękina przedstawiła pozytywną opinię
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Radny Tadeusz Feliksiński złożył pismo o przedstawienie opinii prawnej
w powyższej sprawie. (Zał. Nr 74) Powiedział, że ocenia pozytywnie
osiągnięcia tej grupy ale podczas głosowania nad tą uchwałą wstrzyma się
od głosu.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zapytał radcę prawnego
o rozwiązanie w tej sprawie. Czy ten wniosek powoduje wstrzymanie tego
projektu uchwały.
Radca prawny Eliza Bernat powiedziała, że decyzja należy do radnych,
uchwała pod względem formalno - prawnym została zaakceptowana przez
radcę prawnego. W ocenie radcy prawnego, który oceniał tę uchwałę uznał,
że jest zgodna z przepisami prawa. To zależy jaki wniosek złoży rada.
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Radny Piotr Różycki złożył wniosek o zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji
poprzez wycofanie z porządku obrad powyższego projektu uchwały.
Naczelnik Arkadiusz Bujacz powiedział, że jeżeli rada postanowi zdjąć
z porządku obrad sesji powyższy projekt uchwały to oznacza, że Rada
kończy procedurę nad tą uchwałą, wówczas wnioskodawca musiałby
ponownie złożyć wniosek do Rady. Natomiast jeżeli Rada postanowiłaby
przekazać ten projekt uchwały do komisji to wniosek jest nadal procedowany
i nie zakończona jest jego procedura.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski stwierdził, że jest pieczątka radcy
prawnego.
Naczelnik Arkadiusz Bujacz powiedział, że pan mecenas uczestniczył
podczas obrad Kapituły i ta uchwała powstała po zakończeniu obrad tej
Kapituły, na której powyższe wątpliwości były podnoszone. Uważa, że ta
opinia prawna została wyrażona poprzez zaakceptowanie formalno – prawne
radcy prawnego tego projektu uchwały.
Radny Piotr Różycki wycofał swój wniosek.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 16, przeciw – 0,
wstrzymało się – 3. Uchwała Nr XXV/309/16 została podjęta. (Zał. Nr 75)
Ad.32.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski przedstawił projekt uchwały
w sprawie upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej
w Pabianicach przed Trybunałem Konstytucyjnym. (Zał. Nr 76)
W związku z treścią art. 66 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.
o Trybunale Konstytucyjnym, który stanowi iż w zakresie sporządzenia
i wniesienia skargi oraz reprezentowania skarżącego w postępowaniu przed
Trybunałem istnieje obowiązek zastępstwa skarżącego przez adwokata lub
radcę prawnego, a także w celu realizacji uchwały Nr XXIV/266/16 Rady
Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie złożenia wniosku
do Trybunału Konstytucyjnego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Radna Bożenna Kozłowska zapytała, ile będzie kosztowało zastępstwo
z kasy miasta - wielkość łącznie z pochodnymi.
Radny Krzysztof Rąkowski uważa, że jeżeli uchwała ta rodzi skutki finansowe
to powinno zostać wskazane źródło pokrycia tych wydatków oraz powinna
być kontrasygnata Skarbnika Miasta. Zapytał, na jakiej podstawie została
wybrana ta Pani i na jakich zasadach będzie broniła.
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Naczelnik Arkadiusz Bujacz powiedział, że uchwała ta mogła być jednym
z paragrafów podejmowanej uchwały na poprzedniej sesji. W podjętej
uchwale można było zawrzeć dwie te uchwały. Tamta uchwała była
podejmowana na wniosek grupy radnych i ta sama grupa radnych wskazała
tego mecenasa. Kontaktował się z panią mecenas i otrzymał informację,
że opłata z tego tytułu będzie wynosiła minimalną taksę – 2.400 zł netto plus
koszty wpisu do Trybunału. W budżecie Biura Rady Miejskiej nie ma
zabezpieczonych środków na ten cel. Po podjęciu tej uchwały wystąpi do
Pani Skarbnik o zabezpieczenie takich środków. Będzie wskazywał na
oszczędności z tytułu diet radnych.
Radny Krzysztof Rąkowski powiedział, że z budżetu zostanie pokryta kwota
2.400 zł wobec pani, która nie wiadomo w jaki sposób została wybrana.
Podjęcie tej uchwały skutkuje finansami, które nie zostały zabezpieczone
w budżecie Biura Rady Miejskiej.
Radna Bożenna Kozłowska powiedziała, że przez jakiś czas jest wakat,
ponieważ nie ma wiceprzewodniczącego Rady i będą oszczędności
w budżecie Biura.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 13, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/310/16 została podjęta. (Zał. Nr 77)
Ad.33.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski omówił projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr X/108/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23
kwietnia 2015 r. w sprawie określenia składu osobowego stałych
Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach. (Zał. Nr 78) Projekt tej uchwały nie
wymaga opinii Komisji Rady, ponieważ dotyczy wewnętrznej organizacji Rady
(§ 33 pkt.5 Regulaminu Rady)
Nie było uwag.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 20, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/311/16 została podjęta. (Zał. Nr 79)
Ad.34.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz opowiedział, że wszystkie
odpowiedzi na pytania przekaże na piśmie.
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Ad.35.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że w dniu
31 kwietnia 2016 r. upływa termin na złożenie oświadczenia majątkowego za
rok 2015 wraz z kopią PIT-u.
Ad.36.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zamknął obrady XXV sesji Rady
Miejskiej w Pabianicach o godz. 16.40.
Zał. Nr 80 - Komisja Uchwał i Wniosków
Załączniki ujęte w protokóle są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Protokółowała:

Obradom przewodniczył:

Agnieszka Michel

Andrzej Żeligowski
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