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    Protokół Nr LII 

z obrad LII  sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września  2021 r.  

Obrady sesji w formie online rozpoczęły się o godz. 10:00.  

W obradach sesji uczestniczyli radni Rady Gminy Pabianice,  Wójt Gminy M. Wieczorek,   

radca prawny A. Jankowski.  

 

Ad. pkt 1. 

Przewodniczący Rady J. Błoch otworzył  LII  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.  

Radni nie wnieśli uwag do  protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Ad. pkt 3. 

Do przedłożonego porządku Wójt Gminy złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

trzech projektów uchwał w następujących: 

 uchylająca uchwałę Rady Gminy Pabianice w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.  

Uchwałę należy podjąć w związku  z o trzymanym pismem Starostwa Powiatowego 

informującym nas, iż  w roku bieżącym nie uda się Starostwu Powiatowemu sfinalizować 

zadania pod nazwą  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice” 

stąd prośba, aby kwota 50 tys. została przez Gminę Pabianice  przekazana w roku 2022.  

 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań 

inwestycyjnych w 2022 r.  

Uchwała powyższa odnosi się analogicznie do poprzedniego projektu uchwały  

 

 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 r. 

Proponowane zmiany zapisane w załącznikach do projektu uchwały stanowiącego 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady poddawał kolejno do głosowania zgłoszone wnioskiem  do porządku 

obrad projekty uchwał.  

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy 

Pabianice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r. radni 

opowiedzieli się w głosowaniu jednomyślnie.  
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Projekt uchwały otrzymał  numer roboczy LII/F/2022.  

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r.  radni 

opowiedzieli się w głosowaniu jednomyślnie.  

Projekt uchwały otrzymał numer roboczy LII/G/2022.  

Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Pabianice w 2021 r.   radni opowiedzieli się w głosowaniu jednomyślnie.  

Projekt uchwały otrzymał w porządku obrad numer roboczy LII/H/2022.  

W związku z powyższymi zmianami projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021 – 2024  otrzymał w porządku obrad numer roboczy  

LII/I/2021 

 

Ad. pkt. 4.  

W imieniu Przewodniczących Komisji Rady Gminy  informację o pracy Komisji między sesjami 

przedłożył  Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj  Poinformował, że Komisje 

w pracowały nad wspólnym tematem. Omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I 

półrocze, zapoznano się z przygotowanymi przez Wójta Gminy projektami uchwał na sesję Rady 

Gminy.  

 

Ad. pkt 5.  

Wójt Gminy przedłożył informację o pracy Urzędu Gminy od ostatniej sesji.  

Informacja zapisana poniżej.  

„ INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI  

wrzesień 2021 r. 

W ZAKRESIE REFERATU DRÓG I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  

 

DROGI  

 

1. Rozpatrzono 2 wnioski na wybudowanie zjazdu z  drogi gminnej. W trakcie   

           rozpatrywania 3 wnioski. 

2. Rozpatrzono 5 wniosków o zajęcie pasa drogowego. W trakcie rozpatrywania 1 szt.  

           wniosku. 

3.       Uzgodniono 6 szt. wniosków o uzgodnienie projektu organizacji ruchu. W trakcie  

           rozpatrywania 6 szt. wniosków. 

4. Wydano 12 uzgodnień lokalizacyjnych dla infrastruktury niezwiązanej z potrzebami 

  zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W trakcie rozpatrywania 2 szt.  

           wniosków. 

5.       Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00  

          zł i wyłonieniu wykonawcy na wykonanie oraz bieżącą konserwacja oznakowania  
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          poziomego w 2021 r. na drogach  administrowanych przez Gminę Pabianice i zawarciu  

          umowy z wykonawcą i zrealizowano ok. 100 % zakresu umowy. 

          Wobec konieczności wykonania dodatkowej konserwacji i oznakowania prowadzone jest  

          postepowanie zmierzające do rozszerzenia zakresu umowy. 

 

6.      Po przeprowadzeniu postepowania, wyłonieniu dostawcy oraz zawarciu umowy na  

         dostarczenie nowego ciągnika oraz osprzętu, dokonano zakupu i przejęcia  w/w  

         elementów majątku. 

 

7.       Kontynuowano wykaszanie poboczy dróg i rowów melioracyjnych z wykorzystaniem  

          zestawu ciągnika + kosiarka  oraz kos mechanicznych. 

 

8.       Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu  Gminy  

          przez mieszkańców w różnych sprawach. 

 

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

         pasie drogowym i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem  drogi. 

 

10.      Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy  

           przez mieszkańców w różnych sprawach. 

 

11.    Zakończono dwa postępowania związane z likwidacją szkód drogowych na majątku  

         gminy, uzyskano odszkodowania (szkoda z dnia 08.03.2021 – uszkodzenie przepustu  

         na drodze gminnej L108285E w Piątkowisku oraz szkoda z dnia 03.05.2021 r. –  

         uszkodzenie barierki ochronnej na skrzyżowaniu drogi gminnej G108023E z drogą  

         powiatową P3310E) w Pawlikowicach.  

         Prowadzone jest postepowanie odnośnie szkody z dnia 24.08.2021 r. – zniszczenie  

         słupa oświetleniowego hybrydowego w Żytowicach. Uzyskano decyzję o przyznaniu  

         odszkodowania. Trwa analiza wysokości przyznanego odszkodowania. 

 

12.    Po przeprowadzeniu  postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00   

         na roboty związane z utwardzeniem nawierzchni w miejscu wiat przystankowych,  

         wyłonieniu wykonawcy i zawarciu umowy prowadzone są prace odbiorowe wykonanych  

         robót.  

 

13.    Po przeprowadzeniu  postępowania o udzielenie zamówienia o wartości do 130.000,00   

         na  dostawę i montaż 3 szt. progów zwalniających na drodze L 108280 E w  Rydzynach,  

         wyłonieniu wykonawcy i zawarciu umowy, zakończono 100% robót.  

 

14.    Prowadzono bieżące usuwanie szkód – usuwanie połamanych drzew i gałęzi,  

         udrażniania kratek ściekowych, naprawa nawierzchni jezdni dróg gruntowych. 

 

15.   Zakończono postepowanie dot. usługi przygotowania postepowania o udzielenie  

        zamówienia publicznego na ,,Kompleksową dostawę energii elektrycznej oraz usługę  

        świadczenia dystrybucji na okres 01.01.2022 – 31.12.2023’’.   

 

16.   Przeprowadzono wizję lokalną i przegląd słupów oświetlenia ulicznego pod kątem  

        przesłaniania lamp przez odrastające gałęzie drzew. Zlecono wykonawcy (w ramach  

        zawartej wcześniej umowy) przycięcie koron drzew w 11 lokalizacjach. Trwają czynności  

        odbiorowe. 
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w zakresie planowania przestrzennego wykonano następujące czynności: 

 

 Wystawiono 67 wypisów, wyrysów, zaświadczeń z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz z zakresu rewitalizacji.  

 Przeprowadzono 10 spraw z zakresu opinii wstępnych projektów podziałów 

nieruchomości. 

 Przeprowadzono 6 spraw z zakresu informacji, zawiadomień, opinii, zaświadczeń o 

zgodności sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego oraz wniosków o zmianę planu.  

 Wydano 2 decyzję naliczające opłatę planistyczną w związku ze zbyciem 

nieruchomości.  

 Zebrano niezbędne dokumenty dla potrzeb opracowania oceny aktualności 

dokumentów planistycznych. 

Obecne etapy procedowanych aktów planistycznych: 

 Tereny inwestycyjne (Porszewice) – przygotowano dokumentację projektową, 

przekazano projekt uchwały na sesję Rady Gminy.     

 Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów – przygotowano dokumentację 

projektową, przekazano projekt uchwały na sesję Rady Gminy.     

W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 

 

1. Wpłynęło od Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny wezwanie do złożenia 

dokumentacji aplikacyjnej projektu pn. „Budowa mikroinstalacji  prosumenckich w Gminie 

Pabianice”. Jesteśmy w trakcie opracowywania PFU i Studium wykonalności. Trwa 

podpisywanie z mieszkańcami umów użyczenia nieruchomości, na których będą montowane 

instalacje fotowoltaiczne. Do dofinansowania planujemy 120  instalacji. Wysokość kosztów 

kwalifikowalnych projektu to 3 mln zł, dofinansowanie ma wynieść 1.950.0000 zł. 

2.  Złożony został wniosek o płatność dot. projektu „Budowa oświetlenia drogowego w 

Gminie Pabianice”. Jednocześnie wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z 

wnioskiem  

o aneksowanie terminu zakończenia realizacji projektu z 31.10.2021r. na 31.05.2022r.  

3. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi rozliczenie końcowe zadania „Integracja 

mieszkańców sołectwa Konin-Majówka poprzez wspólną pracę przy zagospodarowaniu 

terenu przy świetlicy wiejskiej” dofinansowanie wyniosło 10 .000 zł. 
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 4. Złożono dwa wnioski do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg dla inwestycji: 

- ”Rozbudowa drogi gminnej nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka - Gorzew” oraz 

- „Remont dróg gminnych: w Porszewicach, Janowicach i Górce Pabianickiej.” 

W ZAKRESIE PRACY REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI  

 
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

 

1. Wydano 15 szt.  warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej 

i 3 szt. warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 

2. Trwają prace przygotowawcze do  budowy sieci wodociągowych na terenie Gminy. 

 

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa 

 

1. Przyjęto i wprowadzono 10 wnioski o  wpis  do CEIDG, 

2. Wydano 9 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

3. Zebrano III ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych 

 

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

 

1. Wykonano 8 decyzji podziałowych, 

2. Wykonano 8. zawiadomienia o nadaniu nr posesji i 1 zaświadczenie. 

3. Wykonano 80  wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych, 

4. Wykonano 20  wypisów z KW d/c służbowych, 

5. Wprowadzono 46 szt. aktów notarialnych do rejestru, 

6. Sprawy różne – 2 sprawy dot. numeracji posesji, podziałów, rozgraniczeń, uwłaszczeń,  

7. Wykonano zadania związane z prowadzeniem czterech postępowań 

rozgraniczeniowych 

8. Przygotowano ankiety oraz dokumentację w związku z nadaniem nazw siedmiu ulic w 

miejscowości Rydzyny 

9. Trwają procedury przygotowawcze w sprawie sprzedaży 3 nieruchomości w 

Żytowicach, które w wyniku postanowienia Sądu stanowią własność Gminy w 4/40 

własności 

10. Trwa nabór ofert na wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej na działkę gminą w 

Kudrowicach (nr działki 75/2), które zostanie wykonane ze środków z funduszu 

sołeckiego wsi Kudrowice. Długość  ogrodzenia 130 mb. 

 

W  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

1. Przyjęto i wprowadzono do programu 50 deklaracji; 

2. Zaksięgowano 100 040,41 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

3. Wystawiono 11 postanowień dotyczące wpłat, z informacją na jakie zaległości została 

             zarachowana wpłata; 

4. Wystawiono 10 informacji o zaległościach w opłacie za gospodarowanie odpadami  

             komunalnymi; 

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

6. Prowadzono działania informacyjne odnośnie zaległości  

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

            udzielanie informacji itp.) ok. 150 rozmów 

8. Wystawiono 21 kart przekazania odpadów w Bazie danych o produktach i 

opakowaniach 

            oraz gospodarce odpadami  

9. Przygotowano dokumentację przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów  

            komunalnych w latach 2022-2023 

 

W zakresie ochrony środowiska 

 

1. Przeprowadzono 64 postępowania związanych z wydaniem zezwoleń, decyzji lub 

zaświadczeń w sprawie wycięcia drzew. 

2. Wystąpiono do 3 mieszkańców Gminy z prośbą o uprzątnięcie odpadów zalegających na 

ich nieruchomościach.  

3. Otrzymano informację od Agencji Nieruchomości Rolnych o uprzątnięciu z odpadów 

terenów leżących w miejscowości Porszewice  

4. Odpowiedziano na 4 wnioski o udzielenie informacji publicznej  informacji o 

środowisku. 

5. Wydano 1 postanowienie uzgadniające projekt odwiertów geologicznych 

6. Udzielono 1 odpowiedzi w zakresie gospodarki łowieckiej  

7. Udzielono 1 odpowiedzi w sprawie klasyfikacji akustycznej  

8. Podpisano 3 umowy z mieszkańcami gminy o dotację na utylizację wyrobów 

azbestowych 

 

W zakresie wykonania gminnych programów. 

 

1.  Zakończono przyjmowanie rozliczeń końcowych na  dofinansowań do fotowoltaiki   

            Trwa przygotowanie wniosku o dokonanie płatności do . WFOŚiGW. 

2.  Przygotowano 2 umowy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków.  

            Jeden wniosek został odrzucony ze względów formalnych , Jedna umowa została  

            rozwiązana na wniosek inwestora - zostało złożone pismo o sprzedaży nieruchomości 

wraz  z prośbą o rozwiązanie umowy. 

3.  Przyjmowano oraz pomagano w wypełnianiu deklaracji dot. centralnej ewidencji  

            emisyjności budynków. 

4.  Wydano 8 skierowań na sterylizację/kastrację kotów 

5. Do chwili obecnej przeprowadzono 5 kontroli instalacji fotowoltaicznych i 2 kontrole 

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. 

6. W zakresie nieczystości ciekłych wydano decyzję zezwalającą firmie Wywóz 

Nieczystości Ciekłych Koliber Piotr Janecki na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pabianice.. 

 
W ZAKRESIE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU  

 

1. W miesiącu wrześniu podmiotom prowadzącym żłobki  wypłacono 25.000,00  zł  tytułem 

dotacji udzielonej dla 50 dzieci zamieszkałych  na terenie Gminy Pabianice. 
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2. Od 1 września zawarto 8 umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Przedmiotem umów 

jest zwrot kosztów   dojazdu  dzieci do szkoły i na zajęcia wspomagające ich rozwój. 

 

3. Od 1 września zawarto 9  umów – zleceń  z opiekunami sprawującymi opiekę  nad dziećmi  

na przystankach przy szkołach w  Żytowicach, Piątkowisku i Petrykozach. 

 

4. Od 1 września zawarto umowy z przewoźnikiem „Autokarczyk” na przewóz uczniów 

niepełnosprawnych oraz na przewóz uczniów do szkół gminnych w roku szkolnym 2021/2022.  

 

5. Sporządzono  i przekazano do Kuratorium Oświaty  w Łodzi aktualizację wniosku o 

udzielenie dotacji celowej w roku 2021  na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 

6. Sporządzono i przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi wniosek dla Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Piątkowisku dotyczący programu rządowego Aktywna tablica.  

 

7. Przekazano do Kuratorium Oświaty aneksy  do arkuszy organizacyjnych  na rok szkolny  

 2021/2022. 

8. Sporządzono informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pabianice w roku 

szkolnym 2020/2021. 

9. W trakcie realizacji  jest postępowanie na wybór Wykonawcy uporządkowania terenu przy 

ZSP w Piątkowisku. Przygotowanie terenu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego - 

budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Piątkowisku. Termin realizacji prac do 30 

października br. 

10. Sołectwo Konin-Majówka zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. budowa zadaszenia 

istniejącego tarasu przy Świetlicy wiejskiej w Koninie w ramach funduszu sołeckiego wsi 

Konin-Majówka na rok 2021. Kwota zadania: 21 000 zł brutto. 

 

11. Sołectwo Piątkowisko - w ramach środków funduszu sołeckiego na rok bieżący zawarto 

umowę na wykonanie piłkochwytów przy boisku sportowym w Piątkowisku - kwota umowna 

za wykonanie przedmiotowego zamówienia - 36 800 zł brutto. Termin realizacji do 30 

października br. 

 

12. Sołectwo Porszewice - w trakcie realizacji jest  postępowanie ofertowe na wybór 

Wykonawcy dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw i 

siłownią plenerową.  

 

13. Sołectwo Petrykozy w dniu 19 września br. w ramach środków funduszu sołeckiego 

zrealizowano piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa. 

 

14. Sołectwo Kudrowice w trakcie realizacji projekt grantowy w ramach " Sołectwo na Plus:" 

Trwa postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy altany wolnostojącej na działce gminnej 

nr 75/2 w Kudrowicach. Zaakceptowano ostatecznie projekt zagospodarowania w/w działki. W 

trakcie realizacji jest  procedura zgłoszenia przedmiotowego projektu w Starostwie 

Powiatowym. 
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15. Sołectwo Rydzyny - W trakcie  realizacji  jest postępowanie na wybór Wykonawcy -

kompleksowego uporządkowanie działki 291/1w Rydzynach przeznaczonej na potrzeby 

utworzenia miejsca rekreacji dla mieszkańców ( usunięcie zakrzaczeń, rozbiórka drewnianego 

garażu, pozostałości po budynkach gospodarczych, przygotowanie nawierzchni do dalszych 

prac ( wykonania nasadzeń, założenie trawnika itp) . Termin realizacji prac do 30 października,  

 

16. Sołectwo Bychlew obecnie prowadzone jest  rozeznanie cenowe na wybór Wykonawcy 

utwardzenia terenu na działce gminnej nr 190- plac zabaw przy Dolinie Pabianki. Termin prac 

do 30 października br. 

 

30 września br. kończy się Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021, wszyscy którzy jeszcze 

nie spełnili obowiązku spisowego, będą mogli dokonać tego w Urzędzie Gminy w Pabianicach. 

W dniu 29 września rachmistrzowie będą pełnili dyżur w godzinach pracy Urzędu, natomiast 

w dniu 30 września rachmistrzowie spisowi będą pełnić dyżur do  godz. 24.00. 

 

W ZAKRESIE REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH 

Złożono  38  wniosków o wydanie dowodu osobistego.  

Wydano 40 nowych dowodów osobistych.  

Unieważniono 40 dowodów osobistych. 

Na stanowisku obsługującym sekretariat Urzędu Gminy w wrześniu wprowadzono w system 

informatyczny 620 pism, spraw, które wpłynęły do Urzędu. 

 

Ad. pkt 6. 

Inspektor ds. związanych z oświatą w Gminie Pabianice E. Stankiewicz przedłożyła informację 

o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. 

Informacja stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. pkt 7.  

 

Skarbnik Gminy J. Kukieła przedłożyła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pabianice 

za I półrocze 2021.  

Sprawozdanie z wykonania budżetu w załączeniu do niniejszego protokołu jako zał. nr 3.  

Ponadto Skarbnik poinformowała: 

  

„Przedstawiona w formie opisowej i tabelarycznej Informacja Wójta Gminy Pabianice o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2021 r. została sporządzona na podstawie danych z 

ewidencji budżetu i jest zgodna z danymi sprawozdawczymi. 

Budżet Gminy Pabianice na 2021 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXXIX/263/2020 Rady 

Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2020 r. 

W uchwale budżetowej na 2021 rok ustalono: 
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po stronie dochodów kwotę: 55.974.539,00 zł 

po stronie wydatków kwotę: 58.974.539,00 zł 

deficyt budżetu w kwocie:        3.000.000,00 zł 

W ciągu I półrocza 2021 r. dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między 

innymi: 

- ze zmianą kwoty subwencji ogólnej, 

- ze zmianą kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, 

- z przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot, 

- ze zmianą dochodów własnych itp. 

 

Zmiany w planie dochodów spowodowały zwiększenie budżetu o 3.271.134,01 zł do kwoty 

59.245.673,01 zł natomiast wydatki budżetu w wyniku zmian wzrosły w stosunku do planowanych w 

uchwale budżetowej o kwotę 4.676.834,01 zł do wysokości 63.651.373,01 zł.  

Planowany deficyt na 30 czerwca 2021 r. wzrósł do kwoty 4.405.700,00 zł. 

 

Dochody budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 

31.329.511,83 zł, czyli na poziomie 52,9% w stosunku do prognozowanych. Dochody bieżące 

zrealizowano na poziomie 52,1% planu, a dochody majątkowe na poziomie 65,3% planu. 

 

Wydatki w I półroczu 2021 r. zostały wykonane w wysokości 26.829.691,83 zł, czyli na poziomie 42,2% 

planowanych w budżecie. Wydatki bieżące wykonano w 46,2% planu, a wydatki majątkowe 

zrealizowano w wysokości 26% planu. 

 

Na dzień 30 czerwca została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 4.499.820,00 zł.  

Nadwyżka operacyjna czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 

5.559.167,86 zł. 

 

Stan zadłużenia Gminy Pabianice na dzień 30.06.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 

2.688.875,10 zł i stanowi 4,5% planowanych dochodów.  

Zadłużenie dotyczy długoterminowego kredytu zaciągniętego w Rejonowym Banku Spółdzielczym w 

Lututowie na okres od dnia 04.12.2019 r. do 31.12.2022 r.  

W I półroczu spłacone zostały raty w wysokości 1.200.000,00 zł co stanowi 44,7% planu rocznego. 

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

 

Należności Gminy na dzień 30.06.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosiły ogółem 

16.121.336,61 zł, z czego: 

gotówka i depozyty na żądanie – 8.170.999,62 zł, 

należności wymagalne – 1.317.584,89 zł, 

pozostałe należności – 6.632.752,10 zł. 

Z informacji półrocznej o wykonaniu budżetu wynika, że największy udział w dochodach gminy 

stanowią dochody własne, których udział w dochodach ogółem wynosi 33,6%, 

Kolejną pozycję stanowią udziały w dochodach budżetu państwa czyli w podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz od osób prawnych, które kształtują się na poziomie 19,9% 

oraz subwencje ogólne – których udział wynosi 17% w dochodach wykonanych ogółem.  

Spośród dochodów własnych najważniejszą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który na dzień 

30 czerwca został wykonany w kwocie 5.871.350,40 zł czyli na poziomie 50,2% planu. Jego udział w 

wykonanych dochodach ogółem wynosi 18,7%. 

 

Oceniając poziom wykonania wydatków należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wykonanie 

wydatków majątkowych, które wynika z faktu, że w I półroczu zakres prac dotyczy przede wszystkim 
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przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych oraz przygotowania dokumentacji 

projektowej, w związku z czym następuje przesunięcie wydatkowania środków na zadania inwestycyjne 

na III i IV kwartał roku.  

Wydatki bieżące obejmują wydatki poniesione na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

- dotacje na zadania bieżące  

- świadczenia na rzecz osób fizycznych  

- wydatki na programy związane z udziałem środków UE 

oraz wydatki na obsługę długu. 

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice za I półrocze 2021 

r. zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych zawiera wartości przyjęte w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej i budżecie gminy.  

Wartości te są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu 

gminy Pabianice.  

 

W dniu 27 września 2021 r.  została podjęta uchwała Nr I/104/2021 składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Pabianice za I półrocze 2021 r. ” 

Ponadto Skarbnik przedłożyła Uchwałę Nr I/104/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 września 2021 w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2021 r. – zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 

Skarbnik  Gminy poinformowała, że skład orzekający RIO zaopiniował  pozytywnie informację z 

przebiegu wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2021 roku. 

 

Zarówno informacja wójta jak i uchwała RIO będą udostępnione na stronie gminy. 

 

 

Ad. pkt 8. 

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice przedstawił projekty uchwał od nr roboczego 

LII/A/2021 do nr LII/I/2021, co stanowi zał. od nr 5 do nr 13. 

Pierwszym przedłożonym projektem był projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w 

Porszewicach. Uchwała nr LII/340/2021 została przyjęta przez radnych w głosowaniu 

jednomyślnie. Protokół głosowania stanowi zał. nr 14. 

Do kolejnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, 

Kudrowice, Rydzyny, Hermanów, radna M. Werstak poprosiła o przedłożenie uzasadnienia do 

powyższego projektu. 

Wójt M. Wieczorek przypomniał, że uzasadnienie pisemne znajduję się w załączeniu do 

projektu uchwały, ale poinformował, że generalnie uchwała ta koryguje błędy, które 

nagromadziły się w różnych latach, a dotyczy to głównie działek znajdujących się w okolicach 

lasów. 

Powyższa uchwała o nr LII/341/2021 została podjęta w głosowaniu jednomyślnie. Protokół 

głosowania stanowi zał. nr 15. 
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Radni nie zgłaszali uwag do kolejnych projektów uchwał od nr roboczego LII/C/2021 do 

LII/I/2021. Uchwały Nr LII/342/2021, LII/343/2021, LII/344/2021, LII/345/2021, 

LII/346/2021, LII/347/2021 i  LII/348/2021 zostały podjęta w głosowaniu przeprowadzonym 

odrębnie nad każdą z nich - jednomyślnie. Protokoły z głosowania stanowią odpowiednio zał. 

od nr 16 do nr 22. 

 

Ad. pkt 9. 

Interpelacji ani zapytań   nie było. 

 

Ad. pkt 10. 

W ramach wolnych wniosków, komunikatów i spraw różnych radna A. Marciniak wystąpiła z 

prośbą do Wójta o interwencję w kwestii ustalenia przejścia dla pieszych na ul. Wspólnej 

naprzeciwko sklepu. Odniosła się również do informacji Wójta odnośnie przeglądu słupów 

oświetleniowych – przy przejściu dla pieszych do ul. Złotej jest pęknięty słup oświetleniowy. 

Wójt poinformował, że weryfikacja słupów oświetleniowych odbywała się pod kątem 

konieczności przycinki gałęzi drzew. Niemniej poinformował, że zostanie to zgłoszone do PGE. 

Odnosząc się z kolei do pierwszej kwestii poinformował, że jest to droga powiatowa położona 

na terenie Miasta Pabianice. Z jego wiedzy wynika, że droga ta ma być remontowana. 

Przypuszczał, że takie przejście zostanie uwzględnione, jednak obiecał tę kwestię sprawdzić. 

Kolejną kwestię poruszył radny Ł. Drewniak. Radny poinformował, że odbyło się zebranie 

wiejskie w Górce Pabianickiej. Mieszkańcy jednogłośnie uznali, że stan jakości wody jest zły. 

Dlatego prosił o szczegółowe przyjrzenie się urządzeniom na stacji uzdatniania wody. 

Następnie radny M. Kociołek podziękował za organizację pięknych dożynek. 

Do podziękowań Wójtowi, radnym, sołtysom i rolnikom dołączył się również Przewodniczący 

oraz radna M. Werstak. 

Również radna A. Marciniak podziękowała za barierki przy rowie na drodze powiatowej w 

Piątkowisku. 

W dalszej kolejności głos zabrała radna M. Werstak. Poinformowała, że w Pawlikowicach 

odbyło się zebranie wiejskie, był przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Pabianicach, z 

którym doszło do konsensusu odnośnie dróg na terenie Pawlikowic. Następnie zgłosiła sprawy: 

• prośba o informację w sprawie możliwości zakupu działki pod plac zabaw w 

Hermanowie, Pawlikowicach lub Tereninie; 

• wykonanie przeglądu słupów oświetleniowych na terenie Gminy; 

• przy mostku między Tereninem a Pawlikowicami I pobocza zaczynają osiadać, 

krawędzie się opuszczają. 

Również radna M. Lubowicka zwróciła uwagę na problemy z zakupem działki w Woli 

Żytowskiej. 
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Radny M. Gryska poinformował, że również w Petrykozach odbyło się zebranie wiejskie. 

Mieszkańcy zgłaszali potrzebę zamontowania tablic informacyjnych z numeracją posesji. 

Chodziło głównie o nowe osiedle, które powstaje naprzeciwko szkoły w Petrykozach. 

Radny K. Kowalski odniósł się do poruszanego już wcześniej tematu przycięcia drzew przy 

lampach oświetleniowych. Czy któryś z 11 odcinków obejmuje Rydzyny. 

Wójt odpowiedział, że nie wie dokładnie, które odcinki dróg zostały ujęte, ale chodzi raczej o 

drzewa przy drogach gminnych, a nie powiatowych. W tej sprawie będzie trzeba 

najprawdopodobniej wystąpić do Starostwa Powiatowego. Niemniej informację można 

uzyskać w referacie. 

Poinformował również, że wiadomo, które lampy stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo, 

dot. to głównie Porszewic i Wysieradza, ponieważ tam są lampy hybrydowe. W pozostałych 

przypadkach nie ma potrzeby dokonywania przeglądu lamp na terenie Gminy. W 

Pawlikowicach i Rydzynach lampy już zostały wymienione na oświetlenie konwencjonalne. 

Również radna D. Szczesik zgłosiła następujące sprawy, potrzeby: 

• wykoszenie poboczy na drodze powiatowej w Żytowicach; 

• skradziono lustro na skrzyżowaniu drogi powiatowej w Żytowicach z drogą gminną w 

kierunku Wysieradza; 

• na skrzyżowaniu drogi w Janowicach do Lutomierska ogromna wyrwa; 

• przepusty do odprowadzania wody w Żytowicach są pozarastane. 

Z kolei radny G. Antoniewski prosił by przy projektowaniu nowych dróg poszerzać je, a nie 

zwężać. 

Wójt odpowiedział, że zawsze bierze się to pod uwagę. Dąży się do poszerzania dróg, nawet 

jeśli wiąże się to z koniecznością wywłaszczania. 

Radna Marciniak apelowała również by nawiązać kontakt z sąsiednimi gminami w sprawie 

remontu drogi do Włodzimierza. 

Innych spraw nie było. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Pabianice 

 

 Jerzy Błoch 

 

Protokołowały: 

Urszula Czerwonka 

Andżelika Struzikiewicz 
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