Protokół Nr LVI
z obrad LVI sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 20 grudnia 2021 r.
Obrady sesji w formie online rozpoczęły się o godz. 10:00.
W obradach sesji uczestniczyli radni Rady Gminy Pabianice, (lista uczestniczących w sesji
radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu), Wójt Gminy M. Wieczorek, Skarbnik Gminy J.
Kukieła. Kierownik ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki, radca
prawny A. Jankowski.

Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady J. Błoch otworzył LVI sesję Rady Gminy, sprawdził obecność radnych
i skuteczność połączenia online. Lista obecności radnych w załączeniu do protokołu jako zał.
nr 1. Przewodniczący stwierdził quorum do podejmowania uchwał.

Ad. pkt 2.

Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono.

Ad. pkt 3.

Przewodniczący Rady J. Błoch do przedłożonego wcześniej radnym porządku obrad wniósł
poprawkę. Wnioskował o zmianę w porządku obrad w pkt 6 i skreślenie drugiej części zdania
o brzmieniu„ i autopoprawek Wójta Gminy do projektu budżetu”
Natomiast wpisanie go jako odrębnego punktu 8 w porządku obrad o brzmieniu: „Przedłożenie
autopoprawek Wójta Gminy do projektu budżetu na rok 2022 i przeprowadzenie głosowania
nad autopoprawkami.
Analogicznie pozostałe punkty będące w proponowanym radnym wcześniej porządku obrad
otrzymałyby o jeden punkt niżej.

Następnie Wójt Gminy złożył wniosek o wpisanie do porządku obrad 4 dodatkowych projektów
uchwał w tzw. okołobudżetowych , które należy przyjąć jeszcze w roku bieżącym.
Były to projekty uchwał w sprawach:
g/ ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 – LVI/G/2021
h/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. – LVI/H/2021
i/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. – LVI/I/2021
j/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024 – LVI/J/2021
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Innych wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał do głosowania zgłoszone wnioski o zmianę w porządku obrad.
Za wnioskiem w sprawie dot. skreślenia w pkt 6 drugiej części zdania o brzmieniu„ i
autopoprawek Wójta Gminy do projektu budżetu” i wpisaniu go jako odrębnego punktu 8 w
porządku obrad o brzmieniu: „Przedłożenie autopoprawek Wójta Gminy do projektu budżetu
na rok 2022 i przeprowadzenie głosowania nad autopoprawkami radni opowiedzieli się w
głosowaniu jednomyślnie.
Następnie Przewodniczący poddawał do głosowania wniosek Wójta o wprowadzenie
dodatkowych projektów uchwał.
Za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie:
ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 – LVI/G/2021
radni opowiedzieli się w głosowaniu jednomyślnie.
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Pabianice na 2021 r. – LVI/H/2021 radni opowiedzieli się w głosowaniu jednomyślnie.
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Pabianice na 2021 r. – LVI/I/2021 radni opowiedzieli się w głosowaniu jednomyślnie.
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024 – LVI/J/2021 radni również
opowiedzieli się w głosowaniu jednomyślnie.
W związku z wprowadzonymi zmianami porządek obrad LVI sesji przedkłada się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad LVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
Ustalenie porządku obrad.
Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
Informacja Wójta o pracy między sesjami.

6. Przedłożenie projektu budżetu na rok 2022.
7. Przedłożenie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w sprawie opinii dot. projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2022 i do
projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania
planowanego deficytu budżetu Gminy Pabianice.
8. Przedłożenie autopoprawek Wójta Gminy do projektu budżetu na rok 2022
przeprowadzenie głosowania nad autopoprawkami.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022 -2030 – Uchwała Nr
LVI/A/2022.
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b/ uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LVI/B/2021.
c/ określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom
Gminy Pabianice – LVI/C/2021.
d/ zmieniająca uchwałę Nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia – Uchwała Nr
LVI/D/2021.
e/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok – Uchwała Nr LVI/E/2021.
f/ aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Pabianice oraz planów miejscowych na obszarze gminy – Uchwała Nr LVI/F/2021
g/ ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 – LVI/G/2021
h/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. – LVI/H/2021
i/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. – LVI/I/2021
j/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024 – LVI/I/2021
10. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
11. Komunikaty i sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. pkt 4.

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj w imieniu połączonych Komisji
Rady, którym przewodniczył poinformował, że między sesjami odbyło się 1 wspólne
posiedzenie Komisji , na którym Komisje zajęły się analizą projektu budżetu na rok 2022 oraz
projektami uchwał na najbliższą sesję rady gminy.

Ad. pkt 5.

Wójt przedstawił informacje o pracy Urzędu Gminy od ostatniej sesji.
Informacja zapisana poniżej:
„INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI
GRUDZIEŃ 2021 r.
W ZAKRESIE DRÓG
1. Rozpatrzono 4 wnioski na wybudowanie zjazdu z drogi gminnej. W trakcie
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rozpatrywania 1 wniosek.
2. Rozpatrzono 1 wniosek o zajęcie pasa drogowego. W trakcie rozpatrywania 1 szt.
wniosku.
3. Uzgodniono 3 szt. wniosków o uzgodnienie projektu organizacji ruchu. W trakcie
rozpatrywania 1 szt. wniosku.
4. Wydano 7 uzgodnień lokalizacyjnych dla infrastruktury niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W trakcie rozpatrywania 3 szt.
wniosków.
5. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00
na ,,Naprawę drogi gminnej od DK 71 do pos. 13 w Porszewicach. Wyłoniono wykonawcę,
zawarto umowę.
6. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00 zł
na zakup kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5 w ilości 690 ton wraz
z dostawą. Wyłoniono dostawcę, zawarto umowę, trwa dostawa.
7. Dokonano zakupu posypywarki komunalnej dla utrzymania zimowego dróg gminnych.
8. Po przeprowadzeniu postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00
dokonano zakupu równiarki drogowej.
9. Prowadzone jest postepowanie o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00 na
dostawę i montaż znaku aktywnego B20 z wyposażeniem solarnym na skrzyżowaniu dróg
gminnych nr 108266 i nr 1082 63 w Gorzewie. Trwa zbieranie ofert.
10. Prowadzono bieżące usuwanie szkód – usuwanie połamanych drzew i gałęzi,
udrażniania kratek ściekowych, naprawa nawierzchni jezdni dróg gruntowych.
11. Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy
przez mieszkańców w różnych sprawach.
12. Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w
pasie drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
13. Po przeprowadzeniu postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00
dokonano zakupu zamiatarki z funkcją odśnieżania.
14. Prowadzono roboty związane z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości zimowej.
INWESTYCJE
1.

Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice I – Terenin
(dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie realizacji. Aneksowany termin
wykonania to 1 marca 2022 r.
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2.

Przebudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka – Gorzew
(dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie realizacji. Aneksowany termin
wykonania to 1 luty 2022 r.

3.

Przebudowa drogi gminnej Nr 108278E w Hermanowie (dokumentacja projektowa) –
zadanie zrealizowane – oczekujemy na wydanie zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej (ZRiD) ze Starostwa Powiatowego.

4.

Przebudowa drogi gminnej nr 108276E w Hermanowie na odcinku od ul. Skrajnej do
drogi gminnej nr 108278E (dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie realizacji –
aneksowany termin wykonania to 1 kwietnia 2022 r.

5.

Przebudowa drogi we Władysławowie wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową – projekt
– zadanie w trakcie realizacji. Aneksowany termin wykonania dokumentacji to
1 lutego 2022 r.

6.

Przebudowa drogi gminnej nr 108263E w Górce Pabianickiej na odcinku od
DK nr 71 do drogi gminnej nr 108262E (dokumentacja projektowa) – zadanie w trakcie
realizacji. Aneksowany termin wykonania dokumentacji to 1 kwietnia 2022 r.

7.

Budowa drogi – ul. Mosiężnej w ramach Budowy dróg w Piątkowisku w obrębie ulic
Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo – rowerowego wraz
z odwodnieniem – kontaktowano się z Wykonawcą w celu wyegzekwowania od niego
kary umownej. Jeśli jej nie zapłaci to sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

8.

Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice – zadanie w trakcie realizacji;
planowane zakończenie całego zadania to 31 maja 2022 r.

9.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach o salę gimnastyczną
i utworzenie klasopracowni językowej – poprawa jakości kształcenia ogólnego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach – w przygotowaniu są dokumenty
przetargowe.

10.

Zakończono prace
w Pawlikowicach.

polegające

na

remoncie

elewacji

Szkoły

Podstawowej

W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
1. W ramach projektu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice" podpisany
został aneks do umowy o dofinansowanie, którym wydłużono termin zakończenia realizacji
projektu
do 31 maja 2022 r. Zgodnie z harmonogramem prac do końca bieżącego roku zakończony ma
być etap budowy oświetlenia przy drogach gminnych i powiatowych.
2. Wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie
Pabianice” w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 przeszedł pozytywną ocenę w SŁOM, w

5

chwili obecnej przygotowywane są uzupełnienia do uwag zgłoszonych przez Urząd
Marszałkowski w Łodzi.
3. Do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi złożone zostało sprawozdanie z realizacji projektu
sołeckiego pn. „Zakup altany wraz z wyposażeniem” w sołectwie Kudrowice.
W ZAKRESIE PRACY REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
(za okres: 26.11.2021 r. – 20.12.2021r.)

I GOSPODARKI

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1. Wydano 10 szt. warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej i 2 szt.
warunków technicznych na przyłączenie di sieci kanalizacji sanitarnej
2. Zakończono większość prac związanych z rozbudową sieci wodociągowych na terenie
Gminy.
W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa
1. Przyjęto i wprowadzono 11 wniosków o wpis do CEIDG,
W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wykonano 6 decyzji podziałowych,
Wykonano 22 zawiadomienia o nadaniu nr posesji i 1 zaświadczenie.
Wykonano 20 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych,
Wykonano 10 wypisów z KW d/c służbowych,
Wprowadzono 20 szt. aktów notarialnych do rejestru,
Sprawy różne – 1 sprawy dot. numeracji posesji, podziałów, rozgraniczeń, uwłaszczeń,
Wykonano zadania związane z prowadzeniem trzech postępowań rozgraniczeniowych
Zakończono konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości
Rydzyny,
Przygotowano materiały informacyjne związane ze zmianą adresów w części
miejscowości Petrykozy Osiedle.

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Przyjęto i wprowadzono do programu 29 deklaracji;
2. Zaksięgowano 56 041,21 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. Podjęto działania informacyjne odnośnie zaległości i nie tylko (telefon) - ok. 80 rozmów
telefonicznych;
4. Prowadzono obsługę bieżącą mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat,
udzielanie informacji itp.);
5. Na bieżąco wydawano dyspozycję wyposażenia nowych mieszkańców gminy w
pojemniki;
6. Wystawiono 5 kart przekazania odpadów w bazie danych o produktach i opakowaniach
oraz gospodarce odpadami.;
7. Przygotowano zawiadomienia do US o spłacie zadłużenia w opłacie za gospodarowanie
odpadami.;
8. Wysłano postanowienia dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie
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odpadami komunalnymi;
9. Na bieżąco weryfikowano osoby zgłaszające potrzebę wywozu odpadów na PSZOK;
10. Przygotowano: wniosek o umorzenie kary do WIOŚ, opinię do Urzędu
Marszałkowskiego, umowę na aktualizację i serwis oprogramowania na lata 2022/2023,
umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2022/2023,
umowę na dzierżawę placu pod PSZOK, aneks do umowy dotyczący odbioru odpadów
komunalnych (zwiększenie masy odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości),
projekt uchwały o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
W zakresie ochrony środowiska
1.
2.
3.

Przeprowadzono 5 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń, decyzji lub
zaświadczeń w sprawie wycięcia drzew.
Przekazano dokumentację Programy Ochrony Środowiska i Programu usuwania azbestu
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Inspektora Sanitarnego
i do Starostwa Powiatowego w celu uzgodnienia
Wydano 1 postanowienie uzgadniające projekt rekultywacji terenu górniczego.

W zakresie wykonania gminnych programów.
1.
2.

Rozliczono z. WFOŚiGW dofinansowań do fotowoltaiki. W dniu 30 listopada 2021 r.
otrzymaliśmy środki z WFOSiGW w Łodzi. .
Przyjmowano oraz pomagano w wypełnianiu deklaracji dot. centralnej ewidencji
emisyjności budynków. Akcję informacyjną przewidujemy na drugą połowę stycznia

2022 r.
3.
Przyjęto 10 zgłoszeń rozliczenia dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Jedna osoba złożyła pismo dot. rozwiązania umowy.
W ZAKRESIE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
W ZAKRESIE REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH
W zakresie spraw prowadzonych przez ewidencję ludności i dowody osobiste w miesiącu
grudniu (od 01.12.2021 do 16.12.2021) wykonano:
1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy - łącznie 19 osób.
2. Nadano 8 numerów PESEL dla cudzoziemców.
3. Wydano 6 zaświadczeń potwierdzających pełne dane osobowe.
5. Udostępniono dane w związku z rozpatrzeniem 4 wniosków o udostępnienie danych
osobowych dla Kancelarii Komorniczych.
6. Zgony - 2 osoby
7. Urodzenia- 1 osoba
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8. Złożono 16 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
9. Wydano 14 nowych dowodów osobistych.
10. Unieważniono 13 dowodów osobistych.
Na stanowisku obsługującym sekretariat Urzędu Gminy w okresie 01-20 grudnia
wprowadzono w system informatyczny 450 pism, spraw, które wpłynęły do Urzędu.
Po wysłuchaniu informacji Wójta radna J. Szafran zapytała czy zakupiona równiarka i
zamiatarka znajdują się na stanie gminy, czy będą służyły do użytku na terenie naszej gminy.
Wójt odpowiedział twierdząco. Poinformował, że jeżeli chodzi o zamiatarkę została ona
zakupiona ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Terenin.
Radny M. Kociołek chciał wiedzieć, czy zamiatarka będzie mogła również być
wykorzystywana do zamiatania ścieżki rowerowej w Bychlewie.
Jeszcze raz Wójt odpowiedział, że zamiatarka została zakupiona ze środków funduszu
sołeckiego wsi Terenin i z zgodnie z ustawą winna służyć poprawie komfortu mieszkańców
danego sołectwa.

Ad. pkt 6.

Skarbnik Gminy przedłożyła projekt budżetu gminy na rok 2022.
Projekt budżetu stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.
Skarbnik poinformowała:
„ Wójt Gminy Pabianice, zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych, sporządził i
przedłożył radzie gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt
budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok.
Planowane na 2022 rok dochody opierają się na wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i
Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021, informacji o kwotach dotacji celowych Wojewody
Łódzkiego FB-I.3110.20.2021 z 25 października 2021 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego
Delegatura w Łodzi Nr DŁD-421-1/21 z 20 października 2021 r. Przy opracowaniu dochodów
uwzględnione zostało również wykonanie za 2020 r., przewidywane wykonanie w roku 2021
oraz wysokość planowanych stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2022.
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W projekcie uchwały budżetowej Gminy Pabianice na rok 2022:
prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 50.926.280,44 zł,
planowane wydatki budżetu gminy wynoszą
56.321.565,44 zł.
Planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie 5.395.285,00 zł. Jako źródła pokrycia
planowanego deficytu wskazuje się nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 3.500.000,00 zł
oraz planowane pożyczki i kredyty długoterminowe w wysokości 1.895.285,00 zł.
Planowane na 2022 rok rozchody wynoszą 2.800.000,00 zł. Obejmują spłatę kredytu
zaciągniętego w 2019 r. na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę gimnastyczną
i sale dydaktyczne
w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie na okres od dnia
04.12.2019 r. do 31.12.2022 r. oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętych w 2021 r. na Program wsparcia
budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy
Pabianice, a także na Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na
terenie Gminy Pabianice.
Prognozowane w wysokości 50.926.280,44 zł dochody budżetu Gminy Pabianice obejmują
dochody bieżące w wysokości 49.626.280,44 zł, na które składają się:
1. subwencje –
7.434.500,00 zł
2. dochody własne 34.888.757,00 zł
w tym:
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób
prawnych
12.782.014,00 zł
- podatki i opłaty lokalne 18.341.618,00 zł,
z czego 12.124.730,00 zł to wpływy z podatku od nieruchomości
- pozostałe dochody –
3.765.125,00 zł
3. dotacje celowe z budżetu państwa 7.090.876,00 zł
w tym:
- na realizację własnych zadań bieżących – 211.588,00 zł
- zadań z zakresu administracji rządowej - 6.879.288,00 zł
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 212.147,44
zł
oraz dochody majątkowe w wysokości 1.300.000,00 zł.
Planowane wydatki budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok wynoszą 56.321.565,44 zł,
z tego
wydatki bieżące: 45.999.550,24 zł, które stanowią 81,7 % wydatków budżetu ogółem:
w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.752.008,46 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14.687.925,48
zł,
3) dotacje na zadania bieżące – 2.442.911,50 zł,
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4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.714.557,36 zł,
5) obsługa długu – 190.000,00 zł,
6) poręczenia i gwarancje – 0,00 zł,
7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 212.147,44 zł
wydatki majątkowe: 10.322.015,20 zł, które stanowią 18,3 % wydatków ogółem.
Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę Pabianice w 2022 roku wymaga
pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne wynikające z ustaw.
Zaproponowany projekt budżetu zarówno pod względem prognozowanych dochodów
jak i planowanych wydatków został skonstruowany realistycznie, z ukierunkowaniem na
bardzo oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów. Realizacja
budżetu 2022 roku wymagać będzie od wszystkich dysponentów środków finansowych dużej
dyscypliny w jego realizacji”.

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że na
połączonych Komisjach Rady Gminy został przyjęty wniosek o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu budżetu gminy na rok 2022 .
Wójt Gminy M. Wieczorek podziękował Skarbnik Gminy jak również służbom finansowym
gminy za ogromny wkład pracy w przygotowanie tego projektu budżetu ponieważ jak wyraził
tym bardziej że praca nad nim cały czas przynosiła wiele niewiadomych.
Do podziękowań dołączyła się również radna M. Werstak.

Ad. pkt 7.

Skarbnik Gminy przedłożyła uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi w sprawie opinii dot. projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2022 i do
projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania
planowanego deficytu budżetu Gminy Pabianice.
Uchwały w powyższych sprawach stanowią zał. nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 8.

W tym miejscu Skarbnik Gminy przedłożyła autopoprawki Wójta Gminy do projektu budżetu
gminy, które były także przedkładane i zaopiniowane pozytywnie na połączonych Komisjach
Rady Gminy.
Przedłożone autopoprawki zapisane poniżej:
„Autopoprawka do budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok
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Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu o kwotę 2.129.009,07 zł, z czego:
1.750.000,00 zł – to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r. i
przeznaczone na zadanie: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach o salę
gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w
Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach, które zgodnie ze stanowiskiem RIO Łódź z
2020 r. można przeksięgować jako dochód roku, w którym inwestycja będzie realizowana na
sfinansowanie wydatku zgodnego z przeznaczeniem tych środków;
379.009,07 zł – dofinansowanie projektu „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie
Pabianice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020, w związku z podpisaniem 02.12.2021 r. Aneksu do umowy o dofinansowanie, w
którym zmienia się termin zakończenia realizacji projektu na 31.05.2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu:
1. dostosowanie rozdziałów usługowych tj. 40095, 60095 do wytycznych wydanych na
potrzeby realizacji projektu SMUP (System Monitorowania Usług Publicznych) w
kontekście zmian klasyfikacji budżetowej i przeniesienie kwot dotyczących utrzymania
stanowisk pracy z wymienionych rozdziałów do rozdziału 75023 czyli:
- usunięcie wydatków z rozdziału 40095 na kwotę 216.855,00 zł
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 60095 o kwotę 312.705,00 zł
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 529.560,00 zł
2. zwiększenie wydatków
- w rozdziale 70005 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku OSP
w Rydzynach użyczonego gminie na cele świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców
sołectwa Rydzyny
- w rozdziale 75022 o kwotę 56.364,00 zł z przeznaczeniem na diety radnych
- w rozdziale 75095 o kwotę 34.500,00 zł z przeznaczeniem na diety sołtysów
- w rozdziale 90015 o kwotę 445.893,02 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne
pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice” w związku z
przedłużeniem terminu realizacji inwestycji do 31.05.2022 r.

W wyniku zmian wynikających z autopoprawki ustala się dochody budżetu w łącznej
wysokości 53.055.289,51 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 49.626.280,44 zł
2) dochody majątkowe 3.429.009,07 zł
Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 56.958.322,46 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 46.190.414,24 zł
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2) wydatki majątkowe w wysokości 10.767.908,22 zł
Ustala się deficyt w wysokości 3.903.032,95 zł, który zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z:
1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.007.747,95 zł
2) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.895.285,00 zł
Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.703.032,95 zł, pochodzące z:
1) nadwyżki z lat ubiegłych w kocie 2.007.747,95 zł
2) pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 4.695.285,00 zł.”

Radny K. Kowalski zauważył, że w autopoprawce wskazuje się już zmiany w kwestii
sfinansowania podwyżek diet dla radnych i sołtysów , a nie ma jeszcze przegłosowanej
uchwały w tej sprawie.
Skarbnik odpowiedziała twierdząco.
Innych uwag nie do autopoprawki nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał do głosowania przedłożoną autopoprawkę do budżetu Gminy
Pabianice na 2022 rok, za która radni opowiedzieli się w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. pkt 9.
Podczas głosowania nad uchwałami obecnych było 14 radnych.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od nr
roboczego LVI/A/2021 do nr LVI/J/2021, co stanowi zał. od nr 5 do nr 14.
Radni nie mieli uwag do projektu uchwały o nr LVI/A/2021. Uchwała Nr LVI/364/2021 została
przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 15.
Kolejnym głosowanym projektem uchwały był projekt uchwały budżetowej o nr roboczym
LVI/B/2021 omówiony w pkt 8 porządku obrad. Autopoprawki do budżetu zostały
przegłosowane.
Dalszych uwag, ani pytań nie było.
Rada przyjęła uchwałę nr LVI/365/2021 została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania
stanowi zał. nr 16.
W tym miejscu Wójt podziękował Radzie za przyjęcie uchwały budżetowej i za jednomyślność
w tej sprawie. Uznał, że jest to sygnał, iż jest to dobry budżet, który będzie realizowany od
stycznia.
Podziękowania złożyli również radny K. Kowalski za to, że w budżecie przewidziano kwotę
na remont strażnicy w Rydzynach, radna M. Werstak za uwzględnienie w budżecie wszystkich
sołectw oraz Przewodniczący Rady Gminy złożył ogólne podziękowania.
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Następnie Rada przeszła do omówienia projektu uchwały o nr roboczym LVI/C/2021 w sprawie
ustalenia diet dla radnych i sołtysów.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że na posiedzeniu
połączonym komisji przyjęty został wniosek, zgodnie z którym zaproponowano by ustalić dietę
podstawową radnego na 1.600,00 zł, dietę przewodniczących komisji na 1.800,00 zł, dietę w-ce
Przewodniczącego Rady na 2.000,00 zł oraz dietę Przewodniczącego Rady na 2.147,00 zł. Zaproponowano

również zgodnie z wcześniejszym wnioskiem Komisji by dietę sołtysów zwiększyć do 600,00
zł.
Radny K. Kowalski z uwagi na fakt, że z powodów technicznych nie mógł uczestniczyć w
posiedzeniu komisji połączonych, poprosił o przedstawienie uzasadnienia dla
zaproponowanych stawek. Przypomniał, że podczas podnoszenia diet poprzednim razem
uzasadnieniem było stwierdzenie, że: „dawno nie było zmian”. Podkreślił, że obecnie jest duży
ruch odnośnie wysokości diet, ale przesłanki do ustalenia diety to nie tylko kryterium
ustawowe, ale też charakter diety – ekwiwalent utraconych korzyści w związku z
wykonywaniem mandatu.
Radny M. Madaj stwierdził, że praca radnych, to nie tylko praca w komisjach, czy praca na
sesjach, ale także poza tymi godzinami. Dieta w wysokości 1600 zł zaspokoi potrzeby radnych
i zrównoważy utracone dochody.
Radny K. Kowalski nie był przekonany do przedstawionej argumentacji. Uważał, że czas
poświęcony na pracę z mieszkańcami nie musi być rekompensowany, brakowało mu elementu
społecznego. Stwierdził, że nie po to został radnym by otrzymywać rekompensatę.
Radny Ł. Drewniak prezentował podobne stanowisko, co przedmówca. Zauważył, że wzrost
diety z 800 zł na 1600 zł, czyli wzrost o 100%, to zbyt dużo. Radził by radni policzyli faktyczny
czas jaki spędzają na pracy z mieszkańcami. Sam dla przykładu policzył aktywność radnych
pod względem składanych interpelacji. Niektórzy radni nie złożyli nawet jednej interpelacji.
Uznał jednoznacznie, że tak duży wzrost diet jest nieuczciwy i nieetyczny.
W tym miejscu radni, m.in. radny M. Gryska, radny K. Kowalski i Ł. Drewniak podjęli dalszą
dyskusję wyrażając własne opinie w temacie.
Również radna M. Werstak czuła się w obowiązku zabrać głos w dyskusji. Radna przybliżyła
przebieg posiedzenia Komisji połączonych. Zauważył, że dwóch radnych, tzn. radny Ł.
Drewniak oraz radna M. Werstak byli przeciwni wzrostowi diet do 1600 zł dla podstawowych
radnych. Ubolewała, że jej argumenty nie trafiły do pozostałych radnych. Stwierdziła, że będzie
jej wstyd pobierać tak wysoką dietę przed pracownikami Urzędu, którzy pracują przez osiem
godzin dziennie i przygotowują radnym wszystkie materiały. Dlatego była tego samego zdania,
co jej przedmówcy.
W tym miejscu głos zabrał Wójt, który uważał, że wzrost diet jest zasadny biorąc pod uwagę
współpracę Wójta, Rady i Urzędu w Gminie Pabianice, czego efektem jest zajęcie przez Gminę
Pabianice 4 miejsce na 132 gminy wiejskie w województwie łódzkim. Był to ranking stworzony przez
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi oraz przez Urząd Statystyczny w Łodzi. Gminy
porównywane były w 16 kategoriach, zarówno finansowych, jak i pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
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demograficznych. Dzięki tej doskonałej współpracy od roku 2020 zrobiony został ogromny krok, choćby w
zakresie ekologii.
Radna M. Werstak zgodziła się, że wzrost diet jest zasadny. Ceny ogromnie idą do góry, poza tym przepisy
stanowią o konieczności dokonania zmian. Jednak radni powinni być świadomi większej konkurencji,
dlatego trzeba będzie lepiej się postarać.
Zdaniem radnej A. Marciniak wzrost konkurencji to dobra wiadomość, ponieważ może zmobilizuje to
większą ilość osób do pracy na rzecz społeczeństwa. Dodała, że są radni, którzy działają w różnych
organizacjach społecznych, angażują w to często dodatkowe środki finansowe, dlatego nie będzie czuła się
winna, że zagłosuje „za”.
Po zabraniu głosu przez wszystkie osoby chcące się wypowiedzieć w powyższej dyskusji W-ce
Przewodniczący Rady M. Gryska odczytał wniosek, który został poddany pod głosowanie, tj. ustalić dietę
podstawową radnego na 1.600,00 zł, dietę przewodniczących komisji na 1.800,00 zł, dietę w-ce
Przewodniczącego Rady na 2.000,00 zł oraz dietę Przewodniczącego Rady na 2.147,00 zł, a dietę sołtysów
na 600,00 zł.
Za wnioskiem opowiedziało się 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, 2 radnych byli przeciw, 1 radny
był nieobecny podczas głosowania.
Następnie W-ce Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały zgodnie z podjętym wnioskiem.
Uwag innych niż w podjętej dyskusji nie było.
Uchwała nr LVI/366/2021 została przyjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym i 2 głosach przeciw.
Protokół z głosowania stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Kolejnym omawianym projektem uchwały był projekt o nr roboczym LVI/D/2021.
W tym miejscu Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że na
posiedzeniu połączonym komisji przyjęty został również wniosek, aby ustalić stawki za wywóz nieczystości
stałych (odpadów komunalnych) w wysokości 35 zł za selektywną zbiórkę zwiększając dysproporcje z 15%
na 20% za selektywną zbiórkę ze zniżką na kompostowanie z kwotą 28 zł.
Uwzględniając powyższą zmianę W-ce Przewodniczący Rady odczytał brzmienie § 1 projektu uchwały, tj.:
„§ 1. W uchwale nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania (Dz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 905), zmienionej uchwałą nr
XL/269/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. (Dz. Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 803) wprowadza
się
następujące
zmiany:
1) § 2.1. otrzymuje brzmienie „Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o
której mowa w § 1 w wysokości 35,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość ”;
2) § 2.2. otrzymuje brzmienie „Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości 70,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość”.
3) § 3. otrzymuje brzmienie "Zwalnia się w części stanowiącej 20% z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym".

Radni opowiedzieli się jednogłośnie za wnioskiem.
Uchwała nr LVI/367/2021 została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr
18 do protokołu.
Radni nie zgłaszali uwag do pozostałych projektów uchwał od nr roboczego LVI/E/2021 do
LVI/J/2021. W związku z tym uchwały odpowiednio nr LVI/368/2021, LVI/369/2021,
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LVI/370/2021, LVI/371/2021, LVI/372/2021 i LVI/373/2021 zostały przyjęte w głosowaniu
przeprowadzonym odrębnie nad każdą z uchwał – jednomyślnie. Protokoły z głosowań
stanowią odpowiednio zał. od nr 19 do nr 24.

Ad. pkt 10.
Radny Ł. Drewniak złożył interpelację w sprawie pozamiatania lub zobowiązanie do
pozamiatania drogi w Okołowicach w związku z wożeniem piachu ze żwirowni.
W tym miejscu radna M. Werstak również poprosiła o pozamiatanie lub zobowiązanie do
pozamiatania drogi od skrzyżowania w Hermanowie w stronę Terenina w związku z wyjazdem
z pola ciągnika rolniczego.

Ad. pkt 11.

W ramach komunikatów i spraw różnych jako pierwszy głos zabrał radny Ł. Drewniak, który
pytał o możliwość utworzenia w szkole podstawowej w Petrykozach przedszkola. Jak to
wygląda.
Wójt odpowiedział, że temat ten dotyczy wszystkich placówek oświatowych w Gminie. Podjęto
starania by przemianować szkoły w zespoły szkolno-przedszkolne, dzięki czemu powstałyby
pełnowymiarowe przedszkola. Na przeszkodzie stanęły przepisy przeciwpożarowe, ponieważ
dzieci przedszkolne są traktowane jak osoby niepełnosprawne. Tylko nieliczne sale
dydaktyczne nadawałyby się na organizację przedszkoli, uwzględniając również przepisy
sanitarne. Jednak ta sprawa nie została odłożona, starania nadal są podejmowane by od
września 2022 r. te zespoły zostały utworzone. Dodał, że najtrudniejsza sytuacja jest w szkole
w Bychlewie. Dopóki nie zostanie wybudowane oddzielne przedszkole, to z powodów
architektonicznych nie da się tego rozwiązać.
Radna A. Marciniak z kolei prosiła o pomoc w załatwieniu lustra, które miałoby zostać
zainstalowane na drodze powiatowej przy szkole w Piątkowisku. Widoczność jest bardzo
utrudniona.
Radna M. Werstak pytała natomiast o możliwość podziału działki w Pawlikowicach I po stronie
posesji radnej w związku z poszukiwaniem terenu pod plac zabaw. Od właściciela działki
uzyskano informację, że zgodnie z planem działki są niepodzielne.
Wójt prosił o kontakt po sesji.
Radna będąc przy głosie złożyła życzenia świąteczne.
Radna M. Lubowicka prosiła o powrót do pomysłu budowy chodnika w Koninie, a jeśli nie
chodnik to prosiła o zastanowienie się nad tym jak zabezpieczyć pieszych. Jest tam
niebezpiecznie. Również złożyła życzenia świąteczne.
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Radny K. Kowalski zwrócił uwagę na konieczność przestrzegania obostrzeń w komunikacji
busowej, co może być utrudnione ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Pytał, czy były
zgłoszenia w tej sprawie.
Wójt odpowiedział, że takich zgłoszeń nie było i przyznał, że za tą kwestię odpowiada
przewoźnik, o czym radny wspomniał w swojej wypowiedzi.
Radny M. Kociołek pytał o sprawę przejścia dla pieszych w Bychlewie przy sklepie Dino. Czy
coś dzieje się w tej sprawie.
Radna M. Werstak pytała z kolei o to, czy jest już prowadzony ruch przez Jadwinin. Poddała
również pod rozwagę by autobus linii 265 jeździł mniejszy, ponieważ gdy ruch był puszczony
przez Pawlikowice, to widziała, że jeździł pusty.
Odpowiedzi udzielił radny M. Kociołek, który stwierdził, że autobus nie kursował już objazdem
ul. Arkuszyńskiego. Dodał, że obłożenie na linii 265 w godzinach porannych i popołudniowych
jest bardzo duże.
Przewodniczący Rady przyznał rację przedmówcy.
Radna J. Szafran dodała w tym temacie, że mieszkańcy zbierali podpisy, żeby linia 265
przejeżdżała przez Terenin i Pawlikowice, bo było to duże udogodnienie dla mieszkańców.
Godziny kursowania busa nie są dostosowane do potrzeb mieszkańców.
W tym miejscu Przewodniczący zakończył dyskusję nt. komunikacji publicznej, jednocześnie
stwierdzając, że ta dyskusja wskazuje, że jest potrzeba pochylenia się nad tematem. Następnie
podziękował radnemu za jego pracę w Radzie Gminy Pabianice w związku ze zbliżającym się
terminem złożenia mandatu. Będąc przy głosie złożył wszystkim życzenia świąteczne.
Wójt wypowiedział się w podobnym tonie w sprawie współpracy z radnym K. Kowalskim.
Radni złożyli życzenia świąteczne.

Ad. pkt 12.
Przewodniczący Rady zamknął obrady LVI sesji Rady Gminy Pabianice.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

Protokołowały:
Urszula Czerwonka
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Andżelika Struzikiewicz
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