Protokół Nr XIV/15
z XIV sesji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się w dniu
3 lipca 2015r. w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach
ul. Zamkowa 16
Stan Radnych – 23
Obecnych - 21
Ad.1.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski otworzył o godz. 9.00 XIV sesję
Rady Miejskiej w Pabianicach. Powitał Radnych, Prezydenta z jego
najbliższymi współpracownikami oraz pozostałych zaproszonych gości.
Prezydent
Miasta
Grzegorz
Mackiewicz
podziękował
wszystkim
w szczególności tym, którzy byli zaangażowani w akcję przeciw dopalaczom,
radnym, którzy podejmowali stosowne uchwały oraz podpisywali petycje
kierowane do Ministerstwa Zdrowia, Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta
RP. Wczoraj odbyła się konferencja w Łodzi, na której otrzymał
podziękowanie za wkład miasta w walce z dopalaczami od Ministra Zembali
i Wiceminister Małeckiej. W dniu 1 lipca 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia
24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
niektórych innych ustaw. Na chwilę obecną dotychczasowe sklepy zostały
opróżnione.
Radna Małgorzata Biegajło stwierdziła, że w dniu dzisiejszym została
zwołana sesja Rady w trybie nadzwyczajnym, chociaż tydzień temu odbyła
się sesja i nic nie wskazywało, że taka będzie potrzeba. Poprosiła
o wyjaśnienie przyczyn zwołania w dniu dzisiejszym sesji Rady i dlaczego te
uchwały są niecierpiące zwłoki.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski powiedział, że została zwołana
sesja w trybie nadzwyczajnym, z uwagi na okres wakacyjny i dopóki jest
większość składu Rady. Sesja w trybie nadzwyczajnym zwoływana jest przez
Prezydenta Miasta. Pan Prezydent przedstawił projekty uchwał niecierpiące
zwłoki. Wojewoda wyznaczył termin podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnego.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że tak jak informował na
ostatniej sesji, że jeśli uda się zebrać wszystkie uchwały w związku ze zgodą
na weksel i zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW zostanie zwołana sesja
przed okresem urlopowymi albo w terminie 15-17 lipca br. Udało się
przygotować wszystkie uchwały, przetarg jest rozpisany na rewitalizację
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Lewityna, terminy już biegną i przy rozstrzygnięciu zostanie cała kwota
zagwarantowana, dlatego też zdecydował się prosić Pana Przewodniczącego
w tym terminie zwołać sesję. Więcej uchwał nie przewiduje w lipcu br.
Radna Małgorzata Biegajło podziękowała za wyjaśnienia. Zapytała, czy przed
sesją zwołaną w trybie nadzwyczajnym odbył się konwent w celu omówienia
wniesionych spraw.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski stwierdził, że konwent nie jest
wymagany prawnie. Sesja na wniosek Prezydenta zgodnie z ustawą musi
zostać zwołana przez Przewodniczącego Rady. Stara się treść sesji omawiać
z Przewodniczącymi Klubów i tak jest czynione. Na dzisiejszą sesję nie
musiał być zwoływany konwent.
Radna Małgorzata Biegajło powiedziała, że ta informacja wyjaśniła Jej
sposób organizacji w Radzie. W porządku obrad dzisiejszej sesji jest jeszcze
inna bardzo ważna uchwała. Zapytała Pana Przewodniczącego, czy pismo od
Wojewody Łódzkiego dot. wygaśnięcia mandatu radnego otrzymał po
ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski powiedział, że w dniu 22 czerwca
br. do Rady Miejskiej wpłynęło od Wojewody Łódzkiego wezwanie do
podjęcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma, uchwały stwierdzającej
wygaśnięcie mandatu radnego, o czym informował na sesji Rady w dniu
25 czerwca br. Wojewoda wzywa całą Radę do podjęcia takiej uchwały.
Radna Małgorzata Biegjało stwierdziła, że chciałaby mieć wiedzę na ten
temat. Na ostatniej sesji została poinformowana, że nie ma potrzeby
procedowania w tym względzie.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zapytał Pana Prezydenta, czy
wyraża zgodę na umieszczenie w porządku obrad sesji w pkt.4f. projektu
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Pabianic.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że wyraził zgodę na
wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji.
Ad.2
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że wszyscy radni
otrzymali porządek obrad.(Zał.nr 1)
Poprosił o wskazanie
w głosowaniu imiennym.

projektów

uchwał,
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które

będą

przyjmowane

Radny Tadeusz Feliksiński zaproponował głosowanie imienne w pkt.4a
porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego.
Ad.3.
dot. Powołania Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zaproponował do Komisji Uchwał
i Wniosków radnych: Sławomira Szczesio, Grażynę Wójcik, Małgorzatę
Biegajło. Radni wyrazili zgodę.
Głosowanie: za przyjęciem ww. składu – za – 19,
przeciw – 0,
wstrzymało się – 0 . Ww. skład Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski przedstawił projekt uchwały
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z autopoprawką
polegającą na zmianie brzmienia w podstawie prawnej: „...art.24k. ust.1 pkt 1
ustawy o samorządzie...” na brzmienie: „...art.24f ust.1a ustawy
o samorządzie...” (Zał.nr 2) Niniejszy projekt uchwały przedkładany jest pod
obrady Rady w związku z otrzymaniem przez Radę Miejską w Pabianicach
w dniu 22 czerwca 2015 r. od Wojewody Łódzkiego wezwania do podjęcia,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma, uchwały stwierdzającej
wygaśnięcie mandatu radnego Pana Sławomira Szczesio. Bezskuteczny
upływ ww. terminu spowoduje wydanie orzeczenia zastępczego, o którym
mowa w art. 98a ust.2 ustawy o samorządzie gminnym. Według oceny
nadzoru prawnego ww. radny wbrew nakazowi zawartemu w art. 24f ust.1a
ustawy o samorządzie gminnym nie zaprzestał prowadzenia działalności
gospodarczej na mieniu gminy w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia
ślubowania, a niewypełnienie tego obowiązku powoduje, iż spełniona jest
przesłanka określona w art.383 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
kodeks wyborczy i Rada powinna to stwierdzić w uchwale podjętej w trybie
art.383 § 6 ww. ustawy. Termin do podjęcia przedmiotowej uchwały upłynął w
dniu 1 kwietnia 2015 r. Istotnym dla oceny całości przedmiotu sprawy jest
fakt, iż Rada Miejska w Pabianicach w dniu 18 maja 2015 r. podjęła uchwałę
Nr XI/124/15, w której, po zapoznaniu się z wszystkimi aspektami sprawy
i zgromadzoną dokumentacją, uznając jednogłośnie, iż jest brak podstaw do
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pabianicach
Pana Sławomira Szczesio, w związku z niewypełnieniem dyspozycji art. 24f
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Radna Bożenna Kozłowska zwróciła się do mieszkańców miasta Pabianic.
Sprawa p.Szszesio jest sprawą tzw. ustawy antykorupcyjnej, która nie
pozwala łączyć mandatu radnego i mandatu przewodniczącego rady
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nadzorczej, czy członka rady nadzorczej. Pan Szczesio funkcję Prezesa
PTTK wykonuje społecznie, jednocześnie korzysta z pomieszczenia
gminnego, które jest dla organizacji pożytku publicznego, na takiej samej
zasadzie uchwaloną ustawą przez Sejm, więc nie ma tutaj możliwości
antykorupcyjnej. Gdyby p.Szczesio był radnym, korzystał z majątku gminy,
wynajmując lokal gminny, miałby możliwość wpływu na ustalanie czynszu
tego lokalu, wtedy na pewno byłaby to w jakiś sposób korupcja. Uważa, że
przepisy tej ustawy w aspekcie tego przypadku są niekonstytucyjne. Uważa,
że Sejm powinien naprawić tę ustawę, która narusza dobra radnego, który nie
może jednocześnie pełnić funkcji społecznej prezesa i być radnym, choć nie
korzysta na preferencyjnych zasadach z majątku gminy.
Głosowanie jawne imienne przeprowadził Wiceprzewodniczący Rady
Krzysztof Hile, który odczytał nazwiska z listy obecności oraz
Wiceprzewodniczący Rady Antoni Hodak, który wpisywał wyniki głosowania.
Głosowanie imienne: za podjęciem powyższej uchwały – 0, przeciw – 12,
wstrzymało się – 0. Nie wzięło udziału w głosowaniu – 7. Uchwała nie została
podjęta. (Zał.nr 3)
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski powiedział, że projekt uchwały w
sprawie zmian
budżetu miasta Pabianic na 2015 rok – dot. kwoty
835.230 zł – proj.nr 1 nie był opiniowany przez komisje merytoryczne.
Zapytał, kto wyraża zgodę na dalsze procedowanie nad uchwałą bez opinii
komisji Rady.
Głosowanie: za wyrażeniem zgody nad dalszym procedowaniem bez opinii
Komisji – 19, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.
Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła projekt uchwały w sprawie zmian
budżetu miasta Pabianic na 2015 rok – dot. kwoty 835.230 zł – proj.nr 1
z autopoprawką. (Zał.nr 4) Zgodnie z Uchwałą Nr 772/2015 Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej
w Łodzi z dnia 14.05.2015 r. oraz Uchwałą Nr 58/V/2015 Rady Nadzorczej
z dnia 25.05.2015 r. Miasto Pabianice otrzymało dotację ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej
w Łodzi na dofinansowanie zadania pn:„Przywrócenie zdolności retencyjnej
zbiorników wodnych na terenie MOSIR w Pabianicach" do wysokości
2.444.136,00 zł. Kwota dotacji będzie przekazywana sukcesywnie w ramach
transz: I transza w kwocie 835.230,00 zł w terminie do dnia 30.12.2015 r.,
II transza w kwocie 1.608.906,00 zł w terminie do dnia 20.12.2016 r.
Nie było uwag.
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Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 19,
przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr IV/149/14 została podjęta. (Zał.nr 5)
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski powiedział, że projekt uchwały nie
był opiniowany przez komisje merytoryczne. Zapytał, kto wyraża zgodę na
dalsze procedowanie nad uchwała bez opinii komisji Rady.
Głosowanie: za wyrażeniem zgody nad dalszym procedowaniem bez opinii
Komisji – 19, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmian budżetu miasta Pabianic na 2015 rok – dot. kwoty 3.546 zł –
proj.nr 2 (Zał.nr 6) W dniu 4 marca 2013r. Rada Miejska w Pabianicach
przyjęła uchwałę Nr XXXVIII1473/13 dotyczącą realizacji projektu
partnerskiego pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego",
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna. Celem głównym projektu jest promocja zintegrowanego
podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM) oraz
określenie jego potencjalnych kierunków rozwoju. W ramach realizacji
Projektu została opracowana szczegółowa diagnoza wyzwań ŁOM oraz
wynikająca z niej strategia rozwoju wraz planem najważniejszych działań
służących jego rozwojowi. Wypracowana strategia umożliwi identyfikację
wspólnych celów i pełne wykorzystanie wzajemnych oddziaływań, w tym
między obszarami miejskimi i wiejskimi, wzmacniając konkurencyjność ŁOM
(działania 1-4). Dla wybranych projektów została opracowana dokumentacja
techniczna (działanie 5). W przypadku Miasta Pabianice zgłoszone do
dofinansowana dokumentacji technicznej projekty to: "Poprawa efektywności
wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej
Pabianice" oraz „ Łódzki Tramwaj Metropolitalny". Zmiany w planie budżetu
na rok 2015 w Zespole Inżyniera Miasta wynikają z tego, że w ramach
projektu „ Łódzki Tramwaj Metropolitalny" zgodnie z zapisami umowy
333.14/DZ/2015 z dnia 09.02.2015r. z Wykonawcą Studium firmą Telsat
z Gryfie wydatek na wykonanie Studium Wykonalności dla Miasta Pabianice
wyniesie 26 052,40 zł. Pierwotnie zadeklarowana kwota na finansowanie
dokumentacji technicznej (działanie 5) „ Łódzki Tramwaj Metropolitalny"
wynosiła 30 000 zł,. W związku z koniecznością uaktualnienia montażu
finansowego projektu Strategii Rozwoju ŁOM zmiany zostały wprowadzone
również aneksem nr 3 do Umowy Partnerskiej projektu SRŁOM. Współpraca
przy realizacji projektu „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego" pozwoli na pełniejsze przygotowanie się do przyszłego
okresu programowania Unii Europejskiej poprzez stworzenie podstaw
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merytorycznych, jak i organizacyjnych
Inwestycji Terytorialnych.

dla

realizacji

Zintegrowanych

Nie było uwag.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 19,
przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XIV/150/15 została podjęta. (Zał.nr 7)
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski powiedział, że projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2015 rok – dot. kwoty
70.000 zł – proj.nr 3 nie był opiniowany przez komisje merytoryczne.
Zapytał, kto wyraża zgodę na dalsze procedowanie nad uchwała bez opinii
komisji Rady.
Głosowanie: za wyrażeniem zgody nad dalszym procedowaniem bez opinii
Komisji – 19, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.
Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie miasta Pabianic na 2015 rok – dot. kwoty 70.000 zł – proj.nr
3 (Zał.nr 8) Przedłożony projekt Uchwały ma na celu realizację wniosków:
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na remont
fragmentu ogrodzenia od strony ul. Kilińskiego które uległo przewróceniu —
35.000 zł; Warsztatów Terapii Zajęciowej na opracowanie dokumentacji na
modernizację pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb placówki — 30.000 zł;
Wydział Budżetu i Finansów zwiększenie planu rezerwy ogólnej — 5.000 zł.
Pozyskane środki w wysokości 70.000 zł pochodzą z Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami.
Radna Bożenna Kozłowska powiedziała, że na Komisji Gospodarki
Komunalnej i Inwentaryzacji nie zgodziła się na zamianę działek, - zamiana
nie została dokonana stosunkiem głosów 5:4. Naczelnik Wydziału
Gospodarki nieruchomościami Mariusz Witkowski wraz z Zastępcą
Prezydenta Maciejem Łuczakiem przeprowadzili negocjacje odnośnie tej
transakcji i w Wydziale GN znalazły się uwolnione środki w wysokości 35.000
zł. Gdyby nie zawalił się ten płot nie trzeba byłoby przeznaczać tych środków
na MOSiR. W związku, że zostały zaoszczędzone środki w budżecie to
można byłoby wykonać inne zadania dla mieszkańców naszego miasta.
Dyrektor MOSiR wykonuje przeglądy roczne, czy przeglądy 5-letnie.
Rozumie, że przez ostatnią kadencję nie było środków finansowych,
ponieważ wszystkie pieniądze były przeznaczane na szpital. Uważa, że dobry
gospodarz na swoim terenie dba przede wszystkim o obiekty. Nawet
w trudnych czasach stara się dbać o swoje obiekty. W ostatnich latach było
dużo możliwości pozyskania na to zadanie środków z projektów unijnych.
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Będzie głosowała za tym projektem uchwały, ponieważ należy wykonać ten
remont, bo świadczy to o wizytówce naszego miasta.
Radny Rafał Madaj zapytał, co było przyczyną, że ten płot się zawalił.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz podziękował za reakcję na Komisji,
natomiast te pieniądze nie zostały jeszcze sfinalizowane. Środki finansowe,
które zostaną przeznaczone na remont są to inne środki, zdobyte dzięki
wytrwałości Naczelnika i p.Prezydenta Łuczaka. Kwestia stanu technicznego
płotu jest zgłaszana przez MOSiR od kilku lat. Ogrodzenie to 2 lata temu
zostało delikatnie wyremontowane. Kwota 35.000 zł nie jest przeznaczana na
naprawę płotu w tym miejscu. Jest to rozebranie płotu całkowicie,
wykorzystanie materiałów, dorobienie słupków i wykonanie na całej długości
od wjazdu (targowiska naprzeciwko cmentarza) aż do hali koszykówki całego
płotu MOSiR.
Radny Rafał Madaj zapytał, czy MOSiR nie mógłby pokryć kosztów
związanych z budową ogrodzenia z własnych środków, skoro otrzymał
20.000 zł z rozbiórki hali i w budżecie tej jednostki można wskazać wolne
środki do wykorzystania.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że jest mnóstwo
wniosków kierowników jednostek dot. remontów. Wybierane są te
najpilniejsze i te które mają dofinansowania ze środków zewnętrznych.
MOSiR jest jednostką budżetową i wszystkie środki finansowe przekazuje do
budżetu miasta. Nawet jakby były dzisiaj środki w budżecie MOSiR to
należałoby dokonać przesunięć na paragrafy remontowe.
Radny Rafał Madaj stwierdził, że problem wynika w zarządzaniu samą
jednostką i w wykorzystaniu tych środków. Skoro pan dyrektor nie ma
zdolności w zarządzaniu i gospodarowaniem istniejącą infrastrukturą, to
powinien zapobiegać wcześniej takim sytuacjom. Za chwilę może być
problem z nakładami na murawę boiska w związku z organizowanymi
imprezami, ponieważ jest ona nieprawidłowo zabezpieczana. W sumie są
trzy murawy w województwie łódzki, które posiadają drenaż. Kwota 35.000 zł
przekazana na płot to jest ułamek kwoty, która musiałby zostać przeznaczona
na naprawę takiego drenażu. Jeżeli nie zapobiegamy wcześniej, to dlaczego
mieszkańcy mają ponosić koszty związane ze złym zarządzaniem przez
gospodarza. Nie można płacić za błędy jednej osoby.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że w momencie kiedy jest
pożar kamienicy, bo jest stara instalacja elektryczna, to też można stwierdzić,
że jest zła gospodarność dyrektora, bo powinien ją dawno wymienić.
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Nie da się zrobić tego bez pieniędzy. Sukcesywnie od 7 lat była zgłaszana ta
sprawa jako konieczność do wykonania.
Radny Piotr Różycki zapytał, czy wnioski te były składane w formie pisemnej.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz odpowiedział, że Pan Dyrektor
składał wnioski w formie pisemnej.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 18,
przeciw – 0,
wstrzymało się – 1. Uchwała Nr XIV/151/15 została podjęta. (Zał.nr 9)
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski powiedział, że projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Pabianice na lata 2015-2021 nie był opiniowany przez komisje
merytoryczne. Zapytał, kto wyraża zgodę na dalsze procedowanie nad
uchwała bez opinii komisji Rady.
Głosowanie: za wyrażeniem zgody nad dalszym procedowaniem bez opinii
Komisji – 19, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na
lata 2015-2021 (Zał.nr 10) 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.
Nie było uwag.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 19,
przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XIV/152/15 została podjęta. (Zał. nr 11)
Radny Piotr Różycki złożył wniosek o 10 minutową przerwę w obradach.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zarządził przerwę w obradach
o godz. 9.50.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski o godz. 10.10 wznowił obrady XIV
sesji Rady.
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Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski przedstawił projekt uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Pabianic.
(Zał. nr 12 ) Ustalenie wysokość wynagrodzenia wójta należy do kompetencji
rady gminy. Rada gminy ustala wysokość wynagrodzenia w formie uchwały.
Podejmując decyzję o wysokości wynagrodzenia wójta, rada gminy jest
ograniczona art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o
pracownikach samorządowych, który stanowi, że maksymalna wysokość
wynagrodzenie jest uzależniona od kwoty bazowej ustalonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na
podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych
ustaw i nie może ona przekroczyć siedmiokrotności tej kwoty bazowej.
Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2015 kwota bazowa dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1 766, 46 złotych. W
konsekwencji maksymalne miesięczne wynagrodzenie wójta w roku 2015
wynosi 12 365, 22 złotych. Ustalając wysokość wynagrodzenia rada gminy
zobowiązana jest do przestrzegania nie tylko maksymalnej wysokości
wynagrodzenia określonej w art. 37 ust. 4 ustawy o pracownikach
samorządowych, ale również stawek zawartych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych. Zgodnie z załącznikiem nr 3 wykaz stanowisk, w tym
stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi
oraz doradców i asystentów, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne
do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, warunki i sposób
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie
wyboru i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, maksymalny poziom
wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych
na podstawie powołania i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego,
minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
zatrudnianych na podstawie umowy o prace rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wynagrodzenie
zasadnicze wójta w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców od 4
500 do 6 000 złotych, a dodatek funkcyjny wójta w gminie powyżej 15 tys.
mieszkańców wynosi 2 100 złotych. Zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wójtowi
przysługuje również dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej
20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego. Ponadto ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o
pracownika samorządowych stanowi, że wójtowi przysługuję dodatek za
wieloletnią pracę, który przysługuje po 5 latach pracy w wysokości
wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
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Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski powiedział, że projekt tej uchwały
nie był opiniowany przez komisje merytoryczne. Zapytał, kto wyraża zgodę na
dalsze procedowanie nad uchwałą bez opinii komisji Rady.
Głosowanie: za wyrażeniem zgody nad dalszym procedowaniem bez opinii
Komisji – 19, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.
Głosowanie: za podjęciem powyższej uchwały – 16,
przeciw – 0,
wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XIV/153/15 została podjęta. (Zał. nr 13)
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz podziękował za podjęcie tej uchwały
i odebrał ją jako zobowiązanie do jeszcze cięższej pracy.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski powiedział, że radni wywiązali się z
obietnicy złożonej na początku kadencji Rady.
Radny Sławomir Szczesio powiedział, że radni potrafią wywiązać się z tego
do czego się zobowiązali.
Powiedział radnej Małgorzacie Biegajło „...nigdy nie jest za późno, by
wprowadzić do swojego życia miłość” - John Grey. „Miłość - dwie dusze w
jednym zjednoczonym ciele, a przyjaźń - jedna dusza w dwóch ciałach” Tadeusz Kotarbiński.
Ad.5.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zamknął obrady XIV sesji Rady
Miejskiej w Pabianicach o godz. 10.20
Zał. Nr 14 - 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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