Protokół Nr XXI/16
z XXI sesji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się w dniu
14 stycznia 2016r. o godz. 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach
ul. Zamkowa 16, wznowiona 25 stycznia 2016r. o godz. 12,15.
Stan Radnych – 23
Obecnych – 23 (zał. nr 1)
Ad. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Żeligowski otworzył o godz. 11.00 XXI
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 porządek obrad (zał. nr 2).
Radny Rafał Madaj złożył wniosek o zmianę porządku obrad dotyczący
przeniesienia pkt 9, 10, 12, 13 i 15 i głosowania ich na końcu przed pkt 19.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zarządził 5 minut przerwy.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski wznowił obrady.
Głosowanie powyższego wniosku o zmianę porządku obrad: za – 13, przeciw – 6,
wstrzymało się – 4. Rada przyjęła zmieniony porządek obrad.
Ad.3
Nie zgłoszono projektów uchwał do głosowania imiennego.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski poinformował, że protokoły Nr XVI/15
z dnia 24 września 2015r. I Nr XVII/15 z dnia 15 października 2015r. zostały
wyłożone w Biurze Rady Miejskiej do wglądu w ustawowym terminie. Do treści
protokółów nie zgłoszono uwag. Przyjęto.
Ad. 5
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zaproponował do Komisji Uchwał
i Wniosków radnych: Małgorzatę Biegajło, Monikę Cieślę i Roberta Dudkiewicza.
Wymienieni Radni wyrazili zgodę.
Głosowanie: za przyjęciem ww. składu–23, przeciw–0, wstrzymało się–0. Przyjęto.
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Ad.6
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz przedstawił informację o ważniejszych
decyzjach i zarządzeniach za okres od 30 października 2015r. (zał.nr 3)
W uzupełnieniu materiału, sporządzonego na piśmie:
- Zmiany kadrowe w nowym roku: Marcin Nocuń został II zastępcą prezydenta
Pabianic, Rada nadzorcza PCM wybrała Piotra Millera na nowego prezesa spółki,
rozpoczyna pracę 1 lutego 2016r. Komisja konkursowa przesłuchała 3 kandydatów
na stanowisko dyrektora ZGM, procedura trwa.
- Rozpoczęła się I tura dialogu z trzema potencjalnymi inwestorami,
którzy są zainteresowani
kontraktem
na
termomodernizację
budynków
użyteczności publicznej i zarządzanie w nich energią. Przedsięwzięcie będzie
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
- Na Lewitynie prace zaplanowane na ubiegły rok zostały wykonane i rozliczone.
Nieplanowana była tylko konieczność
przeprojektowania ścianki szczelnej
na wysokości restauracji „Turkus”, która dla stateczności będzie wbita w grunt
głębiej niż na innych odcinkach.
- Korzystnie wypadły negocjacje z Łodzią w sprawie opłaty za przejazd tramwaju.
Utrzymana jest dotychczasowa stawka 6,85 zł za wozokilometr zamiast 8,56 zł
proponowanej przez Zarząd Dróg i Transportu. W skali roku to różnica prawie 200
tys. zł. Zgodnie z oczekiwaniem na trasę „41” wrócił „niemiecki” tramwaj przegubowiec Duewag M8C wygodniejszy na długiej trasie.
- Podpisane zostało porozumienie z burmistrzem Rzgowa o wydłużeniu na stałe
trasy autobusu linii T do Centrum Handlowego Ptak Outlet. Wcześniej była to trasa
tymczasowa w związku z budową tunelu pod drogą krajową nr 1. T jest
najpopularniejszą linią podmiejską.
- Przeprowadzona została deratyzacja na Bulwarach. Od strony ul. Grobelnej,
w okolicy mostu założono dziesięć podziemnych pułapek. Deratyzacja, wszystkich
terenów zielonych będzie trwała do końca stycznia, następna tura odbędzie się
wiosną, kolejna jesienią.
- Zleciliśmy uporządkowanie zieleni w parku Wolności na terenie o powierzchni
25,5 tys. m.kw. W tym roku planowana jest inwentaryzacja zieleni.
- Odnowiony park im. Słowackiego został „Inwestycją roku 2015” w kategorii tereny
zieleni,
w konkursie
ogłoszonym
przez
Krajową
Izbę
Gospodarki
Nieruchomościami.
- Wszedł w życie nowy regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego. Pozmieniały
się kompetencje wydziałów, obowiązki pracowników urzędu, do wydziałów
dopisano nowe zadania.
- W ramach programu „Kawka” – dofinansowania wymiany pieców węglowych Urząd Miejski złożył wniosek na łączną kwotę 5,9 mln zł, z czego 3,4 mln to kwota
dotacji z NFOŚ i WFOŚ. Chęć udziału zgłosiło 230 prywatnych właścicieli
nieruchomości, firmy i wspólnoty mieszkaniowe. Najbardziej popularna była zmiana
ogrzewania na gazowe albo na kotły c.o., które spełniają normy ekologiczne
i wymogi 5 klasy emisji.
- Został kupiony i jest gotowy do użycia odkurzacz do zbierania psich odchodów,
niedopałków papierosów, śmieci i opadłych liści. Czterech pracowników ZDiZM
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przeszło przeszkolenie z obsługi. Będzie użyczany spółdzielni mieszkaniowej,
administratorom i zarządcom nieruchomości.
- Z końcem roku 2015 zostały przekazane środki zgodnie z nowym
harmonogramem spłaty naszej pożyczki do Ministerstwa Finansów, w związku
z tym plan wyjścia z planu naprawczego jest aktualny na dzień 31 marca 2016r.
Ad. 7
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.
Wskazał także, że Radni otrzymali projekt uchwały z autopoprawką w sprawie
przyjęcia programu „Pabianicka Karta Seniora” (pkt 14 proponowanego porządku
obrad przez zmianą).
Radny Antoni Hodak:
- wniosek o nałożenie na Straż Miejską zadania dotyczącego pomocy kierowcom
w uruchamianiu samochodów podczas mrozów (zał. nr 4)
- interpelacja dotycząca rozpiętości wynagrodzeń pracowników Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, pracujących na etatach kierowców
(zał. nr 5)
Radna Bożenna Kozłowska:
- pytanie ustne: czy w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców
planowana jest druga edycja programu „Kawka”.
- zapytanie dotyczące odpowiedzi na interpelację w sprawie kursowania autobusów
linii 2 i 5 w soboty od godz. 15 do godz. 20 przygotowanej przez Pana Marcina
Chmielewskiego. Zapytanie zostało złożone na piśmie i prośba o udzielenie
odpowiedzi również na piśmie (zał. Nr 6).
Radny Tadeusz Feliksiński:
- interpelacja w sprawie szczegółowego wykazu kosztów poniesionych przez
Miasto Pabianice związanych z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Pabianicach w 2016r. (zał. nr 7)
Radna Katarzyna Miękina:
- interpelacja w sprawie wydłużenia czasu pracy Zakładu Diagnostyki Obrazowej
i Elektrodiagnostyki PCM sp. z o.o. (zał. nr 8)
- interpelacja w sprawie przeprowadzenia w 2016r. w mieście i pabianickich
szkołach kolejnej edycji akcji uświadamiających zagrożenia, związane z używaniem
dopalaczy oraz przedstawienie skali problemu w mieście oraz działań
podejmowanych w celu rozwiązania problemu dopalaczy w mieście (zał. nr 9).
- interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Pabianicach w sprawie
budowy i remontu chodników oraz miejsc postojowych i nawierzchni utwardzonych
wraz z robotami towarzyszącymi na ulicach gminnych w 2016r. i planowanych
wydatków na ten cel z budżetu miasta na 2016r. (zał. nr 10)
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- interpelacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Pabianicach w sprawie
wykazu planowanych inwestycji miasta Pabianic na 2016r. I planowanych
wydatków na ten cel z budżetu miasta na 2016r. (zał. nr 11)
Radna Iwona Marczak:
- interpelacja w sprawie przekazania fotoradaru w związku ze zmianą przepisów
oraz informacji odnośnie zmian w regulaminie organizacyjnym Straży Miejskiej
w związku z zaprzestaniem wykonywania pomiarów prędkości przez Straż Miejską
(zał. nr 12).
Radny Adam Kaczorowski:
- zapytanie o termin rozpoczęcia budowy budynku administracyjno-sanitarnego
przy Nowym Rynku na ul. Południowej 15 (zał. nr 13)
Radna Monika Cieśla:
- zapytanie czy pacjencji PCM Sp. z o. o. przebywający na oddziałach szpitalnych
narażeni są na dodatkowe koszty związane z pobytem w szpitalu (zał. nr 14)
Radny Rafał Madaj:
- wniosek dotyczący zorganizowania debaty na merytorycznych komisjach Rady
Miejskiej w Pabianicach, dotyczącej planowanego Zespołu Funduszy Unijnych
(zał. nr 15)
Radna Grażyna Wójcik:
- pytanie ustne: w jaki sposób wdrożenie nowelizacji ustawy o systemie oświaty
i odroczenie wieku szkolnego 6-latków przełoży się na sytuację kadrową
i finansową naszego miasta: czy prowadzimy analizy o ile niższa będzie subwencja
i ile zabraknie środków w budżecie, dla ilu dzieci zabraknie miejsc w przedszkolach
(w związku z pozostaniem w nich 6-latków), ilu nauczycieli kształcenia
zintegrowanego straci pracę.
Radna Joanna Kupś:
- interpelacja w sprawie naprawy ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 14
od strony ul. Ostatniej (zał. nr 16)
- interpelacja w sprawie montażu platformy zwalniającej na wysokości Szkoły
Podstawowej nr 14 (zał. nr 17).
- interpelacja w sprawie umieszczenia na ul. M. Skłodowskiej 23A w Pabianicach
znaku zakazu postoju i znaku zakazu zatrzymywania się obowiązującego
na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego do skrzyżowania z ul. J. Matejki,
po jednej nieparzystej stronie ulicy w godzinach 8:00 – 18:00.(zał. nr 18)
Radny Zbigniew Grabarz:
- interpelacja w sprawie zalewania posesji przy ul. Piłsudskiego od strony
Szynkielewa w związku z zaślepieniem rury, co spowodowało niewłaściwe
odprowadzenie wód gruntowych do rzeki (zał. nr 19)
- interpelacja w sprawie obchodów i programu Dni Pabianic (zał. nr 20)
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Radny Krzysztof Hile:
- interpelacja w sprawie montażu oświetlenia świątecznego na ulicy Warszawskiej
na odcinku Stary Rynek – ul. 3 Maja (zał. nr 21)
- interpelacja w sprawie podjęcia działań dotyczących budowy kolejnych
przyszkolnych boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią z wykorzystaniem
również środków pozabudżetowych (m.in. unijnych) (zał. nr 22)
Radny Antoni Hodak:
- wniosek w sprawie cyklicznego sprzątania Parku Wolności (zał. nr 23)
Radny Piotr Różycki:
- zapytanie ustne (zapewne trafi też w formie pisemnej): chodzi o sytuacje, która
nie dotyczy Miasta bezpośrednio statutowo, chodzi o sytuację dzieci odbieranych
z domów patologicznych. Te zadania statutowo ma zapisane do realizacji
Starostwo, ale dochodzą mnie sygnały, że Powiat niestety nie staje na wysokości
zadania. Mamy sytuację, że dzieci od nas z miasta zabierane z rodzin decyzją
sądu, przekazywane pod opiekę kuratorów, są przerzucane np. ze szpitala
do różnych placówek typu dom dziecka. Czy w ramach działalności Miejskiego
Centrum Pomocy Społecznej istnieje szansa na to, żebyśmy jako Miasto
zaopiekowali się tymi dziećmi i przestali na te okoliczność dotować Starostwo.
Zapytanie moje będzie rozszerzone o propozycję rozważenia możliwości powołania
programu rodzin zastępczych.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zarządził 10 minut przerwy.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski wznowił obrady.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski przedstawił projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy
Społecznej w Pabianicach (zał.nr 24).
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski wskazał ponadto, że wszyscy radni
otrzymali treść uzasadnienia, że względu na kwestię ochrony danych osobowych
nie będzie ono tutaj cytowane.
Przewodniczący Komisji Jarosław Lesman przedstawił pozytywną opinię Komisji
Zdrowia, Polityki Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa, wskazując, że Komisja
jednogłośnie zagłosowała za odrzuceniem skargi.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zapytał, czy obecny jest wnioskodawca
(skarżący). Nie było ww. osób.
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Radny Sławomir Szczesio: wszyscy znamy treść skargi, została ona szczegółowo
przeanalizowana, wiemy, że osoby te przez 30 lat korzystają tylko z pomocy
społecznej, na koszt podatnika zostały wyuczone zawodu, nie chcą podjąć pracy,
wnioskuję, aby skierować te osoby na roboty publiczne, jeżeli odmówią tracą
automatycznie prawo do zasiłków.
Radny Zbigniew Grabarz: mamy Zakład Robót Publicznych, czy Pan Wołosz jest
w stanie zagwarantować im jakąś pracę.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 23, przeciw – 0,wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XXI/242/16 została podjęta (zał. nr 25)

Ad. 9
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż przez Miasto Pabianice akcji Pabianickich Zakładów
Farmaceutycznych „Polfa” S.A. poprzez ich zbycie – projekt nr 3 (zał. nr 26)
Na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 19 lutego 2015 r.
Gmina Miejska Pabianice przejęła spadek po zmarłym Józefie Wyszkowskim.
Przedmiotem spadku są akcje Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych „ Polfa"
S.A. w ilości 1.850 sztuk na zbycie których wymagana jest zgoda Rady Miejskiej.
W dniu 27 sierpnia 2015 r. Rada Miejska w Pabianicach podjęła Uchwałę
Nr XV/155/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Miasto Pabianice
akcji Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa" S.A. poprzez ich zbycie.
Uchwała wyrażała zgodę na zbycie akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W trakcie procedowania
realizacji w/w Uchwały ustalono jednak, że akcje będące przedmiotem sprzedaży
nie są akcjami zdematerializowanymi a zatem takimi które mogą być zbyte
na rynku zorganizowanym w myśl wspomnianej powyżej Ustawy. Z uwagi
na powyższe zaszła konieczność uchylenia Uchwały Nr XV/155/15 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
przez Miasto Pabianice akcji Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa"
S.A. poprzez ich zbycie i podjęcia nowej, odnoszącej się do przepisów Działu
IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
Przewodniczący Komisji Pan Tadeusz Feliksiński przedstawił pozytywną opinię
Komisji Budżetu i Finansów.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie: za przyjęciem uchwały – 22, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XXI/243/16 została podjęta (zał. nr 27)
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Ad. 10
Zastępca Prezydenta Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek przedstawiła
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Pabianicka Karta Seniora”
z autopoprawką z dnia 14 stycznia 2016r. (zał. nr 28)
Program „Pabianicka Karta Seniora" skierowany jest do osób powyżej 60 roku
życia, zamieszkałych na terenie Miasta Pabianic. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy
należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających
z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
Celem Programu jest wspieranie i wzmacnianie potencjału Seniorów oraz
aktywizowanie ich poprzez uczestnictwo w życiu społecznym, stwarzanie
warunków sprzyjających zaangażowaniu osób starszych w życie społeczno gospodarcze. Program zakłada wprowadzenie ulg i uprawnień, umożliwiających
większy dostęp do usług i produktów świadczonych przez instytucje i firmy
prywatne. Pabianiccy Seniorzy będą uprawnieni do korzystania ze specjalnie
przygotowanych ofert promocyjnych, co zwiększy ich aktywność fizyczną
i intelektualną oraz poprawi sytuację ekonomiczną. Przystąpienie do Programu nie
tylko poprawi jakość życia Seniorów, ale także rozwinie postawę odpowiedzialności
społecznej. Na przełomie ostatnich dziesięciu lat liczba mieszkańców Pabianie
spadła o ponad 5%. Dynamicznie zmieniła się również struktura wiekowa.
Zwiększyła się liczba osób w wieku poprodukcyjnym — obecnie w mieście żyje
prawie 16 tys. osób starszych. Spadek liczby dzieci i młodzieży przy jednoczesnym
wzroście udziału ludności w wieku poprodukcyjnym oznacza, że społeczeństwo
w mieście zaczyna się "starzeć". Dlatego tak ważne są wszelkie działania
zmierzające do promowania inicjatyw środowiskowych wobec osób starszych.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uznano za zasadne.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski wskazał, że Komisja Zdrowia, Polityki
Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa nie zaopiniowała powyższej uchwały.
W związku z tym poprosił o przegłosowanie dalszego jej procedowania bez opinii
Komisji.
Głosowanie: za procedowaniem uchwały bez opinii Komisji - 23, przeciw - 0,
wstrzymało się - 0.
Radna Monika Cieśla podziękowała Zarządowi Miasta za wprowadzenie tego
Programu, bo walczyła o kartę seniora od 2013r.
Radny Jarosław Lesman: Komisja nie miała większych zastrzeżeń do tego
programu, chodziło jedynie o kwestie reklamy sponsorów przez telewizję Pro-Mok,
ale to już zostało wyjaśnione.
Głosowanie: za przyjęciem uchwały – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XXI/244/16 została podjęta (zał. nr 29).
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Ad. 11
Zastępca Prezydenta Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek przedstawiła projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Pabianic
na lata 2016 - 2018 (zał. nr 30)
Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja
3- letnich gminnych programów wspierania rodziny. „Program Wspierania
Rodziny dla Miasta Pabianic na lata 2016-2018” adresowany jest do rodzin
mieszkających na terenie miasta Pabianic, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin
przeżywających trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej. Problemy z jakimi
muszą zmierzyć się współczesne rodziny to: ubóstwo, bezrobocie, ale również
uzależnienia, przestępczość i przemoc. To wszystko wpływa na funkcjonowanie
rodziny i wiąże się z ich trudnościami w wypełnianiu podstawowych ról
społecznych.
Głównym celem Programu jest tworzenie warunków umożliwiających poprawę
sytuacji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez dalsze budowanie
i doskonalenie zintegrowanego systemu wsparcia rodziny. Efektem realizacji
Programu ma być poprawa sytuacji dziecka i rodziny, wzmocnienie poczucia
bezpieczeństwa socjalnego, wzmocnienie więzi rodzinnych, zminimalizowanie
negatywnych zachowań, a tym samym stworzenie skutecznego systemu wsparcia
dla rodziny i dziecka. Przewiduje się, że konsekwentna realizacja założeń i zadań
wynikających z Programu w kilkuletniej perspektywie doprowadzi do zahamowania
procesu dysfunkcjonalności wielu rodzin oraz do zmniejszenia kosztów
finansowych związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Projekt ww. uchwały został poddany konsultacjom Pabianickiej Radzie Działalności
Pożytku Publicznego w trybie określonym w uchwale nr VIII/88/15 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Miasta Pabianic oraz z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych uchwałą nr XIII/142/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia
25 czerwca 2015 r.
Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 9 grudnia 2015r. do 29 grudnia
2015 r.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
Przewodniczący Komisji Pan Jarosław Lesman przedstawił pozytywną opinię
Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie: za przyjęciem uchwały – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XXI/245/16 została podjęta. (zał. nr 31)
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Ad. 12
Zastępca Prezydenta Aleksandra Jarmakowska – Jasiczek przedstawiła projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta Pabianic na 2016 rok (zał. nr 32)
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta
Pabianic na 2016 rok określa lokalne działania w zakresie profilaktyki
oraz minimalizacji
szkód
społecznych
i
indywidualnych
wynikających
z nadużywania alkoholu. Program określa w szczególności cele i zadania gminy
wynikające z art. 4' ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. Z 2015 r. poz. 1286
z późn. zm.). Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych
od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z treścią ww. ustawy
zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje się poprzez
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności: tworzenie
warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje
powstrzymanie się od spożywania alkoholu, działalność wychowawczą
i informacyjną, ograniczenie dostępności do alkoholu, leczenie, rehabilitację
i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym
następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie. Program opiera się na
wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jest
wyrazem dążenia samorządu lokalnego do stworzenia warunków sprzyjających
zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców Pabianic, właściwego
wychowania młodego pokolenia oraz zachowania ładu i porządku publicznego.
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta
Pabianie na 2016 rok zawiera wykaz zaplanowanych zadań oraz informacje
o sposobie ich realizacji. W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Miasta Pabianie na 2016 rok jest zasadne.
Przewodniczący Komisji Pan Jarosław Lesman przedstawił pozytywną opinię
Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa.
Radny Tadeusz Feliksiński wskazał, że na Komisji Budżetu i Finansów
rozpatrywane były pewne aspekty związane z tą uchwałą i przypomniał, że został
przegłosowany wniosek o poszerzenie składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych o przedstawiciela Rady Miejskiej (radnego), tak jak
to było w poprzedniej kadencji. Radny wskazał na znaczny wzrost wydatków,
prawie o 100 % w porównaniu z 2010r., w rozdziale pod tytułem: przeciwdziałanie
alkoholizmowi; budżet w tym czasie wzrósł może o 35 %. Natomiast
wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wzrosły o 50 %.
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Zastępca Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek wyjaśniła, że budżet wzrasta
ze względu na wzrost zadań, ale też ze względu na wzmożone kontrole, w wyniku
których wpływa więcej środków, co świadczy tylko o dobrej pracy Komisji.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz wskazał, że w poprzedniej kadencji radny,
który był członkiem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie był
przedstawicielem Rady Miejskiej, ale stowarzyszenia i przy okazji był radnym. Jest
oczywiście taka możliwość, aby w Komisji zasiadał przedstawiciel Rady, ale są tutaj
pewne obostrzenia związane z wynagrodzeniem radnego, bo nie można łączyć
tych dwóch wynagrodzeń. Jesteśmy otwarci na rozmowę w tym temacie, im więcej
osób do pracy tym lepiej.
Radny Tadeusz Feliksiński: Panie Prezydencie, doskonale Pan wie, że Pan radny
Chrabelski pobierał wynagrodzenie z tytułu pracy w Komisji. Nie wiem, czy coś
się zmieniło pod tym względem.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powtórzył, że Pan Chrabelski był
przedstawicielem stowarzyszenia i zasiadał w tej Komisji jako przedstawiciel
stowarzyszenia, nie był przedstawicielem rady. Jeżeli rada będzie chciała
desygnować swojego przedstawiciela z rady, to zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa według naszej obecnej wiedzy jest to możliwe, natomiast będzie
to obarczone sytuacją, że nie będzie on mógł pobierać wynagrodzenia albo z tytułu
pracy w Komisji, albo nie będzie mógł pobierać diety radnego, będzie musiał
wybrać jedno z dwóch.
Głosowanie: za przyjęciem uchwały – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XXI/246/16 została podjęta. (zał. nr 33)
Ad. 13
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz przedstawił projekt uchwały
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pabianic na rok 2016”
(zał. nr 34).
Obowiązek podjęcia niniejszej uchwały nakłada na Radę Miejską zapis art. 11a ust.
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.856
ze zmianami). Zgodnie z zapisem art. 11 ust. 1 ww. ustawy gmina jest zobowiązana
do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławiania. Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Rada
Miejska określa corocznie do dnia 31 marca.
W myśl art. 11a ust.7 ustawy uchwalenie przez Radę Miejską programu
na dany rok kalendarzowy musi zostać poprzedzone uzyskaniem opinii:
1.
właściwego powiatowego lekarza weterynarii,
2.
organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt, działającym na obszarze gminy,
10

3.
dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze
gminy.
Zgodnie z art. 11a ust. 2 ww. ustawy program powinien obejmować takie zadania
jak:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3. odławianie bezdomnych zwierząt,
4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6. usypianie ślepych miotów,
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.
Program może również obejmować plan znakowania zwierząt w gminie.
Miasto Pabianice zgodnie z wytycznymi ustawy corocznie począwszy od 2012 r.
opracowuje program i realizuje zapisane w nim zadania. Forma i sposób realizacji
zadań jest dostosowana do potrzeb naszego miasta i możliwości ich finansowania.
Do zadań realizowanych w latach ubiegłych w programie na 2016 rok dodano
zadanie polegające na pomocy w leczeniu wolno żyjących kotów w celu
ograniczenia rozprzestrzeniania się popularnych chorób typu koci katar
i Panleukopenia. Dodano także zadanie mające na celu ograniczenie rozmnażania
psów posiadających właściciela poza miejscami ich chowu lub hodowli. W tym
przypadku będziemy współpracować z organizacjami społecznych działającymi
na terenie miasta, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
W programie wskazano podmioty współpracujące przy realizacji zadań oraz
formy finansowania tych zadań. Z uwagi na wzrost cen usług, środki finansowe,
jakie zabezpieczono w budżecie miasta na 2016 r. na realizację zadań zapisanych
w programie są wyższe od środków przeznaczonych na ten cel w latach ubiegłych.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały w proponowanym kształcie jest
uzasadnione bowiem pozwoli na kontynuację zadań z lat poprzednich
i wprowadzenie nowych będących pomocnymi przy realizacji zadań już
funkcjonujących.
Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Rąkowski przedstawił pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie: za przyjęciem uchwały – 23, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XXI/247/16 została podjęta. (zał. nr 35)
Radny Piotr Różycki złożył wniosek formalny o przerwę w obradach Rady Miejskiej
do dnia 25 stycznia 2016.
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Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz wskazał, że jest to wniosek zaskakujący.
Budżet był przez dwa miesiące przeglądany, mamy opinie komisji, Regionalnej Izby
Obrachunkowej, jesteśmy w przeddzień wyjścia z planu naprawczego, jest sporo
jednostek, nie tylko miejskich, ale również zewnętrznych, które czekają
na stosowne środki, zapisane w tym budżecie, mamy dwie uchwały, które wspierają
nasz budżet niemałymi kwotami dofinansowania. Nie wiem co odpowiedzieć,
jestem bardzo zaskoczony jeśli chodzi o kwestie współpracy przede wszystkim.
To jest ważna decyzja, to nie tylko kwestia przesunięcia dyskusji nad budżetem
o tydzień, ale w związku z tym, że z Panem Przewodniczącym, z Radnymi
na Klubach, jak i również i na szkoleniu umówiliśmy się na pewne terminy,
my również zaplanowaliśmy wydatki niektórych środków i programów, każdy
tydzień jest ważny. Proszę o przeanalizowanie tego wniosku i ewentualnie jego
modyfikację. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie konsekwencji.
Skarbnik Miasta Anna Łosiak: jestem bardzo zaskoczona tym co się wydarzyło,
nasze rozmowy i spotkania nie wskazywały na taki przebieg wydarzeń. Jesteśmy
w programie naprawczym do końca marca, musimy powiadomić o tym Ministerstwo
Finansów. Wszystkie uchwały zwiększające budżet, dofinansujące ekologię
w naszych szkołach i przedszkolach nie wejdą, one będą realizowane
z opóźnieniem. Zaapelowała o rozwagę, budżet był procedowany zgodnie
z pewnymi ustaleniami, byłam na wszystkich komisjach, rozmawialiśmy, nic nie
wskazywało, że będzie taka osobliwa sytuacja.
Radny Piotr Różycki poprosił o poddanie wniosku formalnego pod głosowanie.
Radny Krzysztof Hile poprosił o uzasadnienie wniosku przez Pana Piotra
Różyckiego.
Radny Piotr Różycki poinformował, że uzasadnienie będzie złożone w formie
oświadczenia w terminie późniejszym na stronie internetowej i ponowił prośbę
o przegłosowanie wniosku.
Radca prawny Andrzej Jankowski potwierdził, że informację o przerwaniu obrad
trzeba przekazać do Ministerstwa Finansów i niezależnie od wymogów formalnych
wniosek o przedstawienie jakiegokolwiek uzasadnienia do takiego wniosku
byłby wskazany. Apel skierował do wnioskodawcy, aby umożliwić Panu
Prezydentowi przedstawienie jakiegokolwiek uzasadnienia. Skoro przerwa
w obradach powstała z inicjatywy radnych, powinno być to uzasadnione przez
stronę, która o to wnioskowała. Nie podanie uzasadnienie stawia Miasto w złym
świetle.
Radny Piotr Różycki poinformował, że uzasadnienie zostanie dostarczone.
Głosowanie wniosku o przerwanie obrad XXI sesji do dnia 25 stycznia 2016r.:
za – 13, przeciw – 10, wstrzymało się - 0. Przyjęto.
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Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski przerwał o godz. 12,50 obrady XXI
sesji.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski wznowił obrady XXI sesji Rady
Miejskiej w dniu 25 stycznia 2016r. o godz. 12,15.
Stan Radnych – 23
Obecnych – 22 (zał. nr 1)
Ad. 14
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2016- 2021 – projekt nr 1
(zał. nr 36)
Wieloletnia Prognoza Finansowa zaprojektowana została na lata 2016 -2021.
Dochody Miasta oszacowano w wysokości 180.961.743,89 zł, w tym dochody
majątkowe 5.452.400,00 zł. Natomiast wydatki w wysokości 181.804.562,46 zł,
w tym wydatki majątkowe 6.295.218,57 zł. Przedstawiony w WPF deficyt
majątkowy jest jednocześnie deficytem budżetu i wynosi 842.818,57 zł. Jako że
WPF w 2016 musi być zbilansowana, bilansujemy deficyt majątkowy wolnymi
środkami z 2015r. Łączna kwota długu Miasta wyszacowana na 31 grudnia 2016
wynosić będzie 14.305.406 zł, co stanowi 7,91 % planowanego dochodu ogółem
budżetu miasta. W przedłożonym projekcie WPF uwzględniono spłatę ostatniej
transzy pożyczki z budżetu państwa w wysokości 1.159.365,53 zł. Spłata ta
spowoduje, że Miasto zakończy realizację programu naprawczego i powinno
spełniać relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
W przełożonym materiale relacja ta została zachowana. Maksymalny wskaźnik
roczny dla Miasta Pabianice na rok 2016 prognozuje się w wysokości 4,47 %, zaś
wskaźnik spłaty w wysokości 3,41 %. Oznacza to, ze spłata długu miasta w 2016
wymaga pełnej realizacji zaplanowanych dochodów. Załącznik nr 2 do materiału
przedstawia tylko te zadania, które muszą być kontynuowane ze względu
na podjęte decyzje w roku poprzednim.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz przedstawił opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2015r. (zał. nr 37)
Uchwałą Nr I/237/2015 z dnia 18 grudnia 2015r. Skład Orzekający RIO w Łodzi
zaopiniował pozytywnie z istotnymi uwagami projekt uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Miasta Pabianic na lata 2016-2021 oraz zaopiniował
pozytywnie z uwagami możliwości sfinansowania w 2016 roku planowanego
deficytu budżetu Miasta Pabianic.
Radni otrzymali wcześniej materiały, dlatego Prezydent omówił najistotniejsze
aspekty.
Przewodniczący Komisji Pan Tadeusz Feliksiński przedstawił pozytywną opinię
Komisji Budżetu i Finansów
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Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz przedstawił pozytywne stanowisko
w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Budżetu i Finansów
Wystąpień klubów radnych nie było.
Radna Bożenna Kozłowska zaapelowała do radnych o głosowanie za przyjęciem
powyższej uchwały, w związku z tym, że była ona procedowana na wszystkich
komisjach i została ona zaopiniowana pozytywnie. Uchwała ta daje możliwość
wyjścia miasta z marazmu, który jest spowodowanym planem naprawczym.
Plan naprawczy ogranicza inwestycje w mieście. Możliwość wyjścia z planu
daje szanse na większą ilość remontów dróg w naszym mieście niż w roku
poprzednim. Przypominała wszystkim radnym, że wyborcy mieszkają
przy wszystkich ulicach w mieście, nie tylko przy tych, z którego okręgu
poszczególni radni startowali. Jako Radna Miasta Pabianic, wybrana przez
mieszkańców tego miasta, zwróciła się na tej sesji do mieszkańców miasta,
że wszystkie uchwały budżetowe będzie głosowała w obecnym kształcie za.
Zdaje sobie sprawę, że reprezentuje mieszkańców jako radna PiS i w pierwszej
kolejności jest reprezentantem mieszkańców i praca dla mieszkańców
jest priorytetem. Przypomniała, że zostając radną została też wybrana
na Przewodniczącą Klubu radnych PiS i wówczas wraz z władzami zarządu,
obecnie Panem Senatorem Maciejem Łuczakiem, Panem Krzysztofem Ciebiadą,
Panem Przewodniczącym Żeligowskim i innym osobami podpisała list intencyjny,
gdzie było zapisane, że będziemy pracować w zgodzie dla dobra mieszkańców
tego miasta. Wskazała, że jeśli będzie przyjmowany plan ulic, to nie wyraża
zgody na to, żeby nie przyjąć jakieś ulicy dlatego, że leży w rejonie innego radnego.
Wskazała, że należy wspólnie razem dla tego miasta nad tym planem jako
23 radnych się pochylać.
Radny Krzysztof Rąkowski: w imieniu całego Klubu popieramy słowa Pani radnej
Bożenny Kozłowskiej.
Radna Bożenna Kozłowska dodała, że wizerunek partii PiS jest niszczony latami,
również przez jej przeciwników w każdy możliwy sposób. Wskazała,
że doświadczyła tego typu działań również na własnej osobie w przeszłości. Nie
wiem czy będzie taka potrzeba, czy nie będzie, różnie może reprezentować
interesy mieszkańców, ale do końca pozostanie radną PiS. Była niszczona przez
wiele lat, tutaj są też redaktorki, które to czyniły, nie tylko w stosunku do jej osoby,
ale też wielu mieszkańców w tym mieście. Jeszcze raz podkreśliła, że została
wybrana przez mieszkańców i jeszcze raz zaapelowała do wszystkich radnych, aby
usiąść przy jednym stole i aby negocjacje odbywały się w obecności całej grupy.
Radny Rafał Madaj poprosił o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania.
Głosowanie: za przyjęciem uchwały – 11, przeciw – 0, wstrzymało się – 11.
Uchwała Nr XXI/248/16 została podjęta (zał.nr 38).
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Ad. 15
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Pabianic na rok 2016 – projekt nr 2 (zał. nr 39)
Przedłożony projekt budżetu na rok 2016 ustala dochody w łącznej kwocie
180.961.743,89 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 175.509.343,89 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5.452.400,00 zł. Ponadto ustalono wydatki
w łącznej wysokości 181.804.562.46 zł, w tym wydatki bieżące 175.509.343.89 zł,
wydatki majątkowe 6.295.218,57 zł. W projekcie zachowano relacje wynikające
z art. 242 ustawy o finansach publicznych, czyli przedstawiono budżet
zbilansowany w sferze dochody wydatki bieżące. Natomiast deficyt wynikający
z relacji dochodów i wydatków majątkowych w wysokości 842.818,57 zł
sfinansowano wolnymi środkami z 2015. Projekt przewiduje spłatę zadłużenia
miasta w 2016 w łącznej wysokości 3.287.365,53 zł, w tym tym spłatę pożyczki
Skarbu Państwa w wysokości 1.159.365,53 zł. W budżecie utworzono niezbędne
rezerwy ustawowe: ogólną w wysokości 181.810,00 zł i kryzysową 511.700,00 zł.
W projekcie przedstawiono wykaz inwestycji, który zabezpiecza wyłącznie zadania
już kontynuowane oraz zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz przedstawił opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2015r. (patrz zał. nr 37)
Uchwałą Nr I/238/2015 z dnia 18 grudnia 2015r. Skład Orzekający RIO w Łodzi
zaopiniował pozytywnie projekt budżetu Miasta Pabianic na 2016 rok, formułując
uwagi zawarte w uzasadnieniu.
Radni otrzymali wcześniej materiały, dlatego Prezydent również omówił tylko
najistotniejsze aspekty uzasadnienia.
Przewodniczący Komisji Pan Tadeusz Feliksiński przedstawił pozytywną opinię
Komisji Budżetu i Finansów (zał. nr 40)
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz przedstawił pozytywnie stanowisko
w sprawie opinii RIO, odnośnie opinii Komisji Budżetu i Finansów również
pozytywne, z zastrzeżeniem, że w ciągu roku w zakresie propozycji dotacji
dla Zarządu Dróg i Zieleni Miejskich on będzie zmniejszany, ponieważ ta kwota jest
w trzech paragrafach, w paragrafach wydatkowych i dochodowych, będzie
korygowana w momencie zmiany regulaminu, o którym mowa w tej opinii.
Wystąpienia klubów radnych:
Radny Krzysztof Rąkowski (PO) podziękował na początku Pani Bożennie
Kozłowskiej, wskazał, że porozumienie na początku kadencji miało na celu
poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców. Cieszy słuszna decyzja o wyjściu
z planu naprawczego wcześniej, co spowoduje, że będzie można zacząć
inwestycje, korzystać również z funduszy zewnętrznych. Jeżeli chodzi o ten
budżet będzie on wielką niewiadomą, ponieważ wiele decyzji, które będzie
dotyczyło budżetu (tegorocznego i przyszłych) zapada nie w Pabianicach, często
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w godzinach późnych, abyśmy mieli jak najmniej czasu, aby się z nimi zapoznać,
a są to decyzje które będą bardzo mocno wpływały na nasz budżet tj. kwestia
6- latków, czy będą zwolnienia nauczycieli, pracowników świetlic, czy nie będzie,
przerzucenie wdrażani programu 500+ również na samorząd, kwota wolna
od podatku, która uszczupli nasz budżet o kilkanaście milionów. Trzeba będzie nad
tym pracować i szukać jak najlepszych rozwiązań dla miasta. Nas cieszy,
że ruszymy z inwestycjami, zarówno nowymi, współfinansowanymi z funduszy
zewnętrznych, czekamy też na te już rozpoczęte (dokończenie rewitalizacji
kompleksu Lewityna, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
przebudowa ulicy Zamkowej, połączona w powstaniem Tramwaju Regionalnego).
Ale to są decyzje, które wymagają zgody i współpracy z radą, pełne poparcie rady
przy takich decyzjach jest kluczowe i wierzę, że wspólnymi siłami uda się to zrobić.
To porozumienie podpisywaliśmy wszyscy, nasi mieszkańcy nas wybrali, dali
mandat zaufania Panu Prezydentowi i trzeba te działania wspierać. Ten budżet
warto poprzeć, jest to pierwszy krok do przodu, tym bardziej potrzebna jest
w radzie zgoda, wzajemny szacunek, współpraca i wsparcie Pana Prezydenta.
Nasz klub będzie głosował za tym budżetem.
Radny Krzysztof Hile (BSR) popiera słowa Pana Krzysztofa Rąkowskiego.
Nasz klub uważa, że ten budżet jest zrównoważony jak na to novum które nas
czeka tj. wyjście z planu naprawczego (co udało się zrobić 1,5 roku wcześniej),
dzięki czemu nie będziemy zależni od każdej decyzji Ministerstwa Finansów
w kwestii jakiejkolwiek inwestycji. Ponadto budżet ten pokazuje drogę działań
na kolejne lata, wszyscy się zgadzamy, że to miasto potrzebuje inwestycji. W tym
roku zakończy się remont Lewityna. Jestem pewien, że władze naszego miasta
przystąpią do kolejnych inwestycji. Już teraz mają być przygotowane aplikacje
do inwestycji w obiekty sportowe, one będą realizowane sukcesywnie do 2020 r.
I mam nadzieję, że wygramy te pieniądze. Będziemy głosowali za tym budżetem.
Radny Sławomir Szczesio (PiS): w budżecie miasta na dany rok nie
są najważniejsze szeregi cyfr i tabel, ale to co się za nimi kryje, jakie zadania
podejmie miasto, by lepiej funkcjonowało, a co za tym idzie dobro mieszkańców,
wyborców, którzy każdego z nas 23 radnych uczynili mandatariuszami swoich
spraw. Wyborcy oczekują transparentności i nowych miejsc pracy, które powinny
być w Pabianicach priorytetem, a tak niestety nie jest i to było przyczyną
przerwania sesji. Ważne są boiska sportowe, place zabaw, ale najważniejsze
dla dobra miasta i jego mieszkańców jest przyspieszenie powstania strefy
ekonomicznej czy rozpoczęcie realizacji w mieście geotermii za kwotę 160 mln zł.
Ewidentnych korzyści w realizacji tych wszystkich wymienionych projektów
nie trzeba wyjaśniać. Nikogo nie powinno więc dziwić, że czasem potrzeba
na zatwierdzenie budżetu więcej czasu, by nie popełnić błędu. Mamy
też świadomość, że problemy mogą się pojawić na etapie realizacji, choćby z uwagi
na nieprzewidzianą zmianę przepisów. Przedłożony projekt budżetu i długofalowej
prognozy finansowej Miasta Pabianice na rok 2016 został opracowany według
zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych, uwzględnia lokalne
uwarunkowania, aktualny stan finansów i kończy okres naprawczy. Należy
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zaznaczyć, że konstruowanie projektu budżetu staje się coraz trudniejsze, gdyż
możliwości finansowe miasta nie nadążają za rosnącymi oczekiwaniami
mieszkańców. Ponadto z roku na rok przybywa zadań zleconych, za którymi
idą niewystarczające środki finansowe. Z przedłożonego projektu budżetu wynika,
że realizacja założonych celów wymaga determinacji związanej z koniecznością
pełnego zdyscyplinowania i racjonalizacji wydatków bieżących. Jednocześnie
uwzględnia konieczność zabezpieczenie środków na wydatki obligatoryjne
wynikające z ustaw. Reasumując klub PiS w sprawie budżetu przedstawi swoje
stanowisko w głosowaniu, które odbędzie się za chwilę. Składam wniosek formalny
o przeprowadzenie głosowania.
Przewodniczący Rady Andrzej Żeligowski zapytał, kto jest za zakończeniem
dyskusji na temat budżetu: za - 11, przeciw – 11, wstrzymało się - 0. Wniosek
nie został przyjęty.
Radna Bożenna Kozłowska: cieszę się, że moi koledzy w klubu radnych PiS zgłosili
akces poparcia budżetu, bo szkodliwym byłoby, gdyby radni klubu PiS głosowali
przeciwko, niszcząc w ten sposób oddolnie wizerunek partii PiS, której jestem
członkiem i z której ideami utożsamiam się od początku jej powstania. Usłyszałam
od bardzo młodego radnego Rafała Madaja, że już jestem skończona i nie jestem
w PiS-e. Chcę powiedzieć, że jeśli tak się stanie i zostanę wykluczona w klubu
PiS z powodu jakiś tam dyscyplin, to będę reprezentować mieszkańców jako radna
PiS, a o ile klub Gazety Polskiej zechce, będę reprezentowała ich w radzie.
Radny Rafał Madaj ad vocem: proszę zapisać do protokołu dokładnie wypowiedź
Pani Kozłowskiej.
Radny Antoni Hodak zgadza się z Panem Przewodniczącym Sławomirem
Szczesio. Poprosił o zachowanie standardów i kultury na sesji. W odpowiedzi
na słowa radnego Krzysztofa Rąkowskiego odnośnie dodatku 500 zł na dziecko
zauważył, że jego środowisko dotrzymuje obietnic wyborczych, poza tym lepiej
robić nocne obrady niż nic nie robić.
Prezydent Grzegorz Mackiewicz wskazał, że ten budżet to nie są cyfry, to są ludzie,
po jednej stronie, którzy go przygotowali i radni, którzy nad nim pracowali,
a po drugiej odbiorcy tego budżetu, którzy będą z niego korzystali. Niezależnie
od tego co się wydarzy w Warszawie, jakie będą ustawy i nowe zadania, my żyjemy
w tym mieście i naszym zadaniem jest dbanie o to miasto. Jeżeli to co dzieje
się w Warszawie nie ma wpływu na to miasto, to jest to mało interesujące. Tutaj
jest tyle pracy, że polityka wielkomiejska, sejmowa mnie nie interesuje i byłoby
dobrze, żeby innych też przestała, przynajmniej na jakiś czas.
Głosowanie: za przyjęciem uchwały – 22, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XXI/ 249/16 została podjęta (zał.nr 41).
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Ad. 16
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
budżetu miasta Pabianic na 2016 rok – projekt nr 4 (zał. nr 42)
Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok wynika z przyznania
przez WFOSiGW dotacji w łącznej kwocie 117.780 zł na realizację projektów
w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku
szkolnym 2015/2016" zgodnie z poniższą specyfikacją:
rozdział 80101 — Szkoły Podstawowe w kwocie - 70.640 zł w tym: - „Zasoby
przyrody — ich racjonalne wykorzystanie i ochrona — program dla uczniów klas
4- 6 Szkoły Podstawowej Nr 1 z Klasami Intergracyjnymi im. K. Promyka
w Pabianicach — dotacja 13.570 zł; - Program ekologiczny w Szkole Podstawowej
Nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach pn. „Przyjaciele lasu" - dotacja
24.690 zł; - Projekt ekologiczny Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami
Intagracyjnymi im. Jadwigi Wajsówny w Pabianicach pod nazwą „Zaraz zaświeci
słońce" - dotacja 10.440 zł; - „Mały EkoŚwiat" - program przyrodniczo-ekologiczny
dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 17 w Pabianicach — dotacja 21.940 zł.
rozdział 80104 — Przedszkola w kwocie - 47.140 zł w tym: - Program działań
edukacyjnych o charakterze ekologiczno-przyrodniczym dla dzieci z Przedszkola
Miejskiego Nr 5 w Pabianicach „Mali przyjaciele przyrody"- dotacja 13.440 zł; „Małe jest piękne — przedszkolaki i owady" - program edukacji ekologicznej
realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Pabianicach — dotacja 9.230 zł; „Mały Ekolog świadomym konsumentem naturalnego środowiska" - program
edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Pabianicach —
dotacja 12.000 zł; - „Wiedzą przedszkolaki jak żyją zwierzaki" - program edukacji
ekologicznej dla dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Pabianicach — dotacja
12.470 zł.
Przewodnicząca Komisji Pani Katarzyna Miękina przedstawiła pozytywną opinię
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Pan Tadeusz Feliksiński przedstawił pozytywną opinię
Komisji Budżetu i Finansów.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie: za przyjęciem uchwały – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XXI/250/16 została podjęta (zał. nr 43).
Ad. 17
Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
budżetu miasta Pabianic na 2016 rok – projekt nr 5 (zał. nr 44)
Zwiększenie planu dochodów i wydatków w 2016 r. wynika z podpisania umowy
finansowej nr POWERSE-2015-1-PLOT-KA101-015184 dla realizacji projektu
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„Mobilność kadry edukacji szkolnej". Projekt ten uzyskał akceptację w procedurze
aplikacyjnej programu „Erasmus +", przewiduje on udział pięciu nauczycieli Szkoły
Podstawowej Nr 5 w kursie języka angielskiego na terenie Wielkiej Brytanii.
Maksymalna kwota przyznanego dofinansowania na projekt wynosi 60.502,76 zł
i przybierze formę: - udziału ryczałtowego w dofinansowaniu w wysokości
48.402,21 zł co stanowi 80 % maksymalnej kwoty dofinansowania - refundacji
rzeczywiście poniesionych kosztów kwalifikowalnych do kwoty 12.100,55 zł.
W celu zabezpieczenia pełnej realizacji projektu w 2016 r. konieczne jest
przeniesienie wydatków bieżących między grupami w wysokości 12.100,55 zł.
Przewodnicząca Komisji Pani Katarzyna Miękina przedstawiła pozytywną opinię
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Pan Tadeusz Feliksiński przedstawił pozytywną opinię
Komisji Budżetu i Finansów.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie: za przyjęciem uchwały – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XXI/251/16 została podjęta (zał. nr 45).
Ad. 18
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz przedstawiał projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu (zał. nr 46)
Nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolach Miejskich, Szkołach Podstawowych
i Gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice, korzystają
z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Miasto nie ponosi z tego
tytułu dodatkowych wydatków. Natomiast środki finansowe przeznaczone na ten
cel, (tzn. na doskonalenie zawodowe nauczycieli) są zaplanowane zgodnie
z ustawą o systemie oświaty, w budżecie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
na 201 rok, i zostaną przesunięte na wynagrodzenia dla doradców metodycznych.
Przewodnicząca Komisji Pani Katarzyna Miękina przedstawiła pozytywną opinię
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Pan Tadeusz Feliksiński przedstawił pozytywną opinię
Komisji Budżetu i Finansów.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie: za przyjęciem uchwały – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała
Nr XXI/252/16 została podjęta (zał. nr 47).
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Ad. 19
Odpowiedzi na zapytania
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz: część odpowiedzi na zapytania
z pierwszej sesji została już udzielona.
Odnośnie drugiej edycji programu „Kawka” - obecnie otwarta jest lista rezerwowa
w pierwszej edycji, być może część z tych osób będzie mogła jeszcze skorzystać
z tego programu, w przypadku gdyby pojawiła się druga edycja jest to też baza
zainteresowanych udziałem w takim programie.
Ad. 20
Przewodniczący Andrzej Żeligowski poinformował:
- radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć w dwóch
egzemplarzach do końca kwietnia wraz z kopią PIT;
- do Biura Rady wpłynęły dwa pisma od Stanisława Zimocha dotyczące sprawy
o naruszenie dóbr osobistych, toczącej się przed sądem powszechnym
pomiędzy nim a redakcją Ekspresu. W związku z faktem, iż pismo nie dotyczy
spraw gminy znajdujących się w kompetencji Rady Miejskiej, nie ma podstaw
do omawiana go na sesji, o co wnioskował autor pisma. Pismo jest do wglądu
w Biurze Rady.
- do Rady Miejskiej wpłynął kolejny wniosek o nadanie tytułu Zasłużony dla Miasta
Pabianic, który zostanie rozpatrzony przez Kapitułę w lutym.
- kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 3 marca 2016r.
Ad. 21
Przewodniczący Andrzej Żeligowski zamknął obrady XXI sesji Rady Miejskiej
w Pabianicach o godz. 13, 05.
Komisja Uchwał i Wniosków (zał. nr 48).
Płyta cd – zał. nr 49.
Załączniki ujęte w protokóle są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Protokółowała:

Przewodniczący

Magdalena Witkowska

Andrzej Żeligowski
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