Protokół Nr XLIX/17
z XLIX sesji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się w dniu
21 grudnia 2017r. o godz. 16.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Zamkowa
16.
Stan Radnych – 23
Obecnych – 22 (zał. nr 1), radni zostali skutecznie powiadomieni o terminie sesji.
Ad. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Żeligowski otworzył o godz. 16.00 XLIX sesję
Rady Miejskiej w Pabianicach. Powitał Radnych, Prezydenta z jego najbliższymi
współpracownikami oraz pozostałych zaproszonych gości.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Żeligowski wskazał, że wszyscy radni otrzymali
rozszerzony i zmieniony porządek obrad (zał. nr 2). Zapytał o wskazania do głosowania
imiennego.
Radny Krzysztof Rąkowski- zgłosił zmianę porządku obrad wprowadzając 2 punkty po
pkt. 21- projekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulicy (dot. 20 Stycznia ) i stanowisko
Rady w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zmian w samorządowej ordynacji wyborczej
proponowanych przez partię. PiS „na chwilę” przed wyborami.
Kolejne punkty otrzymałyby odpowiednio kolejną numerację.
Głosowanie: za zmianą porządku i wprowadzeniem punktu 22 (ww. projekt uchwały)–14,
przeciw–7, wstrzymało się–0. Przyjęto.
Głosowanie: za zmianą porządku i wprowadzeniem punktu 23 (ww. stanowisko Rady)–13,
przeciw–7, wstrzymało się–0. Przyjęto.
Radna Monika Cieśla- głosujemy o wprowadzenie punktu, a nie znamy uchwały czy to jest
zgodne z przepisami.
Radny Krzysztof Rąkowski- to jest wprowadzenie do porządku, a materiały zaraz rozda.
Komisja Oświaty tym się zajmowała, nie jego wina, że nie pracujecie w tej komisji.
Radny Krzysztof Hile- zgłosił głosowanie imienne dotyczące uchwalenia budżetu na 2018
i WPF.
Radna Monika Cieśla- powinniśmy wcześniej dostać ten projekt przed wprowadzeniem.
Mecenas Andrzej Jankowski -skoro jest wprowadzany punkt, zasadne jest przedstawienie
go jaki to jest projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski- była ta uchwała procedowana na komisji,
radny K. Rąkowski – rozdaje projekty i proponuje zrobić przerwę, żeby się z nim
zapoznać, ta sprawa była już dyskutowana.
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Radny Piotr Różycki -szybko przeczytał treść tej uchwały i uważa, że do chwili podjęcia
decyzji przez Wojewodę, jesteśmy wykluczeni z kompetencji dot. tej ulicy.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski-Wojewoda można nam zalecić zmianę nazwy
ale nie jesteśmy wykluczeni z podejmowania decyzji.
Radny Krzysztof Rąkowski- są kontrowersje więc odczyta tę uchwałę i wszystko się
wyjaśni się, między innymi chodzi też o poprawność nazwy tej ulicy..
Radny Tadeusz Feliksiński- do wnioskodawcy czy jest pewien czy w tym roku istniała
Lubawa.
Radna Bożenna Kozłowska- zgłosiła imienne głosowanie nad tą uchwałą.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski- proponuje dyskusję przenieść przy omawianiu
uchwały.
Radny Piotr Różycki - do mecenasa czy można podjąć zmianę nazwę ulicy.
Radna Monika Cieśla- powinniśmy wcześniej być zapoznani z tą uchwałą
wprowadzeniem do porządku nie jest to zgodne z regulaminem.

przed

Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski- zdarzało się, że były uchwały wprowadzane w
trakcie sesji.
Radny Piotr Różycki - my jesteśmy jako klub PIS zgodni żeby ulica 20 Stycznia pozostała
ale żeby to było zgodne z prawem.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski- uważa, że będzie zgoda w tym punkcie , może
być reasumpcja głosowania. do radnej M Cieśli- czy chce reasumpcji głosowania.
Radna Monika Cieśla- musi to być stanowisko klubu.
Ad. 3
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że protokół Nr XLVIII/17 z dnia 27
listopada 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: Piotra Majchrzaka , Iwonę Marczak, Katarzynę Miękinę. Radni wyrazili zgodę.
Głosowanie: za przyjęciem ww. składu–21, przeciw–0, wstrzymało się–0. Przyjęto.
Ad. 5
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz przedstawił informację o ważniejszych decyzjach i
zarządzeniach za okres od od 21 listopada 2017 r. do 15 grudnia 2017r. (zał. nr 3)
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W uzupełnieniu materiału, sporządzonego na piśmie.

• Wpłynęła jedna oferta w przetargu na dostawę 18 nowych autobusów niskoemisyjnych,
złożona przez Solaris Bus&Coatch SA za 33 mln 874 tys. 200 zł brutto (1 mln 881 tys. 900
zł brutto za sztukę). Kwotę zarezerwowaną przez miasto przekracza o 36 tys. zł za sztukę.
Ofertę sprawdzono pod kątem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca został poproszony o dostarczenie kolejnych dokumentów, które składa się po
otwarciu ofert.
• Otrzymaliśmy 2,5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Lewityna. Czyli II
etap rewitalizacji Po rozbiórce istniejącego budynku restauracji „Turkus” powstanie wodny
plac zabaw dla dzieci wraz z tarasami widokowymi, także ścieżka pieszo-rowerowa wokół
drugiego stawu i rowerowa wokół pierwszego oraz pumptrack, czyli tor do wyczynowej
jazdy na rowerze. Pojawią się nowe ławki, stoliki i stojak na rowery. Wartość projektu 4
mln 218 tys. zł,
• Podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu ePabianice. na poprawę dostępności usług elektronicznych, m.in. zakup systemu
elektronicznego liczenia głosów i zarządzania debatą podczas obrad Rady Miejskiej i
systemu transmisji on-line wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów.
• Zostały ogłoszone trzy konkursy na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej. Na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych od 1 stycznia do 30
kwietnia z kwotą 50 tys. zł – jedna oferta. Na zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni z
kwotą 242.900 zł – jedna oferta. Na zapewnienie usług opiekuńczych na kwotę 1 mln 130
tys. zł – 2 oferty
• Podsumowano wyniki ankiety na temat oceny tegorocznej edycji budżetu
obywatelskiego.
• 21 grudnia o godz. 17.00 w MOK-u rozstrzygnięcie dwóch konkursów artystycznych dla
dzieci i młodzieży zgłoszonych w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim –
fotograficznego i muzycznego.
• Za nami IV Parada Świąteczna i Jarmark Świąteczny na Starym Rynku.
Ad.6
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz udzielił odpowiedzi na złożone interpelacje i
zapytania:
- Do radnego Rafała Madaja - nikt nie zgłosił się na dostawę rtg do PCM- będziemy
ogłaszać nowy przetarg.
- Do radnego Antoniego Hodaka- dotyczy interpelacji w sprawie pętli tramwajowej-,
zadanie ma być realizowane w przyszłym roku
- W sprawie dot. PCM- Prezydent poinformował, że mamy jedną zaszłą sytuację z 2010 r.,
za czasów Prezydenta Zbigniewa Dychty, który zwolnił Prezesa W. Barszcza. Jest wyrok
sądu apelacyjnego z 18.12.2017 r. i PCM musi ponieść koszty z tytułu nieprawidłowego
rozwiązania umowy. 383 tys zł. Umowę rozwiązał ówczesny zarząd.
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Prezydent omówił odpowiedzi na interpelacje, wśród których jest wiele dot. chodników i
ulic i będą uwzględnione.
- Sprawa rejonu ulicy Hermanowskiej, gdzie są podtopienia, prowadzone są rozmowy z
gminą Pabianice , żeby tam wody odprowadzać.
- Rejon ul. Cedrowa, Dereniowa są poprzerywane melioracje – planowane jest osuszenie
poprzez kanalizację deszczową.
- Odpowiedź Dla radnego Antoniego Hodaka- dot. ul. Miodowej i ilości podłączonych
posesji ( Zał nr 4)
- Odpowiedź dot. konstytucji w każdej szkole ( Zał nr 5)
- Odpowiedź dot. budowy monitoringu na strzelnicy ( Zał nr 6)
- Odpowiedź dot. montażu luster w rejonie Tkacka - Moniuszki ( Zał nr 7)
- Odpowiedź dot. zintegrowanego systemu e-usługi ( Zał nr 8)
- Odpowiedź dot. zajęć rehabilitacyjnych na pływalni MOSIR( Zał nr 9)
- Odpowiedź do radnego Rafała Madaja- dot. planów
sportowej ( Zał nr 10)

budowy hali widowiskowej-

- Odpowiedź do radnego Antoniego Hodaka dot.- drogi rowerowej ( Zał nr 11)
-Odpowiedź do koalicyjnego klubu dot.- miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy
PCM ( Zał nr 12)
Prezydent Miasta - wszystkie odpowiedzi dla radnych zostały złożone w BRM przed
sesją.
- Odpowiedź dot. organizacji na ruchu na ul. Wspólnej ( Zał nr 13)
- Odpowiedź dot. miejsc parkingowych na W. Janke ( Zał nr 14)
- Odpowiedź dot. remontów chodników na ul. Dąbrowskiego ( Zał nr 15)
- Odpowiedź dot. remontów ulicy Wolnościowej ( Zał nr 16)
- Odpowiedź dot. rozbudowy parkingu przy ul.. Wiejskiej ( Zał nr 17)
- Odpowiedź dot. remontów chodników ul. Moniuszki ( Zał nr 18)
- Odpowiedź dot. organizacji ruchu Karniszewicka- Lutomierska ( Zał nr 19)
Radny Zbigniew Grabarz- poinformował, że składa do IPN pismo z prośbą o
zweryfikowanie czy B...P.... którego imieniem został nadany skwer (dawny Suwary)
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współpracował z służbami bezpieczeństwa. Na komisji prezentowała tę postać jako
wielkiego społecznika Pani, która okazała się jego córką o czym wcześniej nie wiedział
.Po podjęciu tej uchwały w relacjach z mieszkańcami okazuje się, że nie była to taka
kryształowa postać.
Ad. 7
Prezes ZWiK Rafał Kunka przedstawił projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla miasta
Pabianic na lata 2018-2020” z autopoprawką (zał. nr 20).
Uzasadnienie -Obowiązek uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został nałożony na radę gminy
zapisami art. 21 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. W „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla miasta Pabianic na lata 2018-2020
sporządzonym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały , zawarto wymagane ustawą elementy . Inwestycje w nim ujęte mają
sprzyjać osiągnięciu strategicznych celów Spółki, jak i potrzeb mieszkańców Gminy
Miejskiej Pabianice. Plan ten stanowi podstawę działalności inwestycyjnej Spółki i zakłada
rozwój w tych obszarach, gdzie rozwija się budownictwo mieszkaniowe oraz zachodzi
możliwość podłączenia nowych odbiorców usług.
Prezes Rafał Kunka -są 2 autopoprawki jedna w podstawie prawnej, druga dot.
Załącznika 4.
Plan przedstawia zakres dział ZWiK i inwestycje
Zał. 1 – to zadania modernizacyjne stacji uzdatniania, w ciągu najbliższych 3 lat żadnych
poważnych zadań nie przewidujemy bo stacje są zmodernizowane,
Zał. 2 – pokazuje gdzie chcemy budować nowe wodociągi,
Zał 3 - zadania modernizujące sieć- ulepszenia,
Zał 4 - budowa nowych kanałów głównie rejon Dąbrowy ,mamy dofinansowanie ok. 3 mln
kwota 3,5 mln zł dot sumy wszystkich ulic.
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Grażyna Wójcik przedstawiła
pozytywną opinię Komisji
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 21, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLIX/621/17 została podjęta (zał. nr 21)
Ad. 8
Z-ca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze
cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej z
autopoprawką – proj. nr 1 (zał. nr 22)
Uzasadnienie -Składany projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia
warunków dopuszczalności pomocy publicznej przygotowany został w nowej formie z
uwzględnieniem zmian zapisów ustawy o finansach publicznych, które weszły w życie z
dn. 28.04.2017 r. - Dz. U.poz. 659 Wspomniane zmiany dotyczą:
- niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym jst lub
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jednostkom organizacyjnym jst (jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom
budżetowym i samorządowym instytucjom kultury) jeżeli kwota tych należności wraz z
odsetkami nie przekracza 100 zł ( gdy koszty postępowania windykacyjnego przekraczały
ściągane kwoty),
- dodania załącznika nr 1 dotyczącego oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym
osoby fizycznej, załącznika nr 2 dotyczącego oświadczenia o stanie majątkowym osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej,
- zakresu upoważnienia do odraczania terminów płatności, rozkładania na raty lub
umarzania należności.
Przedłożony projekt podlegał uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów Dotychczas obowiązująca Uchwała Nr LXIV/794/14 Rady Miejskiej w
Pabianicach z dnia 9 października 2014 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg tj. umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
cywilnoprawnych przypadających Gminie Miejskiej Pabianice i jej podległym jednostkom
organizacyjnym traci moc obowiązującą.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożenna Kozłowska przedstawiła pozytywną
opinię Komisji.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 22, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLIX/622/17 została podjęta (zał. nr 23)
Ad. 9
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XLVIII/607/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian
budżetu miasta Pabianic na 2017 r. z autopoprawką - proj. nr 2 (zał. nr 24)
Uzasadnienie - Dokonuje się zmiany nazwy grupy „wydatki inwestycyjne- inwestycje i
zakupy inwestycyjne" na „wydatki inwestycyjne- wydatki na programy związane z udziałem
środków UE(art.5 ust.1 pkt 2 i 3) w celu dostosowania do dokonanych zmian w zał
inwestycyjnym i zał. limitów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Uchwale Nr XLVIII/607/17 Rady
Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 listopada 2017 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożenna Kozłowska przedstawiła pozytywną
opinię Komisji.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 22, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLIX/623/17 została podjęta (zał. nr 25)
Ad. 10
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XLVIII/608/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian
budżetu miasta Pabianic na 2017 r. z autopoprawką– proj. nr 3 (zał. nr 26)
Uzasadnienie -Dokonuje się zmiany nazwy grupy „wydatki inwestycyjne- inwestycje i
zakupy inwestycyjne" na „wydatki inwestycyjne- wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego" w klasyfikacji budżetowej dz.758, rozdz.75814 w celu dostosowania do
dokonanych zmian w załączniku inwestycyjnym w Uchwale Nr XLVIII/608/17 Rady
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Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 listopada 2017 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożenna Kozłowska przedstawiła pozytywną
opinię Komisji.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 22, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLIX/624/17 została podjęta (zał. nr 27)
Ad. 11
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały
Nr XLIII/611/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian
budżetu miasta Pabianic na 2017 r. proj. Nr 4 (zał. nr 28).
Uzasadnienie -Z uwagi na błąd techniczny w zał. Nr 1 związany z zawartością danych w
nim ujętych do Uchwały nr XLVIII/611/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 listopada
2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2017 r. uchyla się w/w uchwałę.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożenna Kozłowska przedstawiła pozytywną
opinię Komisji.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 22, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLIX/625/17 została podjęta (zał. nr 29)
Ad. 12
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta Pabianic na 2017 r.– proj. nr 5 (zał. nr 30).
Uzasadnienie - Wydział Edukacji Kultury i Sportu
W celu prawidłowej realizacji zadań wydziału koniecznym stało się przeniesienie środków
z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 544.000 zł na wydatki bieżące wydziału.
Ponadto w ramach istniejącego planu wydatków wydział dokonał przeniesień na kwotę
630.633 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi. Zmiany te wynikają ze zmiany ustawy o
systemie oświaty z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Zofia Kriger- Kozłowska
przedstawiła pozytywną opinię Komisji.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożenna Kozłowska przedstawiła pozytywną
opinię Komisji.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 21, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLIX/626/17 została podjęta (zał. nr 31)
Ad. 13
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu
miasta Pabianic na 2017 r. – proj. nr 6 (zał. nr 32).
Uzasadnienie -Schronisko Urealnia się plan dochodów Schroniska o kwotę 3.000 zł. w
tym:
- zmniejsza się wpływy z tytułu porozumień międzygminnych w sprawie opieki nad psami
oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów;
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- zwiększa się wpływy z tytułu otrzymanych spadków i darowizn oraz z rożnych
dochodów. W związku z otrzymaną darowizną w wysokości 5.000 zł. dokonuje się
zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków Schroniska. Środki te zostaną
przeznaczone na zakup płyt chodnikowych oraz kostki brukowej.
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Na wniosek Wydziału przenosi się środki z wydatków
w wysokości 12.000 zł. z dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Zmniejszenie
spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do tych placówek. Powyższą
kwotę przenosi się na zwiększenie planu dotacji dla gmin związanych ze zwiększeniem
liczby dzieci zamieszkałych w Pabianicach i uczęszczających do przedszkoli w innych
gminach.
Żłobek -Zwiększenie dochodów o kwotę 11.328 zł. wynika ze wzrostu wpływów z tytułu
żywienia. Pozyskane środki przeznacza się na zakup żywności w kwocie 11.328 zł.
Zarząd Dróg Miejskich W związku z podpisaniem porozumienia Nr 3/2017 z dnia 26
października 2017 pomiędzy Starostwem Powiatowym a Miastem Pabianice na
utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Pabianic wprowadza się po stronie
dochodów i wydatków kwotę 60.000 zł.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Zofia Kriger- Kozłowska
przedstawiła pozytywną opinię Komisji.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożenna Kozłowska przedstawiła pozytywną
opinię Komisji.
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Grażyna Wójcik przedstawiła
pozytywną opinię Komisji
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 22, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLIX/627/17 została podjęta (zał. nr 33)
Ad. 14
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta Pabianic na 2017 r.– proj. nr 7 (zał. nr 34).
Uzasadnienie - W celu realizacji zadań dokonuje się przeniesienia między działami z
czego: zmniejszenia kwota 287.650 zł w tym:
dział 757 - wydatki z tytułu poręczeń - kwota 87.650 zł dział 754 - wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń - kwota 200.000 zł
zwiększenia kwota 287.650 zł w tym:
dział 750 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 200.000 zł - wydatki na
opracowanie wniosku „Kultura w blasku sceny" w ramach RPOWL, na lata 2014-2020 kwota 50.000 zł - wydatki za zastępstwo procesowe w sprawie o odszkodowanie - kwota
20.000 zł - wydatki na uzupełnienie zadania inwestycyjnego „zakup serwera" — kwota
17.650 zł Ponadto dokonuje się zmian między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi
przez ZGM w ramach dotacji celowej w kwocie 30.000 zł zgodnie z zapisami § 2 niniejszej
uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożenna Kozłowska przedstawiła pozytywną
opinię Komisji.
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Głosowanie: za podjęciem uchwały – 21, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLIX/628/17 została podjęta (zał. nr 35)
Ad. 15
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – proj. nr 8 (zał. nr 36).
uzasadnienie-Kwota wydatków niewygasających z upływem 2017 r. w wysokości
832.835,67 zł realizowana będzie przez:
Dz.700 Rozdz. 70001 — 75.600,00 zł Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Wykonanie
przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych oraz montaż studni
wodomierzowych na istniejących przyłączach — 75.600,00 zł
W związku z niemożnością dokończenia zadania inwestycyjnego Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej prosi o zabezpieczenie środków na realizację zadania jako środki
niewygasające z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 roku.
Dz. 750 Rozdz. 75023 — 67.650,00 zł Referat Informatyczny Zakup serwera —
67.650,00 zł W listopadzie 2017 roku Referat Informatyczny wszczął procedurę
przetargową na zakup serwera. Wpłynęły dwie oferty, z których najtańsza przekroczyła
przeznaczone na wykonanie zadania środki znajdujące się w budżecie. W związku z
powyższym zabezpieczono brakującą kwotę w wysokości 17.650,00 zł na zakup serwera i
dlatego też realizacja zadania przesunie się w czasie. W związku z tym Referat prosi o
zabezpieczenie środków na realizację zadania jako środki niewygasające z terminem
wykorzystania do 31 marca 2018 roku.
Dz.900 Rozdz. 90095 — 104.234,32 zł Wydział Ochrony Środowiska Wykonanie
nawodnienia oraz drenaż Parku im. J. Słowackiego — 104.23432 zł
Wykonanie realizacji zadania powierzono firmie ZWiK w Pabianicach ul. Warzywna 3.
Mając na uwadze wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wykonanie prac do końca bieżącego roku, termin wykonania
przedmiotu umowy ustalony została na 31.06.2018 r.
Dz. 921 Rozdz. 92109 — 200.000,00 zł Miejski Ośrodek Kultury Modernizacja sali
widowiskowej MOK — 200.000,00 zł Ze względu na konieczność odbioru części prac i
zapłatę końcowych faktur oraz montaż wykładziny na widowni, montaż kotary i kulisów
sceny, montaż okładzin akustycznych materiałowych oraz montaż foteli, Miejski Ośrodek
Kultury prosi o zabezpieczenie środków na realizację zadania jako środki niewygasające z
terminem wykorzystania do 31 marca 2018 roku.
Dz. 926 Rozdz. 92695 — 385.351,35 zł
Wydział Inwestycji i Eksploatacji Poprawa infrastruktury obiektu piłkarskiego klubu PTC
Pabianice poprzez modernizację oświetlenia boiska treningowego oraz zakup dwóch
boksów dla zawodników rezerwowych Budżet Obywatelski) — 195.35135 zł
Umową nr 1/R117 z dnia 3 listopada 2017 r. powierzono firmie WZ SOLUTIONS Wojciech
Zawistowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojewódzkiego 1 lok.15, wykonanie dokumentacji
projekt na budowę oświetlenia boiska treningowego PTC w Pabianicach przy ul.
Sempołowskiej 6 i robót budowlanych zgodnie z dokumentacją. Pismem z dnia 30
listopada 2017 r. ww. firma zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji
inwestycji z dnia 19.12.2017 roku na 26.01.2018 roku. Zgodnie z uzasadnieniem podanym
przez wykonawcę wyniki badań geologicznych gruntu wymuszają zastosowanie
nietypowych fundamentów prefabrykowanych, których przygotowanie jest pracochłonne.
Wykonanie fundamentów wymusza zaprojektowanie niestandardowej formy oraz wylanie
ich części na budowie co wiąże się z oczekiwaniem na związanie betonu. Całość
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wykonanie prac wpływa na wydłużenie terminu realizacji umowy. Mając powyższe na
uwadze Wydział prosi o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zamówienia
jako środki niewygasające z terminem wykorzystania do 30 kwietnia 2018 roku.
Wydział Ochrony Środowiska
Wieloryb CZUJ CZUJ. Górka Aktywności (Budżet Obywatelski) — 190.000,00 zł
Do przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji wpłynęła jedna ofert, która
została odrzucona na podstawie art.89 ust. I pkt 2 ustawy Pzp ze względu na jej
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. Zostały zatem spełnione przesłanki do
udzielenia zamówienia z wolnej reki. Do realizacji zadania wybrano firmę „PROMETEUSZ"
Cezary Wojciech Krakowski ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice, z którą w dniu 21.11.2017
r. podpisano umowę. Mając na uwadze wystąpienie niesprzyjających warunków
atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, termin został
ustalony na 30.06.2018 r. a płatności za wykonane prace będą dokonywane w 2018 r.
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Grażyna Wójcik przedstawiła
pozytywną opinię Komisji
Przewodnicząca Komisji Zarządzania Mieniem Komunalnym Joanna Kupś przedstawiła
pozytywną opinię Komisji
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Zofia Kriger- Kozłowska
przedstawiła pozytywną opinię Komisji.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożenna Kozłowska - przedstawiła
pozytywną opinię Komisji.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 22, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLIX/629/17 została podjęta (zał. nr 37)
Ad. 16
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2039 – proj. nr 9 (zał. nr 38).
Uzasadnienie - Aktualizacja WPF spowodowana jest koniecznością urealnienia dochodów
i wydatków budżetu. Szczegółowe wyjaśnienie zmian obrazuje załącznik nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2039.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożenna Kozłowska przedstawiła pozytywną
opinię Komisji.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 14, przeciw – 0,wstrzymało się – 8. Uchwała
Nr XLIX/630/17 została podjęta (zał. nr 39)
Ad. 17
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta Pabianic na 2017 r.– proj. nr 10 (zał. nr 40).
Uzasadnienie
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - Dokonuje się przeniesień środków w kwocie 33.000,00
zł. z wydatków bieżących i przeznacza się na niezbędne zakupy i inwestycje w
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placówkach oświatowych na zadania pn: - zakup kuchni gazowej w PM Nr 6 w kwocie
7.500,00 zł; - zakup i podłączenie gazowego kotła grzewczego do ogrzewania
pomieszczeń w PM Nr 3 w kwocie 25.500,00 zł.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Zofia Kriger- Kozłowska
przedstawiła pozytywną opinię Komisji.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożenna Kozłowska przedstawiła pozytywną
opinię Komisji.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 22, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLIX/631/17 została podjęta (zał. nr 41)
Ad. 18
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta Pabianic na 2017 r.– proj. nr 13 (zał. nr 42).
Uzasadnienie -W związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącym
zwiększenia części subwencji oświatowej w wysokości 50.000 zł przekazaną kwotę
przenosi się na zwiększenie rezerwy ogólnej.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Zofia Kriger- Kozłowska
przedstawiła pozytywną opinię Komisji.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożenna Kozłowska przedstawiła pozytywną
opinię Komisji.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 22, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLIX/632/17 została podjęta (zał. nr 43)
Ad. 19
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta Pabianic na 2017 r.– proj. nr 14 (zał. nr 44).
Uzasadnienie -.Referat Planowania sprawozdawczości- w związku z ostatecznym
rozliczeniem poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa zachodzi konieczność zwiększenia
planu w dz.756 o kwotę 500 zł na pokrycie faktury za tę czynność, W kancelarii
Prezydenta -zwiększenie wydatków bieżących na rozliczenie podatku VAT.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożenna Kozłowska przedstawiła pozytywną
opinię Komisji.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 22, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLIX/633/17 została podjęta (zał. nr 45)
Ad.20
Dyrektor MCPS Bożena Bednarska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych
skierowanych z Miasta Pabianic w ramach realizacji zadania własnego (zał. nr 46).
Uzasadnienie -W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, uległy zmianie
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zasady udzielania schronienia osobom bezdomnym. Zgodnie z art. 17 ust. I pkt 3 ww.
ustawy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie
schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
W myśl art. 48a ust. 1 i ust. 4 tejże ustawy udzielenie schronienia następuje przez
przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla bezdomnych oraz w
ogrzewalni. Schronisko dla bezdomnych ma status ośrodka wsparcia niezależnie od tego,
czy gmina sama je prowadzi, czy zleca jego prowadzenie organizacji pozarządowej lub
kupuje usługę od podmiotu niepublicznego. Zastosowanie znajduje tu art. 95 ust. 5 ustawy
o pomocy społecznej, który stanowi, że rada gminy w drodze uchwały ustala organizację
oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uznaje się za
zasadne.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożenna Kozłowska przedstawiła pozytywną
opinię Komisji.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Zofia Kriger- Kozłowska
przedstawiła pozytywną opinię Komisji.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 22, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XLIX/634/17 została podjęta (zał. nr 47)
Ad. 21
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie utraty mocy
uchwały nr XXIX/344/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej
położonej w Pabianicach przy ul. Św. Jana 6a (zał. nr 48).
Uzasadnienie - Nieruchomość zabudowana położona w Pabianicach przy ul. Św. Jana 6a
(działki nr 543 i nr 455/3 o łącznej pow. 641 m2) stanowi własność Gminy Miejskiej
Pabianice. Uchwałą Nr XXIX/344/12 z dnia 27 lipca 2012r Rada Miejska w Pabianicach
zezwoliła Prezydentowi Miasta na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
przedmiotowej nieruchomości, przy czym cena wywoławcza do 1 przetargu wynosiła
400.000 zł. Z uwagi na upływ czasu i utratę ważności operatu szacunkowego, zlecono
rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie nowego operatu, zgodnie z którym wartość
nieruchomości wynosi 183.630 zł. Procedura sprzedaży omawianej nieruchomości będzie
rozpoczęta od przeprowadzenia I przetargu, a ze względu na określoną w operacie
szacunkowym wartość nieruchomości nie jest wymagana uchwała Rady Miejskiej. W tej
sytuacji Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie utraty
mocy uchwały nr XX1X/344/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012r. w
sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
zabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Św. Jana 6a.
Przewodnicząca Komisji Zarządzania Mieniem Komunalnym Joanna Kupś przedstawiła
pozytywną opinię Komisji
Radny Tadeusz Feliksiński – ta nieruchomość to pow. 641 m2, to samo 128 tys. zł za
samą powierzchnię + dodatkowo budynek zabytkowy, dlatego uważa tę wartość za
zaniżoną. Ta 183 tys. zł wartość dyskusyjna bo ma wątpliwości.
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Prezydent Grzegorz Mackiewicz- wyceniający operat szacunkowy robił biegły i nie chce
tego podważać, a budynek stoi pusty i niszczeje. Jeśli będzie kilku chętnych to podbije się
cenę w przetargu.
Radny Tadeusz Feliksiński –tyle lat czekaliśmy to możemy poczekać, z przodu jest
kamienica, o której było głośno bo parę lat temu właściciel odciął wodę mieszkańcom.
Właścicielem kamienicy z przodu jest firma, która jest właścicielem, wielu ciekawych i to
jest szykowane dla niego Chciałby zapoznać się z tym operatem i wtedy podjąć w styczniu
decyzję.
Radna Joanna Kupś – co Pan ma na myśli mówiąc, że jest to szykowane dla pewnej
osoby. Czyli ma Pan większą wiedzę.
Radny Tadeusz Feliksiński – były takie przypadki niezbywalne działki na Pułaskiego i
Żeromskiego i nagle kupione. Ta firma była znana z tego.
Radna Joanna Kupś- jako przewodnicząca komisji ona takiej wiedzy nie ma i żeby to
wprost powiedzieć.
Radny Tadeusz Feliksiński – przekonany jest, że nabywcą będzie właściciel kamienicy św.
Jana 4 ,która jest z przodu i ta firma chce pewnie kupić św. Jana 6. To się okaże ale jeśli
chcecie możecie przegłosować wszystko.
Radna Joanna Kupś – czyli nie rozmawiał Pan z właścicielem tej kamienicy.
Naczelnik Mariusz Witkowski- nieruchomość wystawiona na przetarg wg operatu. Dostęp
jest przez służebność, wartość w operacie uwzględniona. Uchwała złożona w
odpowiednim czasie. Radny Tadeusz Feliksiński był u mnie i mógł się z operatem
zapoznać i każdy inny radny także. Będzie to sprzedaż w drodze przetargu czyli ten co
wylicytuje najlepszą cenę ten kupi.
Przewodnicząca Komisji Zarządzania Mieniem Komunalnym Joanna Kupś – komisja
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
Prezydent Miasta Pabianic Grzegorz Mackiewiczsprzedawać czyli ma stać.

czyli

radny wnioskuje ,żeby nie

Radny Tadeusz Feliksiński- był u naczelnika, ma mapkę ale nie widział operatu. Możemy
sprzedać za miesiąc.
Prezydent Miasta Pabianic – ma dalej stać i niszczeć, niedługo nie będzie co wystawiać
na przetarg. Jest pan za tym żeby nie dawać do przetargu.
Radny Tadeusz Feliksiński –chciał się podzielić wiadomościami jakie miał bo uważał to za
ważne.
Prezydent Miasta Pabianic Grzegorz Mackiewicz-– co druga nieruchomość jest
13

szykowana pod kogoś, z tych informacji ile się sprawdziło. Gdańska 6 szykowana pod
kogoś, Szpitalna 2 inne też ile się z tego sprawdziło. On nie wie kto jest właścicielem św.
Jana 6.
Radna Bożenna Kozłowska- jeżeli mnie interesowała wartość nieruchomości to szłam do
naczelnika i brałam operat. Jak dyskutować i mieć zastrzeżenia skoro nie zna się operatu.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 14, przeciw – 0,wstrzymało się – 8. Uchwała
Nr XLIX/635/17 została podjęta (zał. nr 49)
Ad. 22
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia
uchwały Nr XLI/555/09 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 lutego 2009 r . w sprawie
powołania społecznych asystentów radnych Rady Miejskiej w Pabianicach (zał. nr 50).
Uzasadnienie - Wojewoda Łódzki złożył skargę do WSA w Łodzi na uchwałę Rady
Miejskiej w Pabianicach Nr XLI/555/09 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 lutego
2009 r. w sprawie powołania społecznych asystentów radnych Rady Miejskiej w
Pabianicach. Wojewoda zarzuca uchwale naruszenie art.5b ustawy o samorządzie
,_?.rnin 11V111 "/Wi 11 z art.7 Konstytucji RP poprzez ustanowienie funkcji asystenta
radnego oraz zasad jego powoływania i funkcjonowania pomimo braku w tym zakresie
kompetencji. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Gliwicach z dnia 30
czerwca 2011 r. IV SA/GI 492/11 potwierdza fakt, że z art 5b ustawy o samorządzie
gminnym nic można wywieść kompetencji dla rady gminy do powoływania społecznych
asystentów radnych, a tym bardziej do tworzenia unormowań dotyczących zasad ich
funkcjonowania. W związku z tym faktem zasadnym jest podjecie przedłożonego projektu
uchwały i wyeliminowanie ww. uchwały Nr XLI1555/09 z obrotu prawnego bez przewodu
sądowego.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Zofia Kriger- Kozłowska
przedstawiła pozytywną opinię Komisji.
Radny Antoni Hodak- w 2009 r. wnioskodawcą był klub PO, nie jesteśmy przeciwni tej idei
ale uchwała podjęta została bez podstaw prawnych.
Radny Krzysztof Rąkowski- on był inicjatorem i był też w stowarzyszeniu młodych
demokratów i to razem z Panem A. Hodakiem zbieraliśmy podpisy, żeby wśród młodzieży
propagować ideę demokracji. Wtedy nie pamięta, żebyś zwracał uwagę, że jest coś nie tak
z tą uchwałą .K. Ciebiada był społecznym asystentem D. Wypycha. Dziwi się ,że teraz
chce się zlikwidować takie inicjatywy. Takich inicjatyw było dużo, byliśmy dumni, że
chcieliśmy przybliżać funkcjonowanie samorządu szerokiej grupie osób. Nie idziemy na
wojnę z Wojewodą ale przykro mu bo to krok w tył zamiast propagowania samorządu.
Radny Antoni Hodak- nie neguje samej idei teraz i wtedy kiedy działał w tamtym
środowisku. Tylko została źle napisana, on nie uczestniczył w pisaniu tej uchwały. Sama
idea jest bardzo dobra.
Radna Monika Cieśla – ta uchwała długo funkcjonowała w obrocie prawnym i też wtedy
były wątpliwości prawne i wielu asystentów się przewinęło przez ten czas.
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Głosowanie: za podjęciem uchwały – 21, przeciw – 0,wstrzymało się – 2.
Reasumpcja głosowania: za podjęciem uchwały – 18, przeciw – 0,wstrzymało się – 2.
Uchwała Nr XLIX/636/17 została podjęta (zał. nr 51)
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.
Ad.23
Radny Krzysztof Rąkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy (zał.
nr 52).
uzasadnienie- Ulica 20 Stycznia – ma różną pisownię, chcemy to uregulować, a
mieszkańcy nie chcą zmiany nazwy. Niektórym to się kojarzyło z dekomunizacją. Data ta
to uczczenie faktu zwycięstwa w 1521 r. nad Krzyżakami pod Lubawą.
Pismo od Wojewody dot. tylko zmiany ul. Jaszuńskiego. Wojewoda wystąpił o wyjaśnienia
nazwy ulicy 20 Stycznia, których to dokumentów nie ma w urzędzie. Chcemy wyjść
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i wyjścia naprzeciw Wojewodzie.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski- wszystkie nazwy ulic zostały przekazane
Wojewodzie do rozpatrzenia czy podlegają ustawie o dekomunizacji, Odpowiedź dot. tylko
ulicy Jaszuńskiego, dopiero po tym fakcie przyszło zapytanie dot. ulic Staszewskiego i 20
Stycznia. Odpowiedzi udzieliliśmy tylko na temat ul. Staszewskiego, bo w sprawie 20
Stycznia nie mamy dokumentów.
Radny Rafał Madaj – do radnego Krzysztofa Rąkowskiego -robi pan wrzutkę materiałów
2- 3 minuty przed sesją. Trochę nie na miejscu, można to było zgłosić wcześniej. Ja
stanowisko dałem 7 dni przed sesją, żeby radni mogli się zapoznać . Takie przekazywanie
materiałów to wyraz buty i pogardy dla nas. Abstrahując co do treści to brak podpisu pod
projektem, czy to jest wnoszone jako radny czy jako klub.
Radny Piotr Różycki – jednym z argumentów utrzymanie nazwy 20 Stycznia –to koszty, a
jeśli chodzi o koszty mieszkańców to przecież jeśli przez nas jest zmiana ulicy to
faktycznie są, ale jeśli byłoby to narzucone przez Wojewodę to wtedy mieszkańcy kosztów
nie ponoszą. Poprosił o szerszy rys historyczny tej bitwy pod Lubawą.
Radny Krzysztof Rąkowski- advocem buty i pogardy, przypomina, że ten projekt był dziś
przedstawiony na komisji Oświaty, przykro mu ale to wy nie chcieliście pracować w tej
komisji. Podpis w imieniu klubu może złożyć bo to jest w imieniu klubu.
Do radnego P. Różyckiego – koszty zmian, jeśli chodzi osoby fizyczne na Pan rację, to
co proponujemy nie wiąże się ze zmianą dokumentu. On mówił o przedsiębiorcach, którzy
nie są zwolnieni z tych kosztów.
Na ul. Staszewskiego – też tak było , przedsiębiorcy wyliczyli, że koszty ich wyniosły ok.
1000 zł.
Jeśli chodzi o sam opis bitwy – odsyła do strony Muzeum Wojska Polskiego -portal
historyczny. Będziemy konsekwentnie bronić mieszkańców przed zmianami i nawet gdyby
przeszła inna data bo np. 20. 01 urodził się -Piotr Polak poseł PIS.
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Radny Rafał Madaj- do radnego K. Rąkowskiego mówi Pan o współpracy, mamy 2 kluby
radnych więc umówmy się, że materiały będą dostępne na 7 dni wcześniej. powinny
wpłynąć do Biura Rady . Macie większość i wszystko możecie przegłosować. Prosi na
przyszłość taką umowę przyjąć.
Radna Joanna Kupś- jako radna chodziła i rozmawiała z mieszkańcami zbierała podpisykosztem dla ludzi jest też czas potrzebny na wymianę tych dokumentów i zgłoszenie się
do instytucji, pomimo że będzie to za darmo. Kosztem jest też zgłoszenie zmian
wszystkim instytucjom. Mówił Pan, że klub PIS nie jest za zmianą więc nie zmieniajmy
tej nazwy, chodzi nam o to samo.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski- stonujmy wypowiedzi i ma nadzieję, że
zapanuje zgoda.
Radny Adam Kaczorowski – poszukał tych historycznych aspektów. Było takie zdarzenie
bitwy. W styczniu 1521 Krzyżacy pokonali Polaków pod Lubawą, żebyśmy przypadkiem
nie uczcili Krzyżaków. On wyczytał, że to była porażka, a nie zwycięstwo Polaków.
Proponuje,aby uczcić datę 20.01 1320- kiedy Wł. Łokietek został koronowany na króla
Polski i zjednoczenie Królestwa Polskiego.
Radny Krzysztof Rąkowski -data styczeń 1520 r. owszem Krzyżacy pokonali Polaków ale
w 1521 było nasze zwycięstwo. I ta data jest w uzasadnieniu. Nie może o tej zmianie
uzasadnienia decydować jednoosobowo bo to stanowisko klubu. Ważny jet cel, żeby tej
nazwy nie zmieniać, żeby 20 Stycznia została .
Radny Adam Kaczorowski- 2 daty skomplikowane i nie do końca jasne,a korowanie króla i
zjednoczenie Polski jest ważniejsze niż potyczka.
Radna Bożenna Kozłowska- w Wikipedii 20.01.1521 to wojska polskie zwyciężyły nad
Krzyżakami.
Radny Adam Kaczorowski- ta sama Wikipedia mówi Krzyżacy pokonali Polaków pod
Lubawą.
Radna Joanna Kupś- zgłosiła wniosek formalny o przerwę.
Prezydent Grzegorz Mackiewicz- radny K. Rąkowski chodził długo na ulicy 20 Stycznia i
zastanawiał się jak to zrobić. I nie było dobrego pomysłu,dziś taki projekt uchwały jest
przedstawiony i to chyba jest najlepsze rozwiązanie. W dokumentach miejskich nie ma
kiedy 20 Stycznia została zmieniona z Leśnej.
Radny Krzysztof Hile- mówicie, żeby nie zmieniać 20 Stycznia, mówiliście że nie jesteście
przeciw ale żeby poczekać na IPN, ale my nie chcemy czekać na decyzję Wojewody,
dlatego dziś taka propozycja, aby był kompromis to proponuje podać jako uzasadnienia te
2 wydarzenia.
Radny Piotr Różycki – może trzeba zapytać biegłego historyka.
Radny Adam Kaczorowski- wg jego informacji w 1521 Polacy przegrali.
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Radny Piotr Różycki – nie możemy się przejęzyczać, była dyskusja i wszedł na forum,
które podało około 80 wydarzeń , dat, które się wydarzyły 20.01.
Radny Jarosław Lesman- jest to istotna uchwała, obie strony powinny się wycofać, PO
powinno wycofać z tej daty.
Radny Rafał Madaj- towarzystwo ziemi Lubawa podaje, że 20.10 1520 było zwycięstwo
Polaków, a w 1521 r. wygrali Krzyżacy.
Radna Bożenna Kozłowskado J. Lesmana ten projekt nie zgłosiła Platforma
Obywatelska tylko Koalicyjny Klub radnych i mamy propozycję, żeby jedno uzasadnienie
dla dwóch faktów historycznych.
Radna Joanna Kupś- przypomniała, że padł wniosek formalny o przerwę.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski – zarządził głosowanie: kto z radnych jest za
ogłoszeniem przerwy – 10, przeciw- 0, wstrzymało się -0. Ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie
Radny Krzysztof Rąkowski –koalicyjny klub zgadza się uzasadnienie dot. koronacji Wł.
Łokietka na króla jeśli dzięki temu pozostanie nazwa 20 Stycznia w Pabianicach.
Naczelnik Waldemar Boryń- Władysław Łokietek był tym królem, który pozwolił na
ulokowanie naszego miasta.
Radny Krzysztof Rąkowski – dla nas jest ważny cel, który osiągnęliśmy. To co
nasłuchaliśmy się od mieszkańców to powinni wysłuchać działacze PIS. Zgłasza jako
autopoprawką zmianę uzasadnienia.
Mecenas Andrzej Jankowski – proponuje w Paragrafie 1 – brzmienie zmienia się nazwę na
20 stycznia, oraz dopisać par. 2 uzasadnienie będzie integralną częścią.
Radny Piotr Różycki – w imieniu Klubu PIS dziękuje koalicyjnemu klubowi PO, choć
gdybyście tego nie robili na szybko to byłoby to lepiej zrobione, ale Pan Mecenas też
pomógł.
Radny Krzysztof Hile- advocem. on jest członkiem Bloku Samorządowego Razem, prosi
bez dygresji. Koalicja nie jest ze względu na przynależności partyjne tylko wspieramy
Prezydenta.
Radny Antoni Hodak- bo bronicie układu.
Mecenas Andrzej Jankowski-odczytał poprawki do uchwały.
Radny Krzysztof Hile- zgłosił wniosek o imienne głosowanie.
Głosowanie imienne (zał. nr 53) : za podjęciem uchwały –22 , przeciw – 0 wstrzymało się
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– 0. Uchwała Nr XLIX/637/17 została podjęta (zał. nr 54)
Ad.24.
Radny Krzysztof Rąkowski – odczytał stanowisko w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec
zmian samorządowej ordynacji wyborczej proponowanych przez partię. PiS „na chwilę”
przed wyborami (zał. nr 55)
Apeluje o normalną debatę na temat zmian w prawie wyborczym.
Radna Monika Cieśla- po zapoznaniu się z tym stanowiskiem jako prawnik nie może się
zgodzić, że ustawa ta ogranicza bierne i czynne prawo wyborcze, jak to ogranicza nie
rozumie.
Radny Piotr Różycki – advocem fałszowania -miesiąc przed wyborami prezydenckimi
byliśmy w urzędzie i były tu materiały wyborcze Komorowskiego- mamy to
udokumentowane na zdjęciach.
Radny Krzysztof Rąkowski – taką kwestią jest głosowanie korespondencyjne to jest w
propozycji ustawy i żeby tych zmian nie było, o to apelujemy. Jak w nowej ordynacji
mogą startować osoby indywidualne- nie mają szans.
Radna Monika Cieśla- jawne ograniczenie prawa biernego wyborczego to dotyczy osób,
które nie mają 18 lat i nie mają stałego zamieszkania.
Radny Krzysztof Rąkowski –proponuje zmienić tytuł stanowiska o zmianę „w kodeksie
wyborczym” zamiast samorządowej ordynacji wyborczej.
Radna Monika Cieśla- jakie jest to bierne ograniczenie
posiadanie stałego zamieszkania ?

tylko zapis o wieku i nie

Radny Krzysztof Rąkowski – chociażby głosowanie korespondencyjne jest ograniczeniem
biernego prawa wyborczego.
Radny Jarosław Lesman- przecież tego jeszcze nie ma zatwierdzonego.
Radny Piotr Różycki- nie ma podpisu Prezydenta, jeszcze nie obowiązuje, to jest zajęcie
stanowiska w sprawie aktu nieobowiązującego .
Radny Krzysztof Rąkowski- w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zmian w Kodeksie
Wyborczym proponowanym przez PIS.
Radny Krzysztof Hile- do radnego Piotra Różyckiego rzuca Pan górnolotne hasła jest
napisane „w proponowanym”.
Radny Piotr Różycki -stanowisko w sprawie „ gruszek na wierzbie” tego nie ma w obiegu
prawnym.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz- zwraca uwagę na fakt, że jest wiele uchwał nie
podjętych, a nad nimi dyskutujemy. Gdybyśmy podejmowali stanowiska nt. ustaw to
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musielibyśmy przenieść obrady na godziny nocne. Ma nadzieję , że to stanowisko
zostanie wzięte pod uwagę.
Radna Małgorzata Biegajło – do Przewodniczącego Rady , żeby zachować porządek i
głosu żeby udzielał Przewodniczący. Zachowujmy się godnie i z szacunkiem ,
rozmawiamy o ważnych sprawach., a robicie z tego jarmark. Nie rozumie Państwa
oburzenia bo ta ustawa dotyczy nas jako obywateli.
Radny Piotr Różycki – prosi, żeby go nie strofować.
Do radnej M. Biegajło- nad wszystkim można debatować tylko czy to wchodzi w życie ?,
po co dyskutować skoro nie mamy pewności czy to będzie obowiązywać.
Radny Krzysztof Hile- pożyjemy zobaczymy, zgłasza wniosek o koniec dyskusji.
Głosowanie : za przyjęciem wniosku –22 , przeciw – 0 wstrzymało się – 0. Przyjęto.
Głosowanie : za podjęciem stanowiska –13 , przeciw – 8, wstrzymało się – 0. Przyjęto
stanowisko (zał. nr 56).
Ad. 25
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018- 2039 – projekt nr 11 wraz z
autopoprawką (zał. nr 57)
Uzasadnienie -Aktualizacja WPF spowodowana jest koniecznością urealnienia dochodów i
wydatków budżetu. Szczegółowe wyjaśnienie zmian obrazuje załącznik nr 3 - „Objaśnienia
przyjętych wartości do WPF Gminy Miejskiej Pabianice
Autopoprawka dot. zał. 3.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożena Kozłowska – komisja po zapoznaniu
się z pozytywną opinią RIO przedstawiła pozytywną opinię komisji. Wynik głosowania za
-11 , wstrzymało się od głosu- 8.
Radny Rafał Madaj – zapoznał się z opinią RIO czy jeżeli prognoza jest do 2039 r.to
każde wolne środki będą mogły być przeznaczane tylko na spłatę zadłużenia – wykup
obligacji czy można je przeznaczyć na wydatki bieżące czy przenieść na kolejny rok. Czy
nie ma takiej możliwości bo RIO nadzoruje ?
Skarbnik Miasta Anna Łosiak- na co można wydać wolne środki to określa ustawa. Wolne
środki po pierwsze można przeznaczyć na spłatę zadłużenia , po drugie na zadania
inwestycyjne.
Ustawa mówi na co dopuszcza się wydatki bieżące ale u nas jest to martwy zapis.,
Wszystkie środki w 2016 i 2017 r. kumulowały się i można wprowadzić tyle wolnych
środków do WPF ile jest w sprawozdaniu. I dlatego w tym momencie nie poprawia tego
co RIO zwróciło uwagę tylko teraz czeka na zakończenie tego roku bo wtedy będzie
wiedziała ile jest wolnych środków.
Radny Rafał Madaj – wykup obligacji i zadłużenie inaczej się charakteryzuje, czy przy
wykupie wcześniejszym obligacji to zmniejsza się forma odsetek i mniejsze koszty.
Zapytał Prezydenta jak to widzi czy jakaś konkretną kwotę jak będziemy mieli na plus to
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będziemy przeznaczać na spłatę zadłużenia.
Prezydent Grzegorz Mackiewicz- tak już zrobiliśmy bo IV kw. 2017 r. mieliśmy jeszcze
spłacać, a już dawno spłacone. Co z wolnymi środkami to zależy od sytuacji rynkowej i czy
będzie się opłacało wykupić obligacje czyli jak będzie się kształtowała cena pieniądza na
rynku.
Radny Rafał Madaj –czyli hipotetycznie jak coś pójdzie nie tak, to pieniądze będą
generowały większy dług.
Prezydent Grzegorz Mackiewicz- wszystko zależy jak przebiegać będzie realizowanie
projektów, czasami wychodzi drożej, lepiej czasem dołożyć i zrobić prawidłowo i rozliczyć
nawet jak środki niekwalifikowane. Przy projekcie „poprawa bezpieczeństwa..” też
zatoczki wyszły drożej niż zakładano. Lepiej na etapie realizacyjnym dołożyć nawet jako
środki niekwalifikowane i zrobić dobrze, żeby nie było uwag do wykonania. Zawsze takie
ryzyko jest. Czasem etap realizacyjny jest trudniejszy niż projektowy.
Madaj -Radny Rafał Madaj –ryzyko jest też ze sprzedaży majątku gminy jak nie będzie
wykonane.
Głosowanie imienne (zał. nr 57) : za podjęciem uchwały –14 , przeciw – 8, wstrzymało się
– 0. Uchwała Nr XLIX/638/17 została podjęta (zał. nr 58).
Opinie pozytywne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2017r.
(zał. nr 59)
-Uchwała Nr I/159/2017 w sprawie opinii do projektu uchwały o WPF oraz możliwości
sfinansowania planowanego deficytu budżetu miasta ,formułując uwagi zawarte w
uzasadnieniu.
- Uchwała Nr I/159/2017 z w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Pabianic
na 2018 rok, formułując uwagi zawarte w uzasadnieniu.
Ad. 26
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2018r. z autopoprawką (zał. nr 60)
Prezydent - uchwalenie WPF jest ważniejsze nawet niż budżet jednoroczny. W X 2017
była pełna zgoda na WPF i choć niewiele się zmienił to po 2 miesiącach teraz jest
negatywnie.
Ten budżet jest inny niż w poprzedniej kadencji zmieniło się bo przez ostatnich 4- 5 lat
było tylko na spłaty zobowiązań i wydatki . W ciągu 1 roku zdobyto 140 mln zł na unijne
projekty pierwszy to termomodernizacja szkół i przedszkoli, 2 mln zł na dokapitalizowanie
sp. ZWiK, wykup nieruchomości. W 2018 roku będzie 83 mln zł na inwestycje. Z
budżetu , który był przeznaczony na wydatki bieżące i spłaty zobowiązań mamy budżet
inwestycyjny i rozwojowy. Porównując 2 mln zł w 2017 do 83 mln zł. Budżet 2018 r. to
m.in. zakup autobusów, przebudowa torowiska przy Zamkowej, ścieżki rowerowe,
naprawę dróg i chodników, adaptacja budynku Sienkiewicza 6, rewitalizacja e-urząd,
reforma oświaty. Mamy wkłady na 8 projektów realizowanych przez nas ze środków
zewnętrznych. II etap wdrażanie reformy oświaty będzie kosztował nas tyle co pierwszy,
ale żadna szkoła nie została zamknięta. Reforma jest bardzo kosztowna i nie mamy
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rekompensaty, jedno z najważniejszych zadań na ten rok.
Skarbnik Miasta Anna Łosiak- wszystkie uwagi RIO z 27.11.2017 r. zostały uwzględnione
I po ich uwzględnieniu dochody wynoszą 278.725.240,71 zł
dochody bieżące własne – 171.554. 552,05 zł
zlecone 49.183.153 zł
majątkowe 57.987 .535,66 zł
w tym sprzedaż majątku 3.800 mln zł , dofinansowanie do projektów ze środków UE ok.
53.016 mln zł
Wydatki to 297.795,434,22 zł , w tym majątkowe 84.021 .908,88.zł. Budżet po stronie
wydatków majątkowych uwzględnia środki na 6 projektów i podwyższenie kapitału ZWiK i
przygotowanie dokumentacji zadań budżetu obywatelskiego.
Budżet jest deficytowy 19.070.193 zł i łącznie z rozchodami 2018 r. 2. 098.018 zł został
sfinansowany wolnymi środkami z 2016 r. -5.868.193,68 zł oraz emisją obligacji
15.300.000 zł. W budżecie zachowano reguły art. 242 i 243 ustawy o finansach
publicznych.
Zadłużenie 46.720.000 zł co stanowi 16.76 % dochodów ogółem. Jest to tylko na wkład
własny przy 2 projektach.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Bożena Kozłowska zapoznała się z
opiniami komisji merytorycznych i przedstawiła pozytywną opinię komisji do budżetu
miasta (zał. nr 61)
Radny Antoni Hodak-w imieniu klubu PIS - kiedy głosowaliśmy przeciwko budżetowi
2017 – nie robiliśmy tego przeciwko tylko dlatego bo były podwyżki od nieruchomości i
że zaprzepaszcza się szansę z geotermią. Ten budżet 2018 także nie spełnia naszych
wniosków i interpelacje nie są realizowane, a interesy partyjnej są realizowane. Część jest
uwzględniona -dziękujemy ale to bardzo mała część. Lekceważąc nas jako klub to
lekceważy Pan mieszkańców i nie popieramy tego budżetu.
Bolączką jest stan dróg i chodników skala zaniedbań bardzo duża, jest mnóstwo potrzeb,
a środki są zbyt małe. Przez 3 lata kadencji niewiele zrobiono i nie ma postępu.
prezydenta. Kwestia remontów i napraw dróg to Pana obowiązek, a podstawa dla
mieszkańców. W budżecie planuje się 6 mln zł mniej na inwestycje drogowe niż w 2017 r.
Ul. Miodowa, Krakowska -proszę powiedzieć tym mieszkańcom, że nie ma szansy w
budżecie 2018 realizacji tych ulic. Nie ma projektu geotermalnego, który by zapewnił
tańsze ciepło i czystsze powietrze. Można uzyskać 100 % środków na odwiert z NFOŚi
GW i nie musi być na to wkładu własnego ale Pan nie chce złożyć wniosku. Blokuje Pan
rozwój Pabianic
bo jest Pan niewolnikiem układu. Wójt Ksawerowa stara się
wykorzystywać wszystkie szanse na pozyskanie środków zewnętrznych. Pabianice tracą
szansę na rozwój tylko dlatego, że nie lubi Pan partii rządzącej. To co Pan robi nie
gwarantuje rozwoju, nie jest gwarancją dla przedsiębiorców. Nie wykorzystuje Pan
możliwości współpracy z naszymi parlamentarzystami choć drzwi są otwarte i są otwarci
na działania Możliwości pozyskania środków rządowych jest dużo.
Obligacje komunalne- dlatego głosował za WPF bo to dotyczy naszych mieszkańców , ale
to olbrzymie zadłużenie do 2039 roku, dług w 2018 r.- 49 mln zł
RIO podaje w wątpliwość stabilność spłat, owszem dała opinię pozytywną z uwagami, co
z tego że była szybsza spłata szpitala wraz z programem naprawczym ,skoro ponownie
jest olbrzymie zadłużenie miasta. Znak rozpoznawczy Pana to propaganda, nie robi się
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podwyżki od nieruchomości w 2018 r. bo to rok wyborczy. Przez wszystkie lata była
podwyżka.
W WPF jest podwyżka podatku od nieruchomości. 1,5 % ale już po wyborach. Bezczelna
zagrywka, że w roku wyborczym nie podnosi Pan podatków, pabianiczanie wyczuwają
fałsz. Jest pan mistrzem propagandy i poprawy tylko swojego wizerunku.
Klub PIS będzie głosował przeciwko budżetowi.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz – dawno nie słyszał takich ilości bzdur, proszę
wymienić Prezydenta któremu w ciągu roku udało się pozyskać 146 mln zł środków
zewnętrznych. Drogi i chodniki – dlaczego decyzją Ministra obcięto środki wniosek o
dofinansowanie był złożony, obcięto w XII poprzedniego roku.
-podatki -przy WPF pani skarbnik wyjaśniała. Pierwsze uchwalenie podatków też
głosowaliście za, Pana tezy są błędne.
-tańsze ciepło – a skąd Pan wie, że będzie tańsze przy geotermii.
Radny Antoni Hodak- protestuje.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski - prosi o spokój i
przez prezydenta.

dokończenie wypowiedzi

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz – w dokumencie dot. geotermii asygnowanym
przez K. Ciebiadę nic takiego nie wynika. Materiały prosił Pan Różycki czyli Pan też do
nich miał dostęp.
Po co spłacać zadłużenie po SP ZOZ-ie – po to żeby startować w konkursach unijnych i
uratować szpital. Wszystkie obligacje idą na rozwój i inwestycje miasta. Nie idą na
bieżące wydatki.
Twierdzenie, że pieniądze są na wyciągnięcie ręki- dziwnym trafem nawet to co senator
Łuczak pilotował nie wyszło i nie dostał dofinansowania.
6 mln zł na ratownictwo SOR dostaliśmy z rządu.
Zmiany do budżetu- jakie zadania proponowane Państwu nie odpowiadają np. likwidacja
tramwaju na poczet poprawy dróg, termomodernizacja ?
Proszę wykreślić Lewityn- ale pozyskano na projekty 4 mln zł , a wkład nasz 1,5 mln zł.
Nie było w Pana wypowiedzi konstruktywnej propozycji . Zastanawia się jak będzie
układała się dalej nasza współpraca, bo była słynna konferencja na krańcówce 41. Musicie
przeprosić mieszkańców za te bzdury, które wtedy opowiadaliście i teraz.
Jeśli chodzi o WPF to 2 miesiące temu klub był za, a teraz przeciw.
Problem w ocenie bo kiedyś to wasi szefowie wychodząc z koalicji nie spodziewali się, że
to miasto będzie funkcjonować bez nich i teraz mają frustrację. On też chodzi i rozmawia
z ludźmi i chciałby więcej środków przeznaczyć na drogi 70,80, 100 mln zł , tylko UE nie
wymyśliła projektu drogowego, z którego można byłoby skorzystać a, pieniądze rządowe
się kurczą. Cieszy się ,że dostaliśmy na SOR bo tak to 8 mln zł musielibyśmy wyłożyć z
własnej kieszeni. Chciałby mieć fajny Lewityn i ciepłe szkoły, a to wasi dyrektorowie będą
płacili mniej za ogrzewanie swoich placówek. Połączenie szybkie z Łodzią jest ważne.
Dwulicowość jaka jest go razi.
Radny Krzysztof Rąkowski – jego wystąpienie klubowe oparte jest na faktach. Dziękuje za
WPF bo samo RIO potwierdziło, że jest zgodne ze sztuką, że stabilna prognoza. Do
budżetu można rzucać hasła i nie sprawdzone tezy. Budżet ten jest przełomowy o
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największych inwestycjach - jest to nowe rozdanie, Pabianice nigdy w historii nie miało
takich środków na inwestycje i rozwój. Będziemy mieli nowe centrum miasta-przebudowa
Zamkowej, Kilińskiego, Jutrzkowickiej. Nowe centrum będzie reprezentacyjne. 83 mln zł
na inwestycje, jest dumny z tego, mieszkańcy będą wdzięczni. W tamtym roku podatek był
podniesiony o 1 gr., a PIS podniósł cenę w prawie wodnym i energię elektryczną czy to
będzie 60 gr. chyba więcej.
Geotermia- jaki to rachunek ekonomiczny, sam odwiert ale gdzie reszta. Nie idźmy tą
drogą. Propagandą jest to co widać w telewizji publicznej i to samo w mieście. Natomiast
to są fakty- pozyskanie środków . Od 2018 r. realizujemy także mniejsze inwestycje. Ta
kadencja – to największe wydatki na drogi i chodniki. Stwierdzenie, że woli Pan zadłużać
miasto - na stronie premiera Morawieckiego- jest zadłużenie wszystkich gmin w Polsce na
1 mieszkańca na 2478 gmin mamy 1943 miejsce czyli 339 zł /mieszkańca. Przykładowo
Tomaszów Mazowiecki ma 3x więcej co my i tam rządzi PIS. Bełchatów też nas
wyprzedza.
Toruń ma geotermię i jest 4 209 zł /mieszkańca. Uniejów też wyżej nad nami, jesteśmy na
dobrej pozycji, zadłużamy po to żeby inwestować i zwiększać dochody. U nas nie ma
podwyżki podatków nie dlatego, że rok wyborczy tylko dlatego bo wiemy jak rząd obciąża
mieszkańców.
Życzymy Prezydentowi, żeby Pan mógł dokończyć to co Pan zaczął w przyszłej kadencji.
Radna Bożenna Kozłowska- 28% wydatków budżetu to wydatki i zakupy inwestycyjne,
bieżące 214 mln zł jest to oświata + pomoc społeczna – stanowi 48 % budżetu. Pozostałe
wydatki np opłata za odpady 9 mln zł czyli 3 % budżetu.. Nasz budżet to 1/3 to są
inwestycje, pozostałe 50% to oświata i pomoc społeczna głosuje za tym budżetem bo
daje miastu rozwój.
Radna Zofia Kriger- Kozłowska- 77 mln zł to oświata, a subwencję dostaliśmy tylko
powyżej 30 mln zł, a reszta po stronie miasta. Pomoc społeczna 17-18 mln zł . Inwestycje
12 mln zł będzie czekało na szkoły 3, 14 i 16, termomodernizacji do tej pory nie było. W
ub. roku 3.800 mln zł wydane na reformę oświaty dostaliśmy tylko 330 tys. zł, w tym roku
7 mln zł i wtedy nie musielibyśmy się zadłużać.
Wspieramy Prezydenta jako klub. Lewityn następne będzie 2,5 mln zł, jest to dla
mieszkańców dla ich relaksu i wypoczynku. Chce , żeby miasto nadal się rozwijało tak jak
rozwija się oświata i pomoc społeczna.
Radny Piotr Różycki – te 140 mln zł to gdzie są te pieniądze, na którym koncie, niech Pan
pokaże. Zakup autobusów za 30 mln zł kiedy to się zwróci i jakie będą zyski. Kiedy się
zwrócą ścieżki rowerowe. Zmieniliśmy zdanie - może pod wpływem opinii RIO- nie
można zarzucać, że jest to polityczne. Kwestia pozyskiwania, zwiększania wpływów w
kasie miasta. Mieszkańcy pracują w Łodzi i tam zostawiają pieniądze, tam robią zakupy ,
korzystają z rozrywki. Te inwestycje jego zdaniem nie przełożą się na zwiększenie miejsc
pracy i zwiększenie ilości przedsiębiorców.
Do radnego K. Rąkowskiego -skoro nie ubiegamy się o środki na odwiert,a może warto
wziąć i zrobić odwiert i sprawdzić warunki potwierdzić lub wykluczyć czy jesteśmy na tych
złożach. Okres zadłużenia na wiele lat np. nasz Przewodniczący będzie miał ponad 90 lat.
Radny Rafał Madaj- odnośnie nowych etatów w mieście, nie zgadza się w jednej kwestii z
radnym P. Różyckim bo właśnie przy reformie oświaty powstały nowe etaty w mieście ,
23

prosi Pana naczelnika o przedstawienie.
Naczelnik Waldemar Boryń- jest 26 nowych etatów, ale za 2 lata będą zwolnienia.
Skarbnik Miasta Anna Łosiak- do radnego P. Różyckiego – nie jest politykiem tylko
rzetelnym wykonawcą budżetu. Pytanie gdzie jest 140 parę mln zł,- są w tym dokumencie,
gdzie był Pan przeciwny i będą na kontach, które są pootwierane. Ceni polemikę z Panem
ale merytoryczną, Uważa, że wszystko wróciło na swoje tory, przedtem było miło, a teraz
jest normalnie.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz – co do przynoszenia zysku- to wtedy nie nazywali
by się urząd tylko spółka z o.o. Jaki zysk przyniesie wyasfaltowanie ulic- komfort dla
mieszkańców. Nie chce Pan 18 hybrydowych autobusów dobrze będziemy Panu
podstawiali stare 20 - letnie solarisy. Wiek autobusów obecny to ok. 18 lat.
Czy zakup nowych autobusów hybrydowych za 15 % wartości netto bo resztę pokrywa UE
to źle. W temacie inwestorów będzie za 2-3 m-ce mógł powiedzieć coś więcej. Mówimy o
Łodzi- powstaje u nas w centrum Tkalnia skoro inwestorzy chcą w centrum miasta
budować to zbadali dobrze rynek i widzą potencjał w mieście.
Geotermia podał 3 warunki, jeśli znajdzie się firma, która te warunki spełni to można to
zrobić .Problemem jest jak zrobimy i wykopiemy odwiert to co z nim dalej ? Skoro to taki
fantastyczny interes to u wójta Gajdy jest gotowy odwiert, firmy powinny ustawiać się w
kolejce i odkupić. Pan Wójt się pozbył bo koszty utrzymania duże i oddał do Ministerstwa.
Uniejów- na co Uniejów dostał pieniądze trzeba się zagłębić i jakie potem były próby
uratowania tego przed zwrotem dotacji.
Radny Piotr Różycki- Uniejów od 3 lat są na plusie.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz- a wcześniej. zadłużony był na grube miliony. U
nas ponad 20 etatów w oświacie, w księgowości w szkołach też 12 etatów, nawet w
urzędzie musiały powstać dodatkowe etaty bo doszły sprawy związane z VAT, wykonanie
JPK-ów i inne formy wg ustaw, ale te ustawy podlegają wykonaniu przez samorząd. Jest
coraz więcej obowiązków ale nie idą za tym pieniądze. Wesprzyjcie nas, żeby środki na
reformę oświaty były zwrócone.
Dziękuje za konstruktywne głosy i tym co go poprą. Dziękuje pracownikom urzędu w
szczególności wydziałowi finansowemu.
Radna Bożenna Kozłowska- do radnego R. Madaja o etatach w szkole. Robiła analizy i
czy te etaty w 2018 i 2019 r. nie ulegną zmniejszeniu dot. etatów nauczycieli.
Naczelnik Waldemar Boryń- w ub. roku były 183 oddziały, obecnie 192, w 2018r – 201
oddziały czyli rośnie, za 2 lata w 2019 spadają do 191 i tak już zostanie
Radny Rafał Madaj- dot. autobusów, za 3 lata kiedy będą kupione i rzeczywiście Pana
prognozy się sprawdzą to Panu pogratuluje ale może być ciężko.
Głosowanie imienne (zał. nr 62): za podjęciem uchwały – 14, przeciw – 7, wstrzymało się
– 0. Uchwała Nr XLIX/639/17 została podjęta (zał. nr 63)
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Ad. 27
Radna Zofia Kriger--Kozłowska – dot. śpiewania kolęd na łamach publicznych- kłamliwa
informacja propagowana przez radnego P. Różyckiego. Dotyczą jej osoby jako radnejudostępnił filmik, że ona śpiewa kolędę antyprezydencką, opatrzył to negatywnym
komentarzem i antyniemieckim poglądami. Jest to skandal. Dodatkowo kolega Różycki
podjął zobowiązanie, że Prezydentowi przedstawi jak to ona jest nieodpowiedzialna. Jak
coś się pisze lub cokolwiek rozpowszechnia to powinno się to sprawdzić, nie propaguje
się kłamliwych informacji. Żąda publicznego przeproszenia.
Radny Piotr Różycki – wiadomość na messengerze dostał od mieszkańca, bo osoba była
łudząca podobna do Pani. Pomylił się i za to przeprasza, ale nie za postawę Pani i
komentarz chwalenia, że tą kolędę przerobił KOD.
Poruszył sprawę jego interpelacji na ul. Nawrockiego - składa podziękowanie Starostwu.
13.01. on składał interpelację w imieniu mieszkańców z ul. Nawrockiego, a radny
powiatowy Ł. Stencel ją skopiował. Zwraca się do radnych z klubu koalicyjnego PO jak już
przyłączacie się, to róbcie to z klasą. (Zał. nr 64)
Radny Krzysztof Hile – advocem on w klubie koalicyjnym jest z Bloku Samorządowego
Razem.
Radny Piotr Różycki – interpelacja dot. kolejnych mistrzostw w piłkę nożną w Rosji, żeby
zorganizować turniej piłkarski dla młodzieży (zał. nr 65).
-zapytanie dot śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę dot. projektu „Wrota Regionu
Łódzkiego” (zał. nr 66).
Radny Dariusz Cymerman – dziękuje za współpracę ze Starostwem w realizacji chodnika
na Nawrockiego. on też składał interpelację. Radni Stencel i Rakowski, też się starali żeby
do tej inwestycji doszło w tym temacie. Ten pomysł był mieszkańców z tego rejonu..Na tej
samej sesji złożył interpelację
Radny Piotr Różycki - Pan kłamie złożył Pan interpelację. później.
Radny Dariusz Cymerman - w imieniu klubu koalicyjnego zgłosił interpelację dot. remontu
chodników przy szkole nr 8 i zespól szkół nr 1, oraz chodnika na Kopernika, a ul Bugaj.
(zał. nr 67).
Radny Antoni Hodak – 2 interpelacje dot.:
- zwiększenia liczby toalet publicznych (zał. Nr 68),
- utworzenia przystanku autobusowego dla komunikacji dalekobieżnej (zał. nr 69)
-do radnej Zofii Kriger- Kozłowskiej, że była oburzona, że jest pomawiana na spotkaniu i
odcina się od KOD-u.
Radna Zofia Kriger- Kozłowska- czy Pan wie co to jest pomówienie.
Ad. 28
Przewodniczący Andrzej Żeligowski poinformował:
- o piśmie Senatora Stanisława Tyszki (zał. nr 70)-dostali wszyscy radni,
- życzył Wesołych świąt
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Ad. 29
Przewodniczący Andrzej Żeligowski zamknął obrady XLIX
w Pabianicach o godz. 19.30.

sesji Rady Miejskiej

Płyta cd – (zał. nr 71)
Komisja Uchwał i Wniosków - (zał. nr 72).
Załączniki ujęte w protokóle są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Protokółowała:
Monika Ludziejewska

-

26

Przewodniczący:
Andrzej Żeligowski

