Protokół Nr XVIII/20
z XVIII sesji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się w dniu 17 marca 2020 r. w sali
Nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Zamkowa 16.
Stan Radnych – 23
Obecnych – 18
Lista obecności radnych Rady Miejskiej w Pabianicach stanowi załącznik Nr 1 do
protokołu.
Radni zostali skutecznie powiadomieni o sesji.
Ad. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Rąkowski (dalej: Przewodniczący Rady)
otworzył o godz. 9,00 XVIII sesję Rady Miejskiej w Pabianicach. Powitał Radnych,
Prezydenta na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pabianicach
Porządek obrad (zał. nr 2 i 3) uległ małej zmianie w zakresie uchwały dotyczącej planu
kontroli Komisji rewizyjnej, tu jest autopoprawka.
Ad. 2
Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły XV/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.,
Nr XVI/20 z dnia 8 stycznia 2020 r. oraz Nr XVIII/20 z dnia 19 lutego 2020 r. zostały
wyłożone w Biurze Rady Miejskiej do wglądu w ustawowym terminie. Do treści
protokołów nie zgłoszono uwag, wobec tego uważa protokoły za przyjęte.
Ad. 3
Powołania Komisji Uchwał i Wniosków.
Przewodniczący Rady zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków radnych: Aleksandra
Wójtowicza, Monikę Cieślę i Martę Cichą. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę
w Komisji Uchwał i Wniosków.
Następnie wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków.
Głosowanie w sprawie ww. składu: za - 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Ww. skład
Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekty uchwał nie zostały zaopiniowane przez
merytoryczne Komisje, poprosił o ich głosowanie bez opinii Komisji.
Głosowanie an blok ws. procedowanie uchwał na dzisiejszej sesji bez opinii
merytorycznych Komisji : za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Pabianic na 2020r. - projekt nr 1
(zał. nr 4)
Przewodniczący Rady wskazał, że zgodnie z umową radni mogli zadawać pytania
do uchwał Prezydentowi Miasta drogą e-mailową lub poprzez kontakt telefoniczny,
żadnych pytań nie było, przechodzimy zatem do przegłosowania poszczególnych uchwał.
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Uzasadnienie do uchwały:
I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 232.711 zł.
Zwiększenie dochodów z następujących tytułów:
- o kwotę 7.711 zł dochodów bieżących z tytułu należnego odszkodowania za poczynione
szkody w wyniku kolizji pojazdu służbowego,
- o kwotę 160.000 zł dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- o kwotę 65.000 zł dochodów bieżących w związku z podpisanym porozumieniem
z Powiatem Pabianickim w sprawie powierzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej
dla Powiatu Pabianickiego
Zwiększenie wydatków:
Zarząd Dróg Miejskich
- o kwotę 7.711 zł na realizację wydatków bieżących (zakupy, usługi),
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji
- o kwotę 160.000 zł na realizację wydatków majątkowych i zwiększenie wkładu własnego
na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku
od "Dużego Skrętu" do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej
do ulicy Widzewskiej”,
Wydział Edukacji Kultury i Sportu
- o kwotę 65.000 zł na realizację wydatków bieżących (dotacja podmiotowa dla Biblioteki
Miejskiej w Pabianicach).
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVIII/211/20 została podjęta (zał. nr 5).
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejskiej Pabianic na lata 2020-2035 (zał. nr 6)
Uzasadnienie do uchwały:
Aktualizacja WPF spowodowana jest koniecznością urealnienia dochodów i wydatków
budżetu. Szczegółowe wyjaśnienie zmian obrazuje załącznik nr 3 - „Objaśnienia
przyjętych wartości do WPF GM Pabianice na lata 2020-2035”.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVIII/212/20 została podjęta (zał. nr 7).
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów
Rady Miejskiej w Pabianicach dla najzdolniejszych uczniów, mieszkańców
Gminy Miejskiej Pabianice (zał. nr 8)
Uzasadnienie do uchwały:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) do wyłącznej właściwości
rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów
dla uczniów i studentów.
Najistotniejsza zmiana dotyczy katalogu adresatów dotychczas obowiązującej
uchwały nr XXV/307/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania nagrody Rady Miejskiej w Pabianicach dla
najzdolniejszych uczniów, mieszkańców Gminy Miejskiej Pabianice. Obejmowała ona
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między innymi uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów wszystkich typów.
Z dniem 31 sierpnia 2019r. gimnazja zakończyły działalność, w związku z tym należało
dokonać w tym zakresie zmiany w uchwale.
Pozostałe zmiany porządkują procedurę przyznawania stypendium, dotyczą
ograniczenia podmiotów, które mogą zgłaszać kandydatów do stypendium, składu
Komisji konkursowej i nie mają wpływu na zasady przyznawania stypendium.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVIII/213/20 została podjęta (zał. nr 9).
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw
przyznawania stypendiów Rady Miejskiej w Pabianicach dla najzdolniejszy uczniów,
mieszkańców Gminy Miejskiej Pabianice (zał. nr 10)
Uzasadnienie do uchwały:
Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu przyznawania stypendiów Rady Miejskiej
w Pabianicach dla najzdolniejszych uczniów, mieszkańców Gminy Miejskiej Pabianice,
stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 marca 2020r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Rady Miejskiej w Pabianicach
dla najzdolniejszych uczniów, mieszkańców Gminy Miejskiej Pabianice, skład Komisji
konkursowej uchwala Rada Miejska w Pabianicach odrębną uchwałą. W skład Komisji
wchodzą: 1-8 radnych Rady Miejskiej, Prezydent lub Zastępca Prezydenta Miasta,
naczelnik Wydziału ds oświaty.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVIII/214/20 została podjęta (zał. nr 11).
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach na 2020r. z autopoprawką (zał. nr 12)
Pismo Przewodniczącego Komisji
BRM.0014.1.3.2020 (zał. nr 13).

Rewizyjnej

z

dnia

6

marca

2020r.

znak:

Uzasadnienie do uchwały:
Zgodnie z § 18 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach stanowiącego
załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Pabianic, Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole
na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez Radę. Na posiedzeniu
Komisji w dniu 6 marca 2020r. przyjęto projekt rocznego planu kontroli, który stanowi
załącznik do niniejszego projektu uchwały.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Dwóch radnych
nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr XVIII/215/20 została podjęta (zał. nr 14).
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/193/11
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych
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w Pabianicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
(zał. nr 15)
Uzasadnienie di uchwały:
Art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) nakłada na organ
właściwy do wydania aktu normatywnego (w tym przypadku rady miejskiej) obowiązek
ogłaszania tekstu jednolitego aktu normatywnego (w szczególności aktu prawa
miejscowego) nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany.
Wobec powyższego Radzie Miejskiej w Pabianicach zostaje przedstawiony projekt
załączonej uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVIII/216/20 została podjęta (zał. nr 16).
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIX/330/12
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie opłat za usługi
lokalnej komunikacji autobusowej (zał. nr 17)
Uzasadnienie di uchwały:
Art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) nakłada na organ
właściwy do wydania aktu normatywnego (w tym przypadku rady miejskiej) obowiązek
ogłaszania tekstu jednolitego aktu normatywnego (w szczególności aktu prawa
miejscowego) nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany.
Wobec powyższego Radzie Miejskiej w Pabianicach zostaje przedstawiony projekt
załączonej uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVIII/217/20 została podjęta (zał. nr 18).
Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVI/314/12
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska
Pabianice (zał. nr 19)
Uzasadnienie do uchwały:
Art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) nakłada na organ
właściwy do wydania aktu normatywnego (w tym przypadku rady miejskiej) obowiązek
ogłaszania tekstu jednolitego aktu normatywnego (w szczególności aktu prawa
miejscowego) nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany.
Wobec powyższego Radzie Miejskiej w Pabianicach zostaje przedstawiony projekt
załączonej uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVIII/218/20 została podjęta (zał. nr 20).
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Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VIII/88/15
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 marca 2015 r. 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 (zał. nr 21)
Uzasadnienie do uchwały:
Art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) nakłada na organ
właściwy do wydania aktu normatywnego (w tym przypadku rady miejskiej) obowiązek
ogłaszania tekstu jednolitego aktu normatywnego (w szczególności aktu prawa
miejscowego) nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany.
Wobec powyższego Radzie Miejskiej w Pabianicach zostaje przedstawiony projekt
załączonej uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVIII/219/20 została podjęta (zał. nr 22).
Ad. 13
Ad.7.
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIX/622/17
Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze
cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
(zał. nr 23)
Uzasadnienie do uchwały:
Art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) nakłada na organ
właściwy do wydania aktu normatywnego (w tym przypadku rady miejskiej) obowiązek
ogłaszania tekstu jednolitego aktu normatywnego (w szczególności aktu prawa
miejscowego) nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany.
Wobec powyższego Radzie Miejskiej w Pabianicach zostaje przedstawiony projekt
załączonej uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVIII/220/20 została podjęta (zał. nr 24).
Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IV/35/19
Rady Miejskiej w Pabianicach z 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia
warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów (zał. nr 25)
Uzasadnienie do uchwały:
Art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) nakłada na organ
właściwy do wydania aktu normatywnego (w tym przypadku rady miejskiej) obowiązek
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ogłaszania tekstu jednolitego aktu normatywnego (w szczególności aktu prawa
miejscowego) nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany.
Wobec powyższego Radzie Miejskiej w Pabianicach zostaje przedstawiony projekt
załączonej uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVIII/221/20 została podjęta (zał. nr 26).
Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pabianice”
(zał. nr 27)
Uzasadnienie do uchwały:
1.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt rada Miejska podejmuje corocznie do dnia 31 marca. Obowiązek ten wynika
z zapisu art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.
2. Miasto Pabianice realizuje Program w sposób kompleksowy i wielokierunkowy
przy pomocy podmiotów, z którymi zawiera umowy na dany rok kalendarzowy.
3. W ramach programu podejmujemy działania mające na celu ograniczenie
i zmniejszenie bezdomności zwierząt.
4. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na 2020r., podobnie jak w latach ubiegłych został przygotowany według
zasad techniki prawodawczej właściwej dla aktów prawa miejscowego i obejmuje
wszystkie elementy, jakie zapisane są w art. 11a ust. 2 ww. ustawy.
5. Podjęcie uchwały w proponowanym kształcie pozwoli na kontynuację zadań
z lat poprzednich.
Głosowanie: za podjęciem uchwały – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XVIII/222/20 została podjęta (zał. nr 28).
Ad. 16
Przewodniczący Rady zamknął obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pabianicach
o godz. 9,10.
Zał. Nr 29 - Komisja Uchwał i Wniosków
Załączniki ujęte w protokole są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Protokołowała:

Obradom przewodniczyli:

Magdalena Witkowska

Krzysztof Rąkowski
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