
Protokół nr XXX 

z obrad XXX sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach. 

 

Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych. Lista obecności 

radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto w sesji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy: 

Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek, W-ce Wójt Gminy Pabianice R. Figiel, Skarbnik Gminy J. 

Kukieła oraz radca prawny mec. A. Jankowski. 

 

Ad. pkt 1. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych i 

stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. pkt 2. 

Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 3. 

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad. 

Uwag nie było. 

Porządek przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad XXX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 

6. Debata nad raportem o stanie gminy. 

7. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. i sprawozdań finansowych za rok 

2019. 

8. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta 

Gminy Pabianice z wykonania budżetu za 2019 r. 

9. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Pabianice. 

10. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej. 



11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie 

gminy – Uchwała Nr XXX/A/2020; 

b. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2019 r. - Uchwała Nr 

XXX/B/2020; 

c. wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice – 

Uchwała Nr XXX/C/2020; 

d. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

– Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach – Uchwała Nr XXX/D/2020; 

e. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXX/E/2020; 

f. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXX/F/2020; 

g. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020–2024 – 

Uchwała Nr XXX/G/2020; 

12.  Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych. 

13.  Komunikaty i sprawy różne. 

14.  Zamknięcie obrad sesji. 

Wójt przedstawił informację o pracy między sesjami za miesiąc czerwiec. Była ona następująca. 

„W ZAKRESIE REFERATU DRÓG I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

W zakresie utrzymania dróg 

1. W miesiącu maju i czerwcu trwały roboty budowlane związane z „Rozbudową  drogi 

gminnej Nr 108257E przez Szynkielew I” oraz „Przebudową drogi gminnej Nr 108281E w 

Piątkowisku, ul. Cynkowa od ul. Stadionowej do skrzyżowania  przy posesji 57/2 – 

563/21”. 

Na dzień 23.06.2020 r. na obu drogach położono docelowe warstwy asfaltowe.  Trwają roboty przy 

poboczach obu dróg oraz inne prace wykończeniowe.  

Termin zakończenia obu zadań to 14 sierpnia br.  

2. W dniu 10 czerwca odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie 

„Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice”. Zadanie podzielone jest na dwie 

części – do wykonania na podstawie posiadanych przez nas dokumentacji projektowych, tj. 

77 szt. opraw oraz na podstawie Programu funkcjonalno – użytkowego, tj. 173 oprawy. Razem 

do wykonania jest 250 szt. opraw LED. Wpłynęło 6 ofert – informacja z otwarcia 

zamieszczona jest na stronie BIP. Aktualnie trwają prace Komisji przetargowej. 

3. W dniu 5 czerwca nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na wyłonienie  inspektora 

nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa oświetlenia drogowego  w Gminie 

Pabianice”. Wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania SIZW. Aktualnie przygotowywana 

jest umowa. 



4. Prowadzone były konsultacje z projektantami dwóch zadań, polegających na opracowaniu 

dokumentacji projektowych – dla drogi w Rydzynach tzw. Biesaga oraz drogi w Hermanowie. 

5. Uruchomiono usługę transportu publicznego na trasach: Pabianice - Rydzyny, Konin - 

Pabianice Centrum,  Piątkowisko - Janowice. Wykonano prace biurowe oraz terenowe 

związane z uruchomieniem linii. (wkopanie znaków przystankowych, uzgodnienia rozkładów, 

odpowiedzi na zapytania mieszkańców, wizje lokalne) 

6. Przeprowadzono prace związane z uzupełnieniem oznakowania dróg gminnych, wymiana 

znaków drogowych, luster itd. 

7. Prowadzone są prace polegające na wykoszeniu poboczy dróg gminnych zgodnie z 

harmonogramem i aktualnymi warunkami atmosferycznymi.     

8. Uzupełniano ubytki w nawierzchniach dróg przy użyciu kruszywa drogowego, destruktu 

asfaltowego i masy asfaltowej na zimno z wykorzystaniem ciągnika i przyczepy  oraz 

robotników drogowych. 

9. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w pasie 

drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. 

10.  Wydano 3 decyzje na lokalizację i urządzenie zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości. 

11.  Wydano 6 decyzji na zajęcie pas drogowego i umieszczenie urządzeń. 

 

Na stanowisku inspektora ds. planowania przestrzennego wykonano następujące czynności: 

 Wystawiono 84 wypisy, wyrysy, zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

 przeprowadzono 6 spraw z zakresu informacji, zawiadomień, opinii, w tym opinii wstępnych 

projektów podziałów nieruchomości, zaświadczeń o zgodności sposobu użytkowania 

budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o zmianę 

planu. 

 Przeprowadzono 3 sprawy z zakresu procedowanych zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i studium na terenie gminy Pabianice oraz zmian aktów 

planistycznych procedowanych na terenach gmin sąsiednich. 

Obecne etapy: 

1. Studium – etap wprowadzania korekt do projektu zgłoszonych przez właściwe organy. 

2. Obszar wokół dróg ekspresowych S14, S8 oraz drogi w Żytowicach (Rydzyny, Gorzew, Górka 

Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice, Wysieradz) – etap 

wprowadzania korekt do projektu zgłoszonych przez właściwe organy. 

3. Tereny inwestycyjne (Porszewice) - etap opracowania wstępnej koncepcji zagospodarowania 

terenu.    

4. Teren szkoły (Bychlew) - etap opracowania wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu.    

5. Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów – etap przygotowywania wstępnego projektu.   



 

W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 

1. W ramach realizowanego projektu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie 

Pabianice”: 

Poza wspomnianymi wyżej pracami nad rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wybór 

wykonawcy robót oraz rozstrzygnięciem zapytania ofertowe na wybór inspektora nadzoru - został 

złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pierwszy wniosek o płatność. 

 

2. Złożono wniosek rozliczający projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Wartość przyznanego 

dofinansowania: 60 000,00 zł, zadanie zrealizowane ( zakupiono 24 szt. laptopów i 

przekazano szkołom). 

3. Otrzymaliśmy pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą projektu grantowego pn. Zdalna 

Szkoła+. 

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 45 000,00 zł, zadanie zrealizowane                     ( zakupiono 

18 szt. laptopów i przekazano szkołom). 

4. Projekt pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im Marii Skłodowskiej-Curie w 

Pawlikowicach o sale gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej” 

otrzymał pozytywną ocenę formalną dokonaną przez Komisję Oceny Projektów ds. 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Czekamy na ocenę marytoryczną. 

 

W ZAKRESIE PRACY REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

1. Wydano 21 szt.  warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej  

oraz 3 szt. warunków  przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. 

2. W trakcie: przygotowanie jest dokumentacja przetargowa na budowę sieci wodociągowej we 

wsi Rydzyny. 

3. Uzgodniono 12 dokumentacji budowy przyłączy wodociągowych. 

4. Odebrano dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej i 10 przyłączy wodociągowych. 

 

 

 

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa 

1. Przyjęto i wprowadzono 22 wnioski  o  wpis  do CEIDG, 



2. Wydano 5 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zebrano drugą ratę 

opłaty alkoholowej. 

3. Rozpoczęte zostały prace przygotowawcze do Powszechnego Spisu Rolnego, który ma być  

przeprowadzony w okresie od 01 września do 30 listopada 2020 r. 

 

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

1. Wykonano 3 decyzje podziałowych, 

2. Wykonano 5. zawiadomień o nadaniu nr posesji, 

3. Wykonano 4 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych, 

4. Wykonano 10 wypisów z KW d/c służbowych, 

5. Wprowadzono 33 szt. aktów notarialnych do rejestru, 

6. Sprawy różne – 3 spraw oświadczeń i zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gosp. rolnych 

7. Skierowano  pismo do PODGiK Pabianice w sprawie wniosku o rozgraniczenie  

 nieruchomości. 

8.      Wykonując Uchwały Rady Gminy Pabianice zakupiono działki w Górce Pabianickiej 196/9, 

196/11 i 196/13 oraz w Szynkielewie 11/5 z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych. 

Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości wynosi 4.497 m2 (kwota wykupu 94.090 zł). 

9.      Dokonano zagospodarowania działki w Piątkowisku w ramach funduszu sołeckiego na  

 kwotę 7.870,07 zł. 

10. Dokonano odbioru ogrodzenia nieruchomości gminnej w Janowicach na której znajduje się  

 dawny zbiornik p-poż.. 

11. Wysłano zapytanie ofertowe w sprawie wykonania 20 tablic informacyjnych w ramach  

 funduszu sołeckiego wsi Jadwinin- Władysławów, Janowice-Huta Janowska, Kudrowice,  

 Szynkielew, Terenin, Wola Żytowska 

 

W  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

1. Przyjęto i wprowadzono do programu 91 deklaracji; 

2. Zaksięgowano 84 061,50 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3. Wystawiono 10 postanowień dotyczące wpłat, z informacją na jakie zaległości została  

            zarachowana wpłata; 

4. Przygotowano zawiadomienia do US o spłacie zadłużenia w opłacie za gospodarowanie  

 odpadami. 

5. Wystawiono 42 kart przekazania odpadów w BAZIE DANYCH O PRODUKTACH I  

            OPAKOWANIACH ORAZ GOSPODARCE ODPADAMI 

6. Przeprowadzono kontrolę nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku w  

 gminie. 



7. Prowadzono bieżącą obsługę mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat,  

            udzielanie informacji itp.);. 

 

W zakresie ochrony środowiska 

1. Przeprowadzono 8 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń, decyzji lub zaświadczeń  

 w sprawie wycięcia drzew. 

2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi odrzuciło odwołania od Decyzji  

 Środowiskowej w sprawie przedsięwzięcia „Porszewice I” 

3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi odrzuciło odwołania od Decyzji  

 Środowiskowej w sprawie przedsięwzięcia „Porszewice II” 

4. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi odrzuciło wniosek Regionalnej Dyrekcji w  

 Łodzi o unieważnienie Decyzji Środowiskowej w sprawie przedsięwzięcia „Porszewice I” 

5. Udzielono 5 odpowiedzi w trybie informacji publicznej dotyczącej działalności w  

 Porszewicach – „Porszewice I” i „Porszewice II” 

6. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi stwierdziło nieważność Decyzji  

 Środowiskowej Wójta Gminy w sprawie przedsięwzięcia „Okołowice II” 

7. Odmówiono uzgodnienia projektu Decyzji na wydobycie kopaliny z obszaru górniczego  

 „Okołowice II” 

8. Przeprowadzono kontrolę drożności urządzeń melioracyjnych w miejscowości Terenin/  

 Pawlikowice. 

9. Podpisano dwie umowy na utylizację eternitu z posesji mieszkańców gminy. 

             

W zakresie wykonania gminnych programów. 

1. Wydano 2 skierowania na sterylizację/kastracje 2  psów. Wydano 7 skierowań na 

sterylizację/kastrację 18 kotów . 

2. Przyjęto 9 wniosków o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.   

            Z 6 wnioskodawcami podpisano umowy, 3 wnioski są rozpatrywane... 

3. W trakcie jest drugi etap rozpatrywania wniosków w sprawie udzielania dotacji celowej na  

 dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych  

 kotłowni lub palenisk węglowych. 

12 osób podpisało umowy o dotację, dla 8 osób umowy są przygotowywane, 7 

wnioskodawców nie dostarczyło jeszcze dokumentów wymagalnych przed podpisaniem 

umowy z gminą, termin na dostarczenie tych dokumentów mija 30.06 br. 3 wnioski zostały 

rozpatrzone negatywnie pod względem formalnym. 

4.  Zakończono prace nad zasadami i trybem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu  

Gminy na  dofinansowanie zadania służącego ochronie środowiska i polegającego na 

budowie  instalacji fotowoltaicznych zaliczanych do instalacji prosumenckich. 



Odpowiednia uchwała w tej sprawie podjęta została przez Radę Gminy Pabianice dnia 

10.06.2020 r. 

 

W ZAKRESIE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

1. W czerwcu przyznano stypendia uczniom za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W II 

semestrze uczniów uprawnionych do stypendium było 129. Koszty poniesione przez Gminę 12 

900 zł. 

2. Przyznano także coroczną nagrodę Wójta w ramach „ Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pabianice” dla uczniów wybitnie zdolnych, 

których średnia przekracza 5,2 dla klas VII - VIII i 5,3 dla klas IV-VI. Uczniów uprawnionych do 

nagrody w tym roku to 68. Kwota rozdzielona na nagrody wyniosła 18 200 zł 

3. Przekazano informacje na temat prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy 

przeznaczonej dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników na 2020 rok, w kwocie 40 405 zł. 

4.  Złożono wniosek na dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz 

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych. 

5. Na okres wakacyjny oddziały przedszkolne na tą chwilę nie będą pełniły dyżurów letnich. Z 

powodu obecnie panującej sytuacji w kraju i na świecie, zobowiązaliśmy szkoły do zebrania od 

rodziców informacji dotyczącej chęci skorzystania z dyżurów w naszych oddziałach 

przedszkolnych. W wyniku przeprowadzonej sondy przez dyrektorów naszych placówek, na tą 

chwilę chętnych na objęcie opieką dziecka jest tylko jedna osoba ze szkoły w Petrykozach. 

6. Wzięto udział w opracowaniu koncepcji rozbudowy świetlic wiejskich w miejscowościach 

Jadwinin i Konin z uwzględnieniem uwag Rad Sołeckich Jadwnin oraz Konin-Majówka.  

Dokonano również rozeznania cenowego na wykonanie projektu rozbudowy w/w świetlic 

wiejskich. 

7. Udział w  dostosowaniu obiektów gminnych będących przedmiotem najmu do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-

Cov-2 

8. Przeprowadzono procedurę rozeznania cenowego na wykonanie siłowni zewnętrznych i placów 

zabaw w miejscowościach  Janowice i Bychlew. 

9. Zawarto 7 umów za wynajem świetlic wiejskich. 

10. Sporządzono umowę dotyczącą zlecenia bieżącego utrzymania terenu boiska obiektu sportowego 

w Piątkowisku 

11. Przeprowadzono konsultację  z klubami sportowymi w zakresie rozliczenia dotacji sportowej za 

I półrocze 2020 r. 

 

W ZAKRESIE REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH 

W zakresie spraw prowadzonych przez ewidencję ludności i dowody osobiste  w czerwcu wykonano: 



1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy- łącznie 31 osób. 

2. Nadano 3 numery PESEL dla cudzoziemców. 

3. Wszczęto 1 postępowanie  w sprawie wymeldowania z pobytu stałego. 

4. Wydano 4 zaświadczenia potwierdzające  pełne dane osobowe. 

5. Udostępniono 5 wniosków o udostępnienie danych osobowych dla Kancelarii             Komorniczych. 

6. Zgony- 4 osób 

7. Urodzenia- 5 osób 

8. Wprowadzono 47 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 

9. Wydano 48 nowych dowodów osobistych. 

10. Zgłoszono 11 wniosków z powodu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. 

 

W związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborami na Prezydenta RP: 

- sporządzono 19 aktów pełnomocnictwa do głosowania 

- wydano 60 szt. zaświadczeń o prawie do głosowania   

- przyjęto 6 zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego 

- dopisano 59 osób do spisu wyborców 

- skreślono 58 osób ze spisu wyborców – (wyborcy dopisali się do spisów wyborców w innych 

gminach na terenie Polski i poza granicami kraju) 

Uprawnionych do głosowania w gminie Pabianice jest 5743 osób. 

 

Na stanowisku obsługującym sekretariat Urzędu Gminy wprowadzono w system informatyczny 550 

pism, spraw,  które wpłynęły do Urzędu.” 

 

Do powyższej informacji odniósł się radny Ł. Drewniak. Radny pytał, o którą drogę w Górce 

Pabianickiej chodzi, pod którą ma zostać wykupiony grunt oraz o decyzję środowiskową dla terenu 

w Okołowicach – czy tam także ma powstać kopalnia. 

Wójt odpowiedział, że kopalnia już tam funkcjonuje. Wniosek dotyczy zwiększenia wydobycia. 

Odnośnie pierwszego pytania poinformował, że chodzi o odcinek między Górką Pabianicką a 

Gorzewem w stronę Szynkielewa. Wodociąg i wyjazd nie pokrywają się z faktycznymi granicami 

geodezyjnymi. Była podejmowana w tej sprawie uchwała. 

Następnie radna A. Marciniak pytała o nagrody dla dzieci za wysokie osiągnięcia w sporcie. 

Wójt odpowiedział, że do końca marca można było złożyć wniosek. 

Radna stwierdziła, że wnioski były złożone. 



Wójt w związku z tym dodał, że do końca roku jest czas na ich rozpatrzenie. Ze względu na ogłoszony 

stan epidemiczny wszystko było zawieszone, ale będą te wnioski realizowane. 

 

Ad. pkt 5. 

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej D. Szczesik poinformowała, że 

Komisja odbyła 1 posiedzenie, którego tematami było: przyjęcie informacji o planowanym 

wypoczynku letnim dzieci i młodzieży oraz o planowanych remontach i inwestycjach w szkołach, 

analiza materiałów na sesję i sprawy różne. Przewodnicząca poinformowała także, że Komisja 

zajmowała się pismem GOPS w sprawie utworzenia mieszkania chronionego. W tej sprawie 

wypracowano opinię. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że Komisja odbyła 1 

posiedzenie, którego tematami było: transport zbiorowy – analiza funkcjonowania, sprawy różne, w 

tym omówienie materiałów na sesję. 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka poinformowała, że Komisja 

odbyła 1 posiedzenie, którego tematami było: analiza działań gminy Pabianice w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego we współpracy z jednostkami OSP, omówienie 

materiałów na sesję i sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja odbyła 1 posiedzenie, 

którego tematem było: kontrola sposobu załatwiania, dotrzymywania terminów oraz udzielania 

odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

 

Ad. pkt 6. 

W punkcie: „Debata nad raportem o stanie gminy” Przewodniczący J. Błoch poinformował, że nikt 

nie zgłosił chęci wzięcia udziału w debacie. 

Uwag, ani pytań radni nie zgłaszali. 

 

Ad. pkt 7. 

Skarbnik Gminy Pabianice przedłożyła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. i sprawozdania 

finansowe za rok 2019, co stanowi zał. nr 3 do protokołu. 

Poinformowała, co następuje. 

„Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy 

Pabianice przedkłada sprawozdanie z  wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2019 roku wraz z 

informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie finansowe za 2019 r., sprawozdanie o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 za 2019 r. oraz informację 

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. Przedłożone 

sprawozdania przedstawiają sytuację finansową i majątkową gminy za 2019 r. 

 



Z przedstawionych sprawozdań wynika, że zgodnie z uchwałą budżetową i kolejnymi uchwałami 

zmieniającymi: 

Dochody budżetu Gminy Pabianice w 2019 r. zrealizowane zostały w wysokości 47.974.805,37 zł, 

co stanowi 99,2 % zaplanowanej w budżecie kwoty 48.372.699,31 zł. 

Wydatki Gminy Pabianice w 2019 roku zrealizowane zostały w wysokości 53.686.485,02 zł, co 

stanowi 96,05 % zaplanowanej w budżecie kwoty 55.896.060,61 zł. 

Wypracowana w 2019 r. nadwyżka operacyjna czyli różnica między dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi wyniosła 6.781.447,52 zł. 

Wprowadzone w ciągu roku uchwałami Rady Gminy Pabianice i zarządzeniami Wójta Gminy 

Pabianice zmiany  spowodowały wzrost prognozowanych dochodów gminy o 7.839.088,31 zł oraz 

wzrost planowanych wydatków budżetu o 9.273.574,51 zł w stosunku do kwot przyjętych w uchwale 

budżetowej Nr V/43/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. 

Deficyt budżetowy osiągnięty w 2019 r. w wysokości – 5.711.679,65 zł jest mniejszy od planowanego 

deficytu w wysokości 7.523.361,30 zł.   (1.811.681,65) 

Na pokrycie deficytu został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 6.088.875,10 zł w 

Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie na okres od 04.12.2019 r. do 31.12.2022 r. 

Stan zadłużenia Gminy Pabianice na dzień 31.12.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 

6.567.262,10 zł. 

Należności Gminy na dzień 31.12.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosiły ogółem 

5.197.562,79 zł. 

Dochody budżetu Gminy Pabianice za 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 47.974.805,37 zł, z 

czego dochody własne stanowią 74,2 % a środki zewnętrzne 25,8 %. 

Dochody własne (74,2%)  dzielimy na: 

 pozostałe dochody własne (tj. podatki, opłaty lokalne, wpływy z usług, odsetki, pozostałe 

dochody) – stanowią 35,1 % ogółu dochodów, 

 udziały w dochodach budżetu państwa – 22,1 % ogółu dochodów, 

 subwencja ogólna – 17 % ogółu dochodów. 

Spośród pozostałych dochodów własnych gminy najważniejszą pozycję stanowi podatek od 

nieruchomości, który został wykonany w wysokości 9.123.976,85 zł tj. 103,2 % planu. 

Procentowy udział podatku od nieruchomości w ogólnej kwocie wykonanych dochodów kształtuje 

się na poziomie 19 %. 

Środki zewnętrzne, które stanowią 25,8 % zrealizowanych dochodów gminy to m.in. dotacje z 

budżetu państwa, środki z państwowych funduszy celowych np. funduszu dróg samorządowych, 

środki z UE. 

Wydatki Gminy Pabianice za 2019 r. w wysokości 53.686.485,02 zł zostały wykonane na poziomie 

96,05 % planu, z czego wydatki bieżące  w wysokości 39.444.985,78 zł zostały zrealizowane na 

poziomie 96,5 % planu a wydatki majątkowe w wysokości 14.241.499,24 zł na poziomie 94,9 % 

planu. 



Wydatki majątkowe stanowią 26,5 % a wydatki bieżące 73,5 % ogólnej kwoty zrealizowanych przez 

gminę wydatków. 

Z analizy danych finansowych wynika, że największy udział w budżecie Gminy Pabianice w 2019 r. 

stanowią wydatki przeznaczone na działy: oświata i wychowanie (36,9 % ogółu wydatków), rodzina 

(18,6%), transport i łączność (13,7%). 

Warto jednak zauważyć, że w ramach wydatków oświatowych na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły 

Podstawowej w Petrykozach o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne” wydatkowana została kwota w 

wysokości 6.348.638,01 zł, która stanowi 32% wszystkich wydatków, zarówno bieżących jak i 

majątkowych, przeznaczonych na funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy. 

W dziale transport i łączność wydatki majątkowe w wysokości 5.493.839,29 zł stanowią aż 74,8 % 

zrealizowanych wydatków. 

Wśród drogowych zadań inwestycyjnych największe środki finansowe przeznaczone zostały na 

zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 108280E w miejscowości Rydzyny Dolne” i „Przebudowa ul. 

Tytanowej w ramach projektu Budowy dróg osiedla w Piątkowisku w obrębie ulic Spiżowej, 

Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo- rowerowego”. Te dwie inwestycje stanowią 61,3 % 

nakładów poniesionych na inwestycje w dziale transport i łączność. 

W dziale rodzina wydatki dotyczą przede wszystkim wypłacanych świadczeń wychowawczych, 

rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego itp. realizowanych w ramach dotacji z budżetu państwa na 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pabianice na lata 2019 – 2022 przyjęta została uchwałą Nr 

V/44/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r. 

Wprowadzone do dnia 31.12.2019 r. aktualizacje w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Pabianice 

nie spowodowały zmian we wskaźnikach planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.   

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe,  z tego 

na wydatki majątkowe w  ciągu 2019 r. wprowadzone zostały nowe zadania tj.: 

 Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice, 

 Remont drogi gminnej nr 108280E w miejscowości Rydzyny Dolne. 

Z informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Bychlewie 

wynika, że jednostka zrealizowała wydatki w ramach dotacji podmiotowej z budżetu gminy w 

wysokości 1.065.315,98 zł (96,4 % planu) a także zrealizowała w całości wydatki w ramach dotacji 

celowych na: 

organizację Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Polka” – 30.000 zł 

i organizację jubileuszu 45-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka” – 30.000 zł. 

 

Sprawozdanie finansowe składa się z: 

1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2019 rok, 



2) łącznego bilansu jednostki budżetowej obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek 

budżetowych gminy, 

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat 

jednostek budżetowych gminy, 

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w 

funduszu jednostek budżetowych gminy. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie danych księgowych wynikających z 

zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2019 r. 

Dane zawarte w bilansie z wykonania budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 

księgowej, natomiast dane zawarte w łącznym bilansie, łącznym rachunku zysków i strat oraz 

łącznym zestawieniu zmian w funduszu są zgodne z jednostkowymi sprawozdaniami jednostek 

organizacyjnych gminy. 

Ze sprawozdania finansowego Gminy Pabianice wynika, że: 

1) na koniec 2019 roku wynik finansowy osiągnięty został w kwocie 7.298.506,20 zł, 

2) zrealizowane zostały przychody w kwocie 48.287.199,59 zł oraz poniesiono koszty w kwocie 

40.988.693,39 zł, 

3) stan funduszu na koniec 2019 roku wynosi 77.603.040,20 zł.” 

 

Uwag, ani pytań do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 8. 

Skarbnik przedłożyła uchwałę Nr I/32/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Pabianice z 

wykonania budżetu za 2019 r., co stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

 

Pytań, ani uwag do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 9. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski przedłożył wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Pabianice z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pabianice 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r., co stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

Uwag, ani pytań do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 10. 



Skarbnik przedłożyła uchwałę Nr I/49/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Łodzi z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice o 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2019 r., co stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

Uwag, ani pytań do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 11. 

W –ce Przewodniczący Rady M. Gryska przedkładał kolejno projekty uchwał. 

Pierwszym przedłożonym projektem uchwały był projekt uchwały w sprawie udzielenia  Wójtowi 

Gminy wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

Uchwała Nr XXX/219/2020 została podjęta w głosowaniu 14 głosami za, bez głosów przeciwnych i 

bez głosów wstrzymujących się  i stanowi zał. nr  7. 

Wyciąg z głosowania nad powyższą uchwałą stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

Do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, 

sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2019 r. radni 

nie zgłosili również uwag. 

Uchwała Nr XXX/220/2020 została podjęta w głosowaniu 14 głosami za, bez głosów przeciwnych i 

bez głosów wstrzymujących  i stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

Wyciąg z głosowania nad powyższą uchwałą stanowi zał. nr 10 do protokołu. 

W tym miejscu zabrał głos Wójt Gminy M. Wieczorek dziękując Radzie Gminy za udzielone mu 

wotum zaufania, jak również absolutorium. Podkreślił, że ubiegły rok był pełnym rokiem, w którym 

sprawował funkcję  Wójta. Udzielone absolutorium w roku poprzednim dotyczyło pracy po części  

poprzedniego Wójta. 

Wyraził podziękowanie za dobrą  współpracę z Radą Gminy,  z którą wspólnie działa  dla dobra 

mieszkańców naszej gminy,  podziękował  Skarbnik Gminy, W-ce Wójtowi i pozostałym 

pracownikom. 

Kolejnym projektem uchwały był projekt  w sprawie  wyrażenia zgody na wykup nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy Pabianice. 

Uchwała Nr XXX/221/2020 została podjęta w głosowaniu  14 głosami za, bez głosów przeciwnych 

i bez głosów wstrzymujących się i stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

Wyciąg z głosowania nad powyższą uchwałą stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

Uchwała Nr XXX/222/2020 w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach podjęta 

Została w głosowaniu  14 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się i 

stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

Wyciąg z głosowania nad powyższą uchwałą stanowi zał. nr 14  do protokołu. 



Uchwała Nr XXX/223/2020 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.  została 

podjęta w głosowaniu  14 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się i 

stanowi zał. nr 15 do protokołu. 

Wyciąg z głosowania nad powyższą uchwałą stanowi zał. nr 16 do protokołu. 

Uchwała Nr XXX/224/2020 w sprawie  zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.   została 

podjęta w głosowaniu  14 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się i 

stanowi zał. nr 17 do protokołu. 

Wyciąg z głosowania nad powyższą uchwałą stanowi zał. nr 18 do protokołu. 

Uchwała Nr XXX/225/2020  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 

2020–2024 została podjęta w głosowaniu 14 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów 

wstrzymujących się i stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

Wyciąg z głosowania nad powyższą uchwałą stanowi zał. nr 20 do protokołu. 

 

Ad. pkt 12. 

Interpelacji i zapytań radni nie zgłosili. 

 

Ad. pkt 13. 

W punkcie komunikaty i sprawy różne radny Ł. Drewniak odniósł się do zmiany systemu 

telefonicznego w Urzędzie. Prosił, aby zamieścić na stronie BIP wykaz numerów wewnętrznych, co 

spowoduje, że nie będzie długiego oczekiwania na połączenie. 

Radny K. Kowalski zauważył, że mogłoby być dodane przekierowanie do biura Rady. 

Odpowiedzi w tej kwestii udzielił inspektor M. Rzepkowski, który poinformował, że wybrano 5 

numerów, z którymi interesanci najczęściej chcą być połączeni. 

Radny G. Antoniewski wnioskował, aby wystąpić do Inspekcji Transportu Drogowego o 

wprowadzenie kontroli  na drodze krajowej  w Świątnikach. Wnioskował także o usytuowanie 

fotoradaru również na tej drodze (w okolicy zakrętów). 

Radna A. Marciniak zwróciła uwagę o konieczność lepszego oznakowania  bardzo newralgicznego 

zakrętu w Piątkowisku (zakręt przy sklepie, kierunek  na drogę „Piątkowisko Żabieniec”). 

Poinformowała o kolejnym wypadku, który miał miejsce w tym miejscu.   

Radny K. Kowalski wnioskował o wzmożenie kontroli policji na drogach w Rydzynach. 

Więcej spraw nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady zabierając głos pogratulował Wójtowi  uzyskania  wotum zaufania i 

absolutorium. Podziękował także radnym  za  dobrą współpracę z Wójtem i dobre przygotowanie 

merytoryczne do pracy na sesjach. Życzył dobrego wypoczynku w miesiącu lipcu, w którym 

zaplanowana jest w radzie przerwa wakacyjna. 

 

Ad. pkt 14. 



Przewodniczący Rady zamknął XXX sesję  Rady  Gminy. 
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