Protokół Nr XLV/17
z XLV sesji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się w dniu
17 sierpnia 2017r. o godz. 16.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach
ul. Zamkowa 16.
Stan Radnych – 23
Obecnych – 18 (zał. nr 1), radni zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu.
Ad. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Żeligowski otworzył o godz. 16.00 XLV sesję Rady
Miejskiej w Pabianicach. Powitał Radnych, Prezydenta z jego najbliższymi
współpracownikami oraz pozostałych zaproszonych gości.
Sesja zwołana w wakacje bo terminy nas obligują.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Żeligowski wskazał, że wszyscy radni otrzymali
rozszerzony i zmieniony porządek obrad (zał. nr 2).
Uwag do porządku nie było, nie zgłoszono projektów uchwał do głosowania imiennego.
Ad. 3
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że protokół Nr XLII/17 z dnia 8
czerwca 2017 r. , Nr XLIII/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.i Nr XLIV /17 z dnia 27 lipca 2017 r.
został wyłożony w Biurze Rady Miejskiej do wglądu w ustawowym terminie. Do treści
protokołu nie zgłoszono uwag. Przyjęto.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków
radnych: Małgorzata Biegajło, Robert Dudkiewicz, Piotr Duraj,. Wymienieni Radni wyrazili
zgodę.
Głosowanie: za przyjęciem ww. składu–17, przeciw–0, wstrzymało się–0. Przyjęto.
Ad. 5
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz przedstawił informację o ważniejszych decyzjach i
zarządzeniach za okres od 21 czerwca do 11 sierpnia 2017r.
+ informacja o zbyciu i nabyciu nieruchomości od 1.04.-30.06.2017
+sprawozdanie WSL za II kwartał 2017 (zał.nr 3)
W uzupełnieniu materiału, sporządzonego na piśmie Prezydent poinformował:
-przychylając się do wniosku mieszkańców, polecił zarządowi PCM zrezygnować z
całodobowej opłaty za parkowanie przy szpitalu oraz dostosować opłaty do
obowiązujących w pozostałych strefach płatnego parkowania w Pabianicach. Oraz
dostosowania do opłat obw. W mieście Od października opłata za parking przy szpitalu ma
obowiązywać tylko w dni powszednie: 2 zł za 60 minut od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 18.00, plus pierwsze 15 minut bezpłatnie. W soboty, niedzielę i święta opłaty nie
obowiązują. Polecił zarządowi PCM renegocjować umowę z operatorem parkingu przy
szpitalu.
-Wniosek o dofinansowanie remontu infrastruktury tramwajowej z RPO, złożony wspólnie
Ksawerowem, pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Urząd Marszałkowski zakwalifikował
1

8 projektów. Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna Jeśli chodzi o remont trakcji w
Pabianicach, to pierwsze „widoczne” roboty, tj. roboty demontażowe oraz wymiana słupów,
rozpoczną się po 21 sierpnia.
- Pierwszy etap oceny pozytywnie zaliczyły dwa projekty, które ubiegają się o
dofinansowanie w formule ZIT, czyli „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w
Pabianicach” oraz „Poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach
użyteczności publicznej”. Spełniły kryteria pod kątem zgodności ze strategią ZIT i
podlegają dalsze ocenie w Urzędzie Marszałkowskim.
- Trwają przygotowania do pierwszego etapu monitoringu miasta. W siedzibie Straży
Miejskiej przygotowane zostało pomieszczenie pod centrum monitoringu, w który będą
dwa stanowiska obsługi z możliwością rejestrowania obrazu. Jesienią centrum zostanie
wyposażone w odpowiedni sprzęt. Wstępnie wytypowanych zostało dziewięć punktów z
kamerami. Do centrum monitoringu podpięte zostaną kamery w parku Słowackiego i na
budynkach Urzędu Miejskiego. Dodatkowo trwają rozmowy na temat wykorzystania
kamer stacji telewizyjnej rozmieszczonych w kilku punktach miasta.
- W III edycji budżetu obywatelskiego zgłoszono 44 zadania, . Do końca sierpnia gotowa
będzie lista zadań pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych. Wnioskodawcom będzie
przysługiwała możliwość złożenia pisemnego odwołania. Jednocześnie realizowane są
kolejne zadania z II budżetu obywatelskiego. Ruszyła akcja informacyjno-edukacyjna na
temat odpowiedzialności za zwierzęta i ograniczania ich potomstwa. Jest pozwolenie na
budowę tężni solankowej na terenie Bulwarów, kolejnym krokiem będzie ogłoszenie
przetargu na wykonawcę.
- Skwer im. Niczego został uprzątnięty przez służby miejskie, a ławki usunięte. Jest to
skarbu państwa Trwają rozmowy na temat przejęcia terenu i docelowo zagospodarowania.
Aktualnie pozostaje w dyspozycji Starostwa Powiatowego, po tym jak Urząd
Marszałkowski wydzielił działkę z pasa ruchu drogowego.
- Została podpisana umowa z wykonawcą na rozbiórkę budynku i uprzątnięcie
nieruchomości przy Łaskiej 114, czyli terenu dawnej „Parkowej”.
- Nieruchomość przy Poprzecznej 19-21 stara drukarnia zostanie bezprzetargowo i za
przysłowiową złotówkę wydzierżawiona Fundacji Młodzi dla Młodych nawet do 30 lat.
Teren ma 1211 m kw., są to trzy budynki dawnej drukarni połączone ze sobą. Fundacja
prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i na rzecz zapobiegania uzależnieniom.
Jeśli uwagi do tego to prosi o zgłaszanie do Prezydenta albo na piśmie
-Kartę Pabianiczanina wyrobiło do tej pory ponad 8600 osób. Program skupia oferty 77
przedsiębiorców i promuje lokalne usługi.
-Montaż poduszek berlińskich przy szkole nr 3 wykonany zostanie do momentu
rozpoczęcia roku szkolnego,
-odczytał -zarządzenie Wojewody Łódzkiego dot. treningu wykrywania i alarmowania
systemu alarmowego. 1.08- odbył się trening systemu.
Zostało skierowane pismo do Wojewody opisujące sytuację w mieście bo o godz. 16.58
był sygnał do punktów alarmowych i nie uruchomiły się syreny elektryczne.Skierowano
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wniosek o sprawdzenie systemu, jedynie syreny mechaniczne zadziałały. Brak syren
zbulwersował mieszkańców.Wnioskujemy o przeprowadzenie kompleksowego przeglądu
tego sprzętu.
Ad.6
Przewodniczący
Rady
Andrzej
Żeligowski
przypomniał,
że
zgodnie
z Regulaminem Rady Miejskiej w Pabianicach wnioski i interpelacje radni zgłaszają na
piśmie, a zapytania wnoszone są ustnie.
Radny Piotr Różycki –zgłosił interpelacje:
- interpelacja dot. o wykonanych pracach drogowych (zał. nr 4)
- interpelacja dot. przystosowania infrastruktury drogowej dla osób niepełnosprawnych
(zał. nr 5)
- interpelacja dot. na Grota Roweckiego zlikwidowania platformy zwalniającej (zał. nr 6) - interpelacja dot. utworzenia „zielonych punktów”(zał. Nr 7)
Zapytał czy jest prowadzona statystyka ile osób które mają wiek emerytalny, a pracują w
strukturach urzędu.
Radny Tadeusz Feliksiński - 2 dni temu była rocznica „cudu nad Wisłą”, nasze szkoły nie
spisały się nie wywiesiły flagi. Z 11 szkół , 4 tylko wywiesiły .
Radny Zbigniew Grabarz- do pytania Piotra Różyckiego - skasowanie gimnazjum
spowoduje ile młodych nauczycieli nie będzie miało pracy bo starzy w wieku emerytalnym
pracują Ilu pracowników w wieku emerytalnym jest fizycznych , a ile umysłowych.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poprosił o wyrażenie zgody „en bloc” na
procedowanie nad uchwałami bez opinii komisji. Był problem, żeby zwołać komisje bo
jest okres wakacyjny i nie ma przewodniczących komisji
Głosowanie: za wyrażeniem zgody – 18, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Wyrażono zgodę.
Ad. 7
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta Pabianic na 2017 r. – projekt nr 1 (zał. nr 8)
uzasadnienie - dot. kwoty 1.000.000 zł. W związku ze zwolnieniem PCM z wpłaty od m-ca
lutego 2017 r. z czynszu dzierżawnego w wysokości 1.000.000 zł występuje konieczność
urealnienia planu dochodów w paragrafie 0750-wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
oraz w paragrafie 0550 — wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości.
Radny Piotr Różycki- dziękuje za to rozwiązanie bo była interpelacja w tej sprawie.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 18, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLV/559/17 została podjęta (zał. nr 9)
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Ad. 8
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu
miasta Pabianic na 2017 r. – projekt nr 2 z autopoprawką (zał. nr 10, 10a i 10b)
uzasadnienie - dot. kwoty 157.686 zł. Zwiększenie budżetu po stronie dochody-wydatki
wynika ze zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 157.686 zł przeznaczonej na
przeprowadzenie reformy oświaty od 1 września 2017 r.
autopoprawka bo realizacja dopiero od 1.09.br, została przeniesiona część kwoty do proj.
nr 9.
-

Głosowanie: za podjęciem uchwały – 18, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLV/560/17 została podjęta (zał. nr 11)
Ad. 9
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta Pabianic na 2017 r. – projekt nr 3 (zał. nr 12
uzasadnienie- dot. kwoty 303.592 zł. Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji
W związku z zakończeniem postępowania przetargowego na zadaniu „Modernizacja sieci
trakcyjnej linii tramwajowej na terenie Pabianic" występuje konieczność zwiększenia
środków finansowych o kwotę 11.800 zł niezbędnych do zatrudnienia inspektora nadzoru.
Zmniejszenia o w/w środki dokonuje się na zadaniu „Modernizacja odwodnienia w rejonie
ul .ks.P. Skargi/Bugaj .
Wydział Ochrony Środowiska
Zachodzi potrzeba zakupienia dodatkowego kontenera na odpady w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 12.150 zł. Środki uzyskano z zadania
„Urządzenie siłowni na skwerze Szarych Szeregów.
Wydział Inwestycji i Eksploatacji
W związku z potrzeba przeznaczenia kwoty 280.000 zł na nowe zadanie pn. „Budowa
oświetlenia ulicznego" dokonuje się urealnienia środków finansowych na poniższych
zadaniach:
- Przebudowa dróg gminnych - 78.600 zł
- Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu „Poprawa
efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej GMP- 150.000
zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego — 358 zł
- Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego - 12.911 zł
- Budowa Obiektów Regionalnego Centrum Sportów Wodnych w Pabianicach — 38.131 zł
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 18, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLV/561/17 została podjęta (zał. nr 13)
Ad.10
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pabianicach. - proj.
Nr 4. (zał. nr 14)
uzasadnienie- Na mocy podjętej Uchwały Nr XV111/209/15 Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr LXVIII/588/06 Rady Miejskiej w
Pabianicach z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie budżetu Pabianicach w latach 20082021 wnosi się do ZWiK sp z o.o. wkład pieniężny w wysokości 1.550.000 zł na
podwyższenie kapitału zakładowego w celu dopełnienia zapisów przywołanej uchwały.
Przekazanie aportu dotyczy obsługi inwestycji pn."Modernizacja i rozbudowa miejskiego
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systemu kanalizacji sanitarnej miasta Pabianie". Wszystkie nowoutworzone udziały w
ilości 155 obejmuje Gmina Miejska Pabianice.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 17, przeciw – 0,wstrzymało się – 1. Uchwała
Nr XLV/562/17 została podjęta (zał. nr 15)
Ad. 11
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta Pabianic na 2017 r. – projekt nr 5 z autopoprawką (zał. nr 16, 16a)
uzasadnienie – dot. kwoty
po autopoprawce 660.000 zł. Wydział Edukacji Kultury i
Sportu.
Przesunięte środki w wysokości 630.000 zł na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka
Kultury na zadanie „Modernizacja sali widowiskowej MOK" pochodzą z zadania „Budowa
boiska-Szkoła Podstawowa Nr 13".
Wydział Ochrony Środowiska
Wprowadza się nowe zadanie pn „Przebudowa placu zabaw w Parku Wolności" z kwotą
planu 30.000 zł. Pozyskane środki pochodzą z zadania inwestycyjnego „ Budowa boiska
-Szkoła Podstawowa Nr 13" na które nie otrzymaliśmy dofinansowania z Ministerstwa
Sportu.
Radny Piotr Różycki -dlaczego nie dostaliśmy środków z ministerstwa ?
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz- było o tym mówione, 2 m-ce temu próbowaliśmy
to wyjaśnić ale pamięta Pana słowa, „że senator jest nieobecny”
Dlaczego nie otrzymaliśmy środków do dziś nie wiemy. Jak były to środki przy marszałku
województwa nie było problemu, a teraz nie. Może Pan wie dlaczego, ja nie. Jeden
argument w piśmie był taki, że otrzymywaliśmy to wsparcie przez kilka lat wcześniejszych
to w tym roku ich nie otrzymamy , nie były to względy formalne tylko merytoryczne.
Radny Piotr Różycki -prosi o to uzasadnienie.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 18, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLV/563/17 została podjęta (zał. nr 17)
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz- rozumie, że odwołanie od decyzji ministerstwa
senatora Łuczaka w tej sprawie także ma dołączyć.
Ad. 12
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu
miasta Pabianic na 2017 r. – projekt nr 6 (zał. nr 18)
Uzasadnienie dot.100.646 zł. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 100.646
zł wynika z podpisania przez: - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji umowy nr CAZ-16301-1/MS/17 z dn. 21.065.2017 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w wysokości 35.000 zł
na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Umowa
nakłada obowiązek zakupu pojazdu elektrycznego „Melex" z przeznaczeniem na
wyposażenie stanowiska pracy.
- Zarząd Dróg Miejskich umowy nr 673/2017 z dn. 13.06.2017 r. z Zakładem Wodociągów i
Kanalizacji sp zo.o. w Pabianicach z dn. 13.06.2017 r. w kwocie 65.646 zł z
przeznaczeniem na wydatki bieżące - przebudowa oraz remont nawierzchni ulic:
Sybiraków, Zielonej, Hetmańskiej. Ponadto w wyniku zakończonych postępowań
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przetargowych przenosi się kwotę 68.500 zł z zadań inwestycyjnych : „Przebudowa ul.
Sybiraków od ul. Spokojnej do ul.Wołyniaków" -18.967 zł „Przebudowa dróg gminnych" —
49.533 zł „Budowa boiska —Szkoła Podstawowa Nr 13"- 66.500 zł (brak dofinansowania z
Ministerstwa Sportu) na nowo powstałe zadanie pn." Przebudowa ul. Podmiejskiej.
Wartość zadania 135.000 zł
Kancelaria Prezydenta Miasta
Oszczędności powstałe na zadaniu „Wykonanie klimatyzacji sali ślubów" w wysokości
8.000 zł przenosi się na zadanie inwestycyjne — zakup drukarki.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 18, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLV/564/17 została podjęta (zał. nr 19)
Ad. 13
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu
miasta Pabianic na 2017 r. – projekt nr 7 (zał. nr 20)
Uzasadnienie – dot. kwoty 8.906,89 zł. W związku z podpisaną umową pomiędzy
Województwem Łódzkim a Miastem Pabianice na realizację projektu dofinansowanego z
budżetu UE pn."Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na
lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin
zastępczych" wprowadza się w 2017 r. środki z budżetu UE w wysokości 8.906,89 zł.
Projekt realizowany będzie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w latach 2017-2019.
Całkowita wartość projektu 1.328.233,81 zł w tym: dofinansowanie UE- 876.478,37 zł ,
wkład własny- 451.755,44 zł.
Wprowadza się przesunięcia kwoty dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w wysokości 398.570 zł z zadań:
Wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych oraz montaż
studni wodomierzowych na istniejących przyłączach — 148.570 zł Mieszkalnictwo socjalne
—wkład do projektu — 250.000 zł
na nowe zadania: w wysokości 484.368,45 zł
Utwardzenie terenu nieruchomości ul. Św. Jana 21- 17.000 zł Wykonanie ogrodzenia wraz
z montażem bramy wjazdowej i furtki na nieruchomość ul. Pułaskiego 5/7 — 30.370 zł
Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki na nieruchomość ul.
Pułaskiego 19 — 28.400 zł Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy wjazdowej i
furtki na nieruchomość ul. Moniuszki 8A — 28.300 zł Wykonanie nowego ogrodzenia ul.
Konopnickiej 39 - 12.000 zł Utwardzenie terenu nieruchomości ul. Warszawska 37 —
7.500 zł Opracowanie koncepcji wraz z projektem modernizacji dróg osiedlowych na
osiedlu 1000-lecia w Pabianicach — 25.000 zł Dokumentacja projektowa- mieszkalnictwo
socjalne — 30.000 zł Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.
Kościuszki 18 na potrzeby biurowo-administracyjne — 300.000 zł Remont budynku przy
ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z
placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych — 5.798,45 zł (wkład do
projektu UE) oraz utwardzenie terenu wjazdu oraz utwardzenie terenu wjazdu oraz
utwardzenie terenu wjazdu oraz ciągów pieszych wewnątrz
Uzupełnienie środków w wysokości 85.798,45 pochodzi z zadania - Budowa Boiska SP Nr
13
Radny Piotr Różycki – na ul. Kościuszki 18 -co tam ma być ?
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz- pomieszczenia biurowe dla Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami, teraz wynajmujemy od starostwa, to jest naprzeciwko obecnej
lokalizacji i sieć informatyczna jest blisko, a w ogłoszonych przetargach tego lokalu nie
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sprzedano.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 18, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLV/565/17 została podjęta (zał. nr 21)
Ad. 14
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta Pabianic na 2017 r. – projekt nr 8 (zał. nr 22)
Uzasadnienie - dot. kwoty 101.250 zł. Wydział Edukacji Kultury i Sportu.
W związku z reformą oświaty z dniem 1 września 2017 r. i przekształceniem gimnazjów w
szkoły podstawowe zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 101.250 zł między działami
klasyfikacji budżetowej. Środki niezbędne są na wydłużeniem czasu pracy świetlic dla
nowopowstałych szkół podstawowych oraz dostosowania planu do nowej organizacji pracy
na rok szkolny 2017/2018.
Jest to autopoprawka dot. proj. 5.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 18, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLV/566/17 została podjęta (zał. nr 23)
Ad. 15
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu
miasta Pabianic na 2017 r. – projekt nr 9 (zał. nr 24)
dot. kwotry 178.956 zł zwiekszenie vbudżetu po stropnie dochody wynika ze zwiekszenia
sybwencji ogólnej o kowtę 177.151 zł przeznaczonej na przeprowadzenie reformy oświaty
od 1.09. 2017 oraz wypłaty odszkodowania dl PM nr 5 w kwocie 1.805 zł za zniszczony
płot.
Wynika z autopoprawki dot. proj. 2
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 18, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLV/567/17 została podjęta (zał. nr 25)
Ad. 16
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian wpf– projekt
nr 10 z autopoprawką w zał. nr 1, zał nr 2 (zał. nr 26)
Uzasadnienie -Aktualizacja WPF na lata 2017-2033 stanowi obowiązek ustawowy, a
przygotowany projekt uchwały jest konsekwencją wydanych Zarządzeń oraz złożonych
projektów uchwał na sesję w miesiącu sierpniu. Szczegółowe wyjaśnienie zmian obrazuje
załącznik nr 3 - „Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Miejskiej Pabianice".
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 18, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLV/568/17 została podjęta (zał. nr 27)
Ad. 17
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
nazwy ulicy gminnej (zał. nr 28)
Uzasadnienie -W dniu 2 września 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r.
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744 z 2016 r.), zwanej dalej
Ustawą. Zgodnie z zapisem art. 2 przytoczonej ustawy instytucją właściwą do wydania
opinii w zakresie niezgodności nazwy z dyspozycją art. 1 Ustawy jest Instytut Pamięci
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Narodowej. Pismem BUWIA-940-6(13)/17 z dnia 1.06.2017 r. Instytut Pamięci Narodowej
poinformował, że nazwa ulicy Salomona Jaszuńskiego wypełnia normę art. 1 w/w Ustawy.
Zgodnie z art. 6 ustawy o zakazie propagowania komunizmu (...) „obowiązujące w dniu
wejścia w życie ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w
tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty
symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny
sposób, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego (...) zmienia w terminie 12
miesięcy od dnia jej wejścia w życie". W związku z powyższym, niezbędne jest
dostosowanie funkcjonującego na terenie miasta Pabianice nazewnictwa ulic do
obowiązujących przepisów. Nowa nazwa ulicy zaproponowana przez Radę Miasta
Pabianice — ulica zgodna jest z powszechnie obowiązującym prawem i ma na celu
upamiętnienie Przy ul. Jaszuńskiego funkcjonuje 13 numerów porządkowych
nieruchomości budynkowych. Pod adresem ul. Salomona Jaszuńskiego na dzień
14.06.2017 r. zameldowanych było na pobyt stały 27 osób oraz zarejestrowane były 2
podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w Ustawy „pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne
wsprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w
rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na
podstawie ustawy są wolne od opłat. Ponadto, na podstawie ust. 2 art. 5 Ustawy „zmiana
nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów
zawierających nazwę dotychczasową".
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski - proponuje nową nazwę -generała Aleksandra
Arkuszyńskiego, była interpelacja złożona w tej sprawie.
Radny Tadeusz Feliksiński- dziękuje za trafną zmianę nazwy.
Radna Bożenna KozłowskaRąkowskiego.

była w tej sprawie

interpelacja

radnych K.Hile i

K.

Głosowanie: za podjęciem uchwały – 18, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLV/569/17 została podjęta (zał. nr 29)
Ad. 18
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia
mienia, należności i zobowiązań oraz dokumentacji gimnazjów przez szkoły podstawowe
powstałe w wyniku przekształcenia. (zał. nr 30)
Uzasadnienie -Na mocy art. 128 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy
wprowadzające ustawę — Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949)
dotychczasowe gimnazja ulegają likwidacji z mocy ustawy. Ustawodawca poprzez
uregulowanie zawarte w art. 129 ustawy dał organom prowadzącym gimnazja możliwość
przekształcenia gimnazjów w nowy typ szkół. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/490/17 Rady
Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, gimnazja w Pabianicach zostały
przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 3,
ust.6 i ust. 7 z dnia 27 sierpnia 2017 r. o finansach publicznych do kompetencji organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy określenie przeznaczenia mienia
znajdującego się w zarządzie dotychczasowego gimnazjum, a także wskazanie podmiotu
właściwego do przejmowania ich należności i zapłaty zobowiązań.
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Głosowanie: za podjęciem uchwały – 17, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLV/570/17 została podjęta (zał. nr 31)
Ad. 19
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania
statutu Muzeum Miasta Pabianic. (zał. nr 32)
Uzasadnienie -W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o
muzeach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 972, 1086) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862)
zachodzi konieczność zaktualizowania Statutu Muzeum Miasta Pabianic w celu
dostosowania go do obowiązujących przepisów tychże ustaw. Projekt powyższego statutu
został przekazany do uzgodnienia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W
odpowiedzi, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przekazał Prezydentowi
Miasta Pabianic projekt uzgodnionego statutu bez zgłoszenia do niego uwag.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 18, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLV/571/17 została podjęta (zał. nr 33)
Ad. 20
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz - ile osób w wieku emerytalnym- na początku roku
taką listę dostaje z kadr, część osób jest niezbędnych, ale część mogła by przejść na
emeryturę, w grudniu było kilkanaście te co nabyły uprawnienia w 2017, część nie chce
odejść, ale zgodnie z prawem nie ma takiej możliwości byśmy dyskryminowali czy
zmuszali, to tylko pracowników może być decyzja.
Do radnego Tadeusza Feliksińskiego- dot. flag powinny być wywieszone, już w tamtym
roku monitorowaliśmy ten temat.
Sekretarz Miasta- dot. emerytury jest wyrok sądu w tej sprawie.
Ad. 21
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz- zaprosił na uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 4.09.
- dot. emerytur - obecny rząd namawia, żeby zbyt szybko nie przechodzić na emeryturę.
;
Ad. 22
Przewodniczący Andrzej Żeligowski zamknął obrady XLV sesji Rady Miejskiej
w Pabianicach o godz. 17.00.
Płyta cd – zał. nr 34.
Komisja Uchwał i Wniosków (zał. nr 35).
Załączniki ujęte w protokóle są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Protokółowała:
Monika Ludziejewska
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Przewodniczący:
Andrzej Żeligowski

