
Protokół Nr 32 

z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się on-line i rozpoczęło o godz. 9:00. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji Gospodarczo-Finansowej obecni zgodnie 

z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: 

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

Kukieła, Kierownik Ref. Oświaty, Kultury i Sportu M. Tum oraz Kierownik Ref. Gospodarki 

Gruntami i Nieruchomościami S. Izbicki. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj. 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Przyjęcie informacji o realizacji planów inwestycyjnych i remontów na terenie Gminy 

Pabianice w 2022 r. 

2. Opracowanie wniosków do budżetu Gminy Pabianice na 2023 r. 

3. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy. 

4. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący powitał zebranych, odczytał tematykę posiedzenia i oddał głos Wójtowi. 

 

Ad. pkt 1. 

Wójt przedstawił informację o realizacji planów inwestycyjnych i remontów na terenie Gminy 

Pabianice w 2022 r., co stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

W komentarzu do informacji pisemnej przekazanej radnym Wójt zauważył, że w bieżącym roku jest 

wiele inwestycji, których wartość jest tak wysoka. Na większość z nich Gmina pozyskała środki 

zewnętrzne. Realizacja inwestycji nie jest zagrożona. Problem stanowią wydatki bieżące, na które 

wpływ mają inflacja i sytuacja na rynku. Z doniesień medialnych wynika, że jednostki samorządu 

terytorialnego mają otrzymać wsparcie ze środków państwowych na wydatki bieżące. 

Skarbnik potwierdziła, że jest taki projekt ustawy rządowej, jednak zauważyła, przytaczając 

uzasadnienie do projektu, że jeżeli środki zostaną przekazane w bieżącym roku, to Gmina nie otrzyma 

subwencji w roku 2023. 

W dalszej kolejności Wójt odnosząc się do konkretnych inwestycji wspomniał o tym, że będzie 

opóźnienie w realizacji inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego w Piątkowisku 

o około 2 tygodnie oraz o tym, że będzie ogłaszany kolejny przetarg na budowę sali gimnastycznej 

w szkole w Pawlikowicach. Poprzedni trzeba było unieważnić z uwagi na techniczne kwestie w 

dokumentacji. 



Wspomniał również, że Gmina będzie mogła sięgnąć po 4 mln zł na realizację tego zadania, ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Odnosząc się do przedłożonej informacji radny Ł. Drewniak zapytał, czy są terminy określające 

wejście wykonawcy na drogę w Górce Pabianickiej oraz jak wygląda kwestia wywłaszczeń w Górce 

Pabianickiej tzw. Poduchownej. 

W-ce Wójt poinformował, że w najbliższym czasie dokończona zostanie pierwsza nakładka asfaltowa 

na drodze we Władysławowie. W Pawlikowicach prace stanęły ze względu na urlopy ekipy 

odpowiedzialnej za kanalizację, ale w najbliższym czasie rozpoczną się prace brukarskie. W 

odniesieniu do inwestycji Górka Pabianicka-Gorzew poinformował, że ornitolog dokona przeglądu 

drzew, które są znaczone pod wycinkę. W-ce Wójt wspomniał również o dodatkowych trudnościach, 

tj. konserwator zabytków zmienił decyzję – przed rozpoczęciem prac muszą zostać wykonane 

badania archeologiczne, dlatego droga będzie musiała zostać zamknięta na dłuższy czas. Odnosząc 

się natomiast do pytania o wywłaszczenia stwierdził, że wydana została decyzja ZRID, na mocy 

której wykonawca może wejść w teren. Z kolei wycena nieruchomości jest zadaniem Starostwa 

Powiatowego w Pabianicach. Zgodnie z przekazaną Gminie informacją Starostwo dokonuje wycen z 

poprzedniego roku. Sprawa nieruchomości w Górce Pabianickiej tzw. Poduchownej ma w tym roku 

nr 7, więc wyceny będą wykonane na koniec bieżącego roku, albo na początku przyszłego. Dopiero 

na podstawie operatu, który Gmina otrzyma wypłacane są środki w terminie 30 dni. Urząd nie ma 

wpływu na wyceny, ani na ich wysokość. Na koniec swojej wypowiedzi stwierdził, że konieczne 

będzie zorganizowanie spotkania, ponieważ bez rozstrzygnięcia kwestii finansowych wykonawca nie 

zgadza się na wejście w teren, mimo iż zgodnie z prawem można to zrobić. 

Innych pytań nie było. 

 

Ad. pkt 2. 

Odnosząc się do tematu opracowania wniosków do budżetu Gminy Pabianice na 2023 r., Wójt 

przedstawił jedynie pewien zarys planowanych inwestycji z uwagi na to, że jest zbyt wcześnie. 

Wskazał, że kontynuowane będą inwestycje rozpoczęte w bieżącym roku oraz rozpoczęta zostanie 

budowa sali gimnastycznej w Pawlikowicach. Dodał, że wykonując swoje obowiązki otrzymuje 

sygnały od mieszkańców o potrzebach. Są to m.in.: 

• remont sali OSP w Rydzynach. Wykonana została dokumentacja, Urząd stara się pozyskać 

dofinansowanie z WFOŚiGW, ponieważ kosztorys opiewa na 1,5 mln zł. Do tej pory każda 

budowana świetlica była dofinansowywana; 

• budowa świetlicy w Porszewicach; 

• inwestycje drogowe – zgodnie z sugestiami radnych; 

• inwestycja drogowa w Rydzynach (droga powiatowa) – połowa wkładu Starostwa będzie po 

stronie Gminy; 

• przedszkole w Bychlewie. 

Radny M. Śpionek wyraził zadowolenie, iż wspomina się o remoncie OSP Rydzyny mimo trudnej 

sytuacji. 



Radny Ł. Drewniak z kolei zacząłby rozważać przebudowę drogi między Górką Pabianicką a 

Świątnikami (za sklepem) i w kierunku Szynkielewa (za kościołem) – konieczność położenia 

nakładki asfaltowej, ponieważ nawierzchnia zaczyna się kruszyć, pojawiają się ubytki. 

Wójt zwrócił uwagę, że pewnym wyznacznikiem są przygotowywane dokumentacje projektowe – 2 

w Jadwininie, w Świątnikach tzw. Małych, 3 drogi w Piątkowisku na osiedlu oraz powstała już 

dokumentacja na drogę w Hermanowie II. Na chwilę obecną udało się tę drogę poprawić, ale 

docelowo planowana jest przebudowa. Kosztorys opiewa na kwotę 3 mln zł. Będzie zgłoszona do 

Rządowego Programu Dróg Samorządowych. 

Przewodniczący zwrócił uwagę na stan dróg wyremontowanych kilka lat temu, np. przez Górkę 

Pabianicką czy Szynkielew-Kudrowice, gdzie asfalt się kruszy, pojawiają się ubytki. Prosił o 

interwencję w powiecie w kwestii drogi Szynkielew-Kudrowice. 

Innych uwag, ani pytań nie było. 

 

Ad. pkt 3. 

Wójt przedstawił i omówił krótko materiały na sesję. 

Projekty uchwał od nr roboczego  LXV/A/2022 do nr LXV/J/2022  wraz z uzasadnieniami do nich 

stanowią załączniki od nr 3 do nr 12. 

Pytań, ani uwag do powyższego nie było. 

Radni otrzymali ponadto 3 dodatkowe projekty uchwał, które Wójt zamierza wprowadzić pod obrady 

sesji, tj.: 

• zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały: „W związku z wnioskiem złożonym i pozytywnie 

rozpatrzonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na zadanie „Remont świetlic 

wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia" zgodnie z celem ogólnym „poprawa 

jakości życia mieszkańców LGD „BUD-UJ RAZEM" zabezpiecza się wkład własny na realizację 

zadania poprzez zlikwidowanie zadania, które nie będzie realizowane z uwagi na nieuregulowany 

stan prawny: „Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej dz. Nr 8 i dz. Nr 18 w Rydzynach" 

(-) 72.000,00 zł, z przeznaczeniem na: „Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z 

zakupem wyposażenia" (+) 72.000,00 zł. 

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowski zostanie włączona do budżetu kwota przyznanego 

dofinansowania i zwiększona wartość zadania o 84.627,00 zł.” 

• zmieniająca uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w 

sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice. 

Zgodnie z uzasadnieniem, z uwagi na podział sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenie sołectwa 

Okołowice koniecznym stało się uaktualnienie statutu sołectwa Gorzew poprzez usunięcie nazwy 

„Okołowice”. W tym zakresie jest to zmiana formalna, nie mająca wpływu na treść statutu. 

Z kolei w odniesieniu do statutu Okołowic konieczne było przeprowadzenie konsultacji społecznych 

z mieszkańcami sołectwa w sprawie projektu statutu, co wynika z art. 35 ustawy o samorządzie 

gminnym. 



Konsultacje społeczne w tej sprawie trwały od 4.08.2022 r. do 26.08.2022 r. Projekt statutu został 

zaakceptowany przez mieszkańców. 

• Rozpatrzenia petycji dotyczącej "utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony 

Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy". 

 

Pytań ani uwag do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 4. 

Spraw różnych nie było. 

  

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 Przewodniczący 

 Komisji Gospodarczo-Finansowej 

  

 Mariusz Madaj  

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 


