Protokół Nr LV
z obrad LV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 9 maja 2018 r.
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 12:15 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych – nieobecni
radni to: P. Rychłowski i A. Wąsat. Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto
w sesji uczestniczyli sołtysi obecni zgodnie z listą obecności stanowiącą zał. nr 2 oraz
przedstawiciele Urzędu Gminy: W-ce Wójt R. Figiel, Kierownik ref. Oświaty, Kultury i Sportu M.
Wieczorek oraz radca prawny mec. A. Jankowski.
Ad. pkt 1.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Muszczak, który powitał przybyłych i
stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.
Radny K. Kowalski odniósł się do powyższego. Z jego wiedzy wynika, że sesja nadzwyczajna jest
zwoływana na okoliczność wskazaną w zaproszeniu na sesję. Zapytał, czy wprowadzanie pod
obrady sesji nadzwyczajnej dodatkowego tematu, który nie wynikał z wniosku o zwołanie sesji
nadzwyczajnej jest zgodne z regulaminem. Gdyby było to zgodne, to wysnuwał wniosek, że głosuje
taką zmianę Rada.
Mecenas A. Jankowski wyjaśnił, że sesja została zwołana na wniosek i również na wniosek został
dołączony projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej
ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Pabianice. Taki wniosek został przedłożony na
poprzedniej sesji. W związku z tym, że wpłynęła opinia UOKiK, to przedstawiono projekt uchwały.
Uważał, że skoro na wniosek Wójta wprowadza się zmianę do porządku to jest to prawidłowe.
Radny A. Skawiński przypomniał, że na poprzedniej sesji opinia mecenasa była odmienna. Zgodnie
z nią skoro zwołuje się sesję nadzwyczajną na wniosek to porządek obrad nie powinien być
rozszerzany.
Mecenas zauważył, że zgodnie z ustawą porządek obrad może być zmieniony za zgodą
wnioskodawcy. Skoro wnioskodawcą jest Wójt i Wójt wnosi by ten projekt uchwały włączyć do
porządku obrad, to uważał, że jest możliwość by punkt ten został przegłosowany.
Próbę wyjaśnienia zaistniałej sytuacji podjął W-ce Wójt, który wskazał, że 2 maja br. wpłynęło
pismo z Urzędu Wojewódzkiego o tym, że inwestycja Gminy Pabianice została umieszczona na
liście zmienionej nr 2 i zakwalifikowała się do dofinansowania. W poniedziałek 7 maja br. obecny
był Przewodniczący, z którym ustalono termin sesji i jej tematykę. Po czym wpłynęła opinia
UOKiK, a referat był przygotowany w tej sprawie. Dlatego postanowiono dołączyć ten projekt do
porządku obrad. Przyznał, że sam nie był przekonany do wprowadzenia tego projektu do porządku
ze względu na to, że uchwała będzie stosowana również do innych podmiotów. Jednak Kierownik
przekonał go, ponieważ padł wniosek na ostatniej sesji o szybkie załatwienie sprawy. Ostatecznie
Rada głosuje i podejmie decyzję. Radni muszą mieć jednak świadomość, że dopiero po przyjęciu

projektu na sesji majowej i jej wejściu w życie parafia będzie mogła wnioskować o środki na
remont.
Radny A. Skawiński poprosił o przytoczenie przepisu, który dotyczy sesji nadzwyczajnej. Dodał, że
jednak radni powinni móc zapoznać się z tymi zasadami.
W tym miejscu głos zabrał Kierownik M. Wieczorek, który przypomniał, że na ostatniej sesji był
obecny przedstawiciel parafii Górka Pabianicka, który apelował o zwołanie sesji nadzwyczajnej w
momencie, gdy wpłynie opinia UOKiK. Pośpiech wynikał z tego, że uchwała ta podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym, a to wiąże się z czasem. Pismo wpłynęło wczoraj rano, stąd propozycja
Wójta by wprowadzić uchwałę do porządku obrad dzisiejszej sesji nadzwyczajnej zamiast
zwoływać następną za kilka dni. Jeżeli jednak uchwała w tej sprawie nie zostanie przyjęta w dniu
dzisiejszym, to nic się nie stanie. Tyle tylko, że cała procedura potrwa odpowiednio dłużej.
Również W-ce Przewodnicząca Rady Z. Kasperska była zdania, że projekt ten nie powinien być
procedowany w dniu dzisiejszym z uwagi na podobną sytuację jak z projektem uchwały w sprawie
powołania Rady seniorów. Tamta uchwała miała być dobrze przygotowana, a jednak pojawiły się
pewne uwagi i wątpliwości. Co więcej uchwała ta ma dotyczyć wszystkich zabytków znajdujących
się na terenie Gminy.
Radny Ł. Drewniak zapytał jaka jest procedura po przyjęciu uchwały.
Kierownik M. Wieczorek wyjaśnił, że uchwała trafia do Wojewody, gdzie jest sprawdzana,
następnie trafia do publikacji, co trwa 2-3 tygodnie, a po jej opublikowaniu musi upłynąć 14 dni,
żeby weszła w życie. Cała procedura trwa ok. 1 miesiąca.
Radny Ł. Drewniak przypuszczał w związku z tym, że w czerwcu parafia będzie mogła złożyć
wniosek.
Kierownik zastrzegł, że nie ma takiej pewności skoro sesja będzie pod koniec maja. Następnie
ruszy dopiero nabór wniosków. Wiadomo o jednym, ale może ich być więcej. Wnioski są oceniane
przez komisję w skład, której wchodzą radni. Dopiero, gdy wniosek zostanie zaakceptowany to
podejmowana jest uchwała o udzielenie dotacji, która wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Radny A. Skawiński ponowił swoją prośbę. Obawiał się, że Urząd Wojewódzki może uchylić
uchwałę z przyczyn proceduralnych.
W związku z powyższą dyskusją, odmiennymi stanowiskami radnych, pomimo opinii radcy
prawnego o możliwości modyfikacji porządku obrad przez wnioskodawcę, W-ce Wójt jako
przedstawiciel wnioskodawcy wycofał projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Pabianice z
porządku obrad sesji nadzwyczajnej.
Radny Ł. Drewniak zwrócił uwagę, że można zwołać kolejną sesję nadzwyczajną.
W związku z ponowieniem prośby radnego A. Skawińskiego mecenas A. Jankowski przytoczył
właściwy przepis ustawy o samorządzie gminnym, tj. art. 20 ust. 4: do zmiany porządku obrad sesji
zwołanej w trybie określonym w ust. 3 (Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu
rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od
dnia złożenia wniosku) stosuje się przepis ust. 1A (Rada gminy może wprowadzić zmiany w
porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady), z tym że dodatkowo

wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Dodał, że jego zdaniem Wojewoda nie miałby podstaw do
uchylenia uchwały z uwagi na podjęcie jej z rażącym naruszeniem prawa.
Biorąc pod uwagę powyższe Przewodniczący Rady zauważył, że są tu 2 kwestie. Jedna to kwestia
podnoszona przez W-ce Przewodniczącą, czyli brak możliwości zapoznania się z projektem
uchwały, a druga to kwestia prawna. Z wcześniejszej wypowiedzi wysnuł wniosek, że za zgodą
Wójta porządek obrad może być rozszerzony i przegłosowany.
W-ce Przewodnicząca Rady podnosiła, że W-ce Wójt złożył wniosek o wycofanie projektu z
porządku obrad.
W związku z tym radny M. Gryska zapytał, czy jeżeli Rada przegłosuje porządek obrad w
niezmienionym kształcie, to czy wniosek W-ce Wójta nie zostanie zniesiony.
Mecenas odpowiedział, że wniosek W-ce Wójta jest najdalej idący i on nie podlega głosowaniu.
W-ce Wójt jedynie zauważył, że jeżeli radni mają inne uwagi do porządku, to wnioskodawca,
którego reprezentuje W-ce Wójt zgodzi się na zmiany zgodnie z tymi uwagami.
Radni nadal mieli pewne wątpliwości, dlatego radny J. Błoch poprosił o jednoznaczną deklarację od
W-ce Wójta jakie jest jego stanowisko w tej sprawie.
W-ce Wójt powtórzył, że wycofuje projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Pabianice z porządku
obrad sesji.
Radny H. Szafrański wyraził niezadowolenie z powodu konieczności zwoływania kolejnej sesji
nadzwyczajnej.
Dalszych uwag nie było.
Rada przyjęła porządek obrad jednogłośnie.
Porządek przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad LV sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
a/ zmian w budżecie gminy Pabianice;
b/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice uchwalonej uchwałą nr
L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018r. na lata 2018-2021.
4. Wolne wnioski i sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. pkt 3.
W-ce Przewodnicząca Rady Gminy Pabianice przedstawiła projekty uchwał o nr roboczych
LV/A/2018 i LV/B/2018, co stanowi zał. nr 3 i 4 do protokołu.
Uwag do powyższych projektów nie było.

Uchwały odpowiednio nr LV/506/2018 i LV/507/2018 zostały przyjęte jednomyślnie w głosowaniu
przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich.
Ad. pkt 4.
W ramach spraw różnych radny Ł. Drewniak zgłosił ubytek w nawierzchni asfaltowej na drodze w
Górce Pabianickiej w kierunku Szynkielewa III, na wysokości posesji 64 e.
Z kolei sołtys wsi Pawlikowice W. Jarmakowski poinformował, że naprzeciwko jego posesji rosną
2 suche olchy. Zgłaszał tę sprawę do Starostwa Powiatowego, były dwie osoby, ale nic z tym nie
zrobiono. Prosił o interwencję.
Innych spraw nie było.
Ad. pkt 5.
Przewodniczący zakończył LV sesję Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice
Marek Muszczak
Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz

