Protokół Nr XXI/20
z XXI sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 4 sierpnia 2020 r. on-line.
Stan radnych – 23,
Obecnych – 21 (zał. Nr 1), radni zostali skutecznie powiadomieni o sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Krzysztof Rąkowski -otworzył o godz. 9.00 XXI sesję Rady
Miejskiej w Pabianicach. Powitał Radnych, Prezydenta z jego najbliższymi
współpracownikami oraz pozostałych zaproszonych gości.
Sesja została zwołana na wniosek Prezydenta (zał. Nr 2).– radni otrzymali porządek (zał.
Nr 3).
Ad.2
Przewodniczący Rady zaproponował procedowanie nad uchwałami bez opinii komisji,
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie: za przyjęciem –20, przeciw-0, wstrzymało się -0. Przyjęto.
Z-ca prezydenta Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek przedstawiła projekt uchwały w
sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Pabianice na rok szkolny
2020. 2021.(Zał. nr 4)
Uzasadnienie-Zgodnie z art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 i art. 39a Ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) obowiązkiem gminy jest
zapewnienie
niepełnosprawnym
dzieciom
bezpłatnego
transportu
do
przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjnego. Obowiązek ten gmina spełnia poprzez
zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i
uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci,
młodzieży i uczniów oraz rodziców. Do wyliczenia kosztów przewozu należy uwzględnić: 1/
średnią cenę paliwa, opublikowaną w uchwale Rady Miejskiej w Pabianicach na dany rok
szkolny, 2/ średnie spalanie pojazdu wg danych producenta, 3/ drogę do i z pracy
rodzica/opiekuna dziecka 4/ drogę z domu do szkoły i z powrotem Zgodnie z poniższym
wzorem: Koszt = (a b)x c x d/100 a — liczba kilometrów z miejsca zamieszkania do
szkoły/przedszkola i z powrotem b — liczba kilometrów z miejsca zamieszkania do pracy
rodzica i z powrotem c — średnia cena jednostki paliwa w gminie d — średnie zużycie
paliwa na 100 km dla danego pojazdu wg danych producenta.
W dniu 7 lipca 2020 r. na stacjach paliw obowiązywały następujące ceny paliw:
Stacja PB ON LPG 1,88 ORLEN 4,12 4,06 AUTOJET 4,08 4,05 1,86 i_ LOTOS 4,16 4,06
O I CIRCLE 4,15 4,09 1,88 Średnia cena paliw w Pabianicach 4,13 4,06 1,87 woj. łódzkie
4,16 4,01 1,97 .Na podstawie cen w wybranych pabianickich stacjach paliw obliczono
średnią cenę jednostek paliwowych.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie: za przyjęciem uchwały–21, przeciw-0, wstrzymało się -0. Głosowanie
imienne (zał. Nr 5). Podjęto uchwałę Nr XXI/249/20 (zał. Nr 6).

Ad.3
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Miejskiej Pabianice (Zał. nr 7)
Uzasadnienie - Działając w oparciu o art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o
zmianie Ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz.
471), z uwagi na zmiany wprowadzone artykułem 7 wyżej wymienionej stawy w Ustawie o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Zarząd Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach przedstawia projekt Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Pabianice. Projekt
po uchwaleniu zostanie przesłany do zaopiniowania do organu regulacyjnego jakim jest
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie a następnie, po uzyskaniu pozytywnej
opinii, powtórnie skierowany do Rady Miejskiej w celu ostatecznego uchwalenia.
Nowe zapisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków uszczegółowiły zapisy ustawy Prawo budowlane w zakresie budowy przyłączy
bez konieczności dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. Regulamin jako prawo
miejscowe przedstawia tok postępowania dla przyszłych inwestorów. Zmiany w
regulaminie dotyczące procedury budowy przyłączy opisane w rozdziałach: Warunki
przyłączania do sieci oraz Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie: za przyjęciem uchwały–20, przeciw-0, wstrzymało się -0. 3 osoby nie brały
udziału. Głosowanie imienne (zał. Nr 8). Podjęto uchwałę Nr XXI/250/20 (zał. Nr 9).
Ad.4
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Pabianickie Centrum
Medyczne Sp. z o. o. z autopoprawką na str. 32, 35 (zał. Nr 10).
Uzasadnienie - Pismem znak PCM ZP 0602/07/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku Zarząd
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. zwrócił się do Miasta Pabianice o
przekazanie jako wkładu niepieniężnego prawa własności do składników majątkowych
użytkowanych przez Spółkę do prowadzenia działalności statutowej, które obecnie są
wykorzystywane przez Centrum na podstawie umowy dzierżawy oraz umowy użyczenia.
Wyżej wymienione składniki majątkowe obejmują: nieruchomości, zarówno zabudowane
jak i niezabudowane o łącznej wartości wynikającej z posiadanych operatów
szacunkowych 62.815.405,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset
piętnaście tysięcy czterysta pięć 00/100), mienie ruchome i wartości niematerialne i
prawne oraz inne składniki majątkowe stanowiące własność Miasta Pabianice a
użytkowane przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. o wartości księgowej
2.819.399,00 zł (słownie złotych: dwa miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy trzysta
dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100) oraz mienie zabezpieczające szpital przed skutkami
wirusa COVID-19 o wartości 99.101,93 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy sto jeden 93/100). Całość składników majątkowych stanowi zorganizowaną część
przedsiębiorstwa, której przekazanie do Spółki w drodze aportu, zgodnie z interpretacją
indywidualną z dnia 15 listopada 2017 roku wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji
Skarbowej w sprawie 00113-KDIPT1-1.4012.681.2017.2.AK, jest wyłączona z
opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W zamian za przeniesienie prawa
własności do przedmiotowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Miasto Pabianice,
jako jedyny wspólnik, obejmie 1314678 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
spółki Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie

złotych: pięćdziesiąt i 00/100) każdy i o łącznej wartości 65.733.900,00 zł. Kwota 5,93 zł
(słownie złotych: pięć 93/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Przekazanie
Pabianickiemu Centrum Medycznemu Sp. z o.o. składników majątkowych Miasta
Pabianice stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa użytkowaną obecnie
przez Spółkę pozwoli na zwiększenie majątku Szpitala, uporządkowanie wzajemnych
rozliczeń pomiędzy Miastem Pabianice a Pabianickim Centrum Medycznym oraz umożliwi
efektywniejsze zarządzanie majątkiem pozostającym w dyspozycji Spółki w przyszłości.
Mając powyższe na uwadze, należy uznać podjęcie przedmiotowej Uchwały za
uzasadnione.
Radna Bożenna Kozłowska – przekazujemy majątek dla PCM nie było to opiniowane na
komisji, dlatego zapytuje ile zapłaciliśmy za wykonanie tej wyceny,czy są całkowicie
spłacone długi, czy szpital realizuje kontrakty z NFZ, ponieważ w czasie pandemii nie
odbywały się kontrakty czy ma to wpływ na koniec roku, jakie są zarobki lekarzy za ostatni
miesiąc najwyższy i najniższy zarobek.
Radny Dariusz Cymerman – będą nieruchomości gruntowe też przekazywane, jaki plan
ma PCM na rozwój tych nieruchomości czy planuje ich sprzedaż.
Z powodu Covid 19 zakupiono – 19 szt kamer + kody dostępu, gdzie są zainstalowane i
co realnie zabezpieczają.
Poprosił pisemnie o % wzroście bądź spadku dochodów w porównaniu do 2019 r.
Radny Włodzimierz Stanek – PCM korzystało z majątku ponosząc koszty symboliczne na
rzecz miasta i ile to było.
Jakie plany ma zarząd spółki do tego majątku czy będzie podjęta próba prywatyzacji .Prosi
Prezydenta o jasne stanowisko.
Ostatnia informacja w gazecie, że ginekologia i położnictwo ma być prowadzone
zewnętrznie.
Przewodniczący Rady Krzysztof Rąkowski - zwrócił uwag,że tematem jest aport.
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz- koszty wyceny rzeczoznawcy 12,5 tys zł było to
kilka m-cy pracy. Dochody w związku pandemią wszędzie spadły, przez 2 m-ce były tylko
przyjmowane przypadki zagrażające życiu, w II połowie roku chcą przyspieszyć aby
kontrakt wyrobić.
do radnego D. Cymermana – jest 400 tys. zł na +. Jeżeli kontrakty rozliczane miesięcznie
to może być nawet - 4 mln zł, ale to zależy od stanowiska NFZ dot . to wszystkich
placówek.
Zarobki– nie jest w stanie odpowiedzieć, sprawdzi, nie są to małe kwoty.
Co dalej z nieruchomościami- część stoi pusta, część zagospodarowali np. Wileńska,
zgodnie z decyzją Urzędu Skarbowego musimy przenieść cały majątek do PCM, a potem
w trakcie będziemy decydować czy będą zbywane czy przejdzie na stan miasta, to będzie
wszystko konsultowane z Państwem.
Kamery i covid 19- było doposażenie budynków w system ochrony. Wejść jest 19 w
szpitalu są to przeciwpożarowe i dlatego zamykane zamkami szyfrowymi na kartę i to są
tam kamery zamontowane, czuwając nad szczelnością wejść osób postronnych. Karty
mają tylko pracownicy. Dla pacjentów tylko 1 główne wejście.
Odpłatność- aby zmniejszyć odpłatność za dzierżawę terenu , PCM płacił 1 zł/m2 czyli
87 tys. zł m-cznie, potem zmniejszono do 10 gr/m2 i PCM płaci 8.700 zł.
Nie planujemy prywatyzacji szpitala, 3 oddziały były nierentowne, była restrukturyzacja
ortopedii, chirurgii i teraz dobrze działają i teraz ma być konkurs na ginekologię
rozszerzenie oferty zabiegów.

Głosowanie: za przyjęciem uchwały–21, przeciw-0, wstrzymało się -0. Głosowanie
imienne (zał. Nr 11).Podjęto uchwałę Nr XXI/251/20 (zał. Nr 12).
Ad.5
Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
w 2020 r. pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej
na zadanie inwestycyjne polegające na uporządkowaniu terenu od zachodniej strony
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 w
Pabianicach będącego częścią pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 485. (Zał. nr 13)
Uzasadnienie - Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi inwestycję pod nazwą "Rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 485 węzeł Pabianice Płd. Na S8 - Dłutów". W ramach zadania
realizowana jest m.in. przebudowa pasa drogowego ul. Jana Kilińskiego w Pabianicach. W
pasie drogowym przebudowywanej ulicy znajduje się działka drogowa położona od
zachodniej strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Grota
Roweckiego 3 w Pabianicach należąca do Miasta Pabianice, która nie została ujęta w
planach inwestycyjnych zarządcy drogi, a której uporządkowanie uzupełni efekt techniczny
i wizualny przebudowy drogi. W związku z powyższym Miasto podjęło decyzję o
współfinansowaniu wraz z Województwem Łódzkim, prac polegających na
uporządkowaniu działki (wykonaniu nowej nakładki, uregulowania rzędnych terenu w
stosunku do przebudowywanego pasa drogowego).
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie: za przyjęciem uchwały–19, przeciw-0, wstrzymało się -0. Głosowanie
imienne (zał. Nr 14). Podjęto uchwałę Nr XXI/252/20 (zał. Nr 15).
Ad.6
Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta Pabianic na 2019 r. (Zał. nr 16)
Uzasadnienie -I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 62.023,00 zł, związku z
przyznaniem Miastu Pabianice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na
rok 2020 na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5.4751.4.2020.2g z dnia 09 lipca
2020 r. Powyższa kwota przeznaczona będzie na dofinansowanie wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych: - Szkoła Podstawowa Nr 1 —
41.940,00 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 5 — 20.083,00 zł.
II. Po stronie planu wydatków dokonuje się następujących przeniesień: Referat
Planowania i Sprawozdawczości Budżetu - przeniesienie środków w wysokości
105.257,32 zł z rezerwy inwestycyjnej Referat Inwestycji Miejskich na zadanie pn: "Uporządkowanie terenu od zachodniej strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 w Pabianicach będącego częścią pasa
drogowego drogi wojewódzkiej nr 485". Środki zostaną przekazane w formie dotacji
celowej na rzecz Województwa Łódzkiego. III. Wprowadza się do załącznika dotacyjnego
kwotę 19.928,55 zł, przyznaną przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 10.06.2020 r, pismem
Nr FB-I.3111.2.112.2020 jako dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej wprowadzoną do budżetu ZPM Nr 142/2020/P z dnia 25 czerwca 2020 r, w
klasyfikacji 801 80153.
Nie było głosów w dyskusji.
Głosowanie: za przyjęciem uchwały–21, przeciw-0, wstrzymało się -0. Głosowanie
imienne (zał. Nr 17). Podjęto uchwałę Nr XXI/253/20 (zał. Nr 18).

Ad.7
Przewodniczący Rady Krzysztof Rąkowski podziękował wszystkim tym, którzy choć nie są
w Pabianicach zalogowali się i byli obecni na sesji, o godz 9.55 zamknął XXI sesję Rady
Miejskiej w Pabianicach.
Załączniki do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Pabianicach ul. Zamkowa 16, pokój 31.
Protokółowała :
Monika Ludziejewska

Przewodniczył:
Krzysztof Rąkowski

