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Protokół Nr XLVIII
z obrad XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 6 lipca 2021 r. r.
w sali OSP w Górce Pabianickiej.
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:45
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 uczestniczyła radna Sejmiku
Wojewódzkiego Województwa Łódzkiego D. Więckowska, Wójt Gminy M. Wieczorek.
Ad. pkt 1.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch otworzył XLVIII sesję Rady Gminy,
stwierdził quorum do podejmowania uchwał. Dodał, iż XLVIII sesja nadzwyczajna została
zwołana na wniosek Wójta Gminy Pabianice M. Wieczorka.
Wójt przedłożył wniosek, w którym informuje, iż proponuje się zmniejszenie planu wydatków
o 43 600 zł. na zadaniu” przebudowa drogi gminnej w Rydzynach” i przeznaczenia ich na
dokończenie zadania realizowanego w 2021, a także z wydatków niewygasających pn.
„przebudowa drogi gminnej w Hermanowie 9dokumentacja projektowa)” oraz na zwiększenie
środków na diety ekspertów komisji egzaminacyjnej na awans nauczycieli.
- zmianie w planie dotacji z kwoty 80 000 na 50 000 + 30 000 na wniosek OSP Górka
Pabianicka w związku z otrzymanym dofinansowaniem w wys. 330 000 zł. na remont strażnicy.
Ad. pkt 2.
Do przedłożonego radnym porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.
Porządek obrad przedkłada się w sposób:
1. Otwarcie obrad XLVIII sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 r. – Uchwała Nr XLVIII/A/2021
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021 – 2024 – Uchwała
Nr XLVIII/B/2021
4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
5. Komunikaty i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. pkt 3.
W-ce Przewodniczący Rady M. Gryska przedłożył projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy Pabianice na 2021 r. .
Uchwała Nr XLVIII/329/2021 została podjęta w głosowaniu jednogłośnie, co stanowi zał. nr 2
do niniejszego protokołu.
Protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 3 nr do niniejszego protokołu
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Uchwała Nr XLVIII/330/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej została
podjęta w głosowaniu jednogłośnie, co stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Protokół z przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 5 nr do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4.
Z interpelacjami do Wójta Gminy wystąpili:
Radny M. Kociołek zgłosił interpelację w sprawie:
Instalacji odcinkowego pomiaru prędkości na drodze 485 na odcinku Pawlikowice JadwininBychlew.
Radny Ł. Drewniaka zgłosił interpelację w związku z ponownymi uwagami mieszkańców dot.
sprawdzenia urządzenia do uzdatniania wody na stacji uzdatniania wody w Górce Pabianickiej.
Ad. pkt 5.
Spraw różnych nie zgłoszono, jedynie Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich obecnych do
uczestnictwa po sesji rady gminy na uroczyste wręczenie odznaki „ Zasłużony dla rolnictwa”
– mieszkańcowi Gminy Pabianice p. G. XXXXXX.
Ad. pkt 6.
Przewodniczący Rady zamknął obrady XLVIII sesji Rady Gminy Pabianice.
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