
Protokół Nr LXVI 

z obrad LXVI sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2022 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). Na ustawowy 

liczebnie skład Rady Gminy 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych. Ponadto w sesji 

uczestniczył Wójt Gminy M. Wieczorek, 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 było. 

 

Ad. pkt 3. 

Do porządku obrad LXVI sesji radni nie wnieśli uwag. 

Wójt wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał, które zostały 

zasygnalizowane i omówione podczas komisji Rady: 

• zmiany uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. akt o 

utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały: „Wojewoda Łódzki w ramach swoich kompetencji 

nadzorczych zakwestionował postanowienia Uchwały Nr LXV/432/2022 Rady Gminy Pabianice z 

dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 

27 kwietnia 2018 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury. 

Zastrzeżenia dotyczyły sformułowania „w szczególności". W ocenie organu nadzoru użycie takich 

wyrazów oznacza, że w akcie prawa miejscowego został stworzony katalog otwarty zakresu działań 

Gminnego Domu Kultury, co oznacza dokonanie subdelegacji kompetencji organu stanowiącego na 

rzecz bliżej nieokreślonego podmiotu. Biorąc pod uwagę powyższe wykreślono z uchwały słowa „w 

szczególności". 

Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został przyjęty przez 

radnych jednogłośnie. W głosowaniu udział brało 14 radnych. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy 

LXVI/E/2022. 

• zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. 



Uzasadnienie: „Na wnioski przedstawione przez sołectwo Bychlew i sołectwo Porszewice dokonuje 

się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z uchwałami 

zebrania wiejskiego. 

Zmiany w przedsięwzięciach wykazane zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.” 

Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został przyjęty przez 

radnych jednogłośnie. W głosowaniu udział brało 15 radnych. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy 

LXVI/F/2022. 

• zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. 

Zgodnie z uzasadnieniem: „zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na zwiększeniu o 

kwotę 220.763,18 zł, z czego: 

1. 36.024,00 zł - Zwiększenie subwencji oświatowej o 36.024,00 zł w związku ze zmianami w 

zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli 

kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. 

2. 5.531,18 zł - Dochody uzyskane przez SP w Petrykozach i ZSP w Piątkowisku z 

przeznaczeniem na wydatki bieżące 

3. 12.881,00 zł - Środki pozyskane z PUP na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem 

bezrobotnych w ramach robót publicznych 

4. 38.700,00 zł - Zwiększone wpływy z opłaty eksploatacyjnej (6.700,00) oraz podatku od 

środków transportowych od osób prawnych (32.000,00) przeznaczone na pokrycie wyższych 

wydatków związanych z utrzymaniem transportu publicznego na terenie gminy - wzrost cen 

paliw (12.700,00) oraz na zabezpieczenie zajęć basenowych dla dzieci i młodzieży szkół 

podstawowych od 1 października 2022 r. (22.000,00) 

5. 7.000,00 zł - Ponadplanowe wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 

pozyskane przez GOPS - są to dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa 

6. 36.000,00 - pomoc finansowa w formie dotacji celowych pozyskana od Województwa 

Łódzkiego przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji 

projektów w sołectwach „Sołectwo na plus"- 

• 12.000,00 zł - dla sołectwa Kudrowice na „Zakup gastronomicznych szaf chłodniczych na 

potrzeby doposażenia miejsca integracji społecznej" 

• 12.000,00 zł - dla sołectwa Rydzyny na „Integracja i rekreacja w sołectwie Rydzyny poprzez 

budowę siłowni zewnętrznej w Rydzynach" 

• 12.000,00 zł - dla sołectwa Hermanów na „Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa 

Hermanów poprzez wspólną pracę przy budowie altany ogrodowej służącej wspieraniu 

aktywności plenerowej" 

7. 84.627,00 zł - Umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach 

działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" na realizację 

zadania „Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia" 



Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został przyjęty przez 

radnych jednogłośnie. W głosowaniu udział brało 14 radnych. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy 

LXVI/G/2022. 

• zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. 

Uzasadnienie: „W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

budżetowej dokonuje się zmian: 

1. w paragrafach dochodowych: 

• związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

• dotyczących środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 

2. w paragrafach wydatkowych: 

• na wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

• na wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 

Ponadto wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 3.672.000,00 zł na realizację wypłat 

dodatku węglowego. 

Zgodnie ze stanowiskiem z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi gmina ma możliwość 

wprowadzenia do budżetu środków na realizację wypłat dodatku węglowego w sytuacji, gdy 

faktycznie gmina nie otrzymała jeszcze tych środków od wojewody. Podstawę wprowadzenia do 

budżetu stanowi wniosek, o którym mowa w ust. 3 art. 4 ustawy o dodatku węglowym, złożony 

wojewodzie. 

Realizacja wypłat dodatku węglowego możliwa jest jedynie po przekazaniu gminie środków na ten 

cel przez wojewodę”. 

Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został przyjęty przez 

radnych jednogłośnie. W głosowaniu udział brało 14 radnych. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy 

LXVI/H/2022. 

• zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. 

Uzasadnienie: „Na wnioski przedstawione przez sołectwo Hermanów i sołectwo Janowice-Huta 

Janowska dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, 

zgodnie z uchwałami zebrania wiejskiego. 

Zmiany w przedsięwzięciach wykazane zostały w załączniku do niniejszej uchwały.” 

Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został przyjęty przez 

radnych jednogłośnie. W głosowaniu udział brało 15 radnych. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy 

LXVI/I/2022. 

•  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 

2023 r. 



W uzasadnieniu przedstawiono pismo Starostwa Powiatowego w Pabianicach, o następującej treści: 

„W nawiązaniu do treści naszego pisma o numerze DM.041.12.2021 z dnia 9 czerwca 2022 roku 

zwracamy się z prośbą do Pana Wójta o podjęcie uchwały dotyczącej przekazania Powiatowi 

Pabianickiemu w 2023 roku pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg 

powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez miejscowość Rydzyny, gm. 

Pabianice do DW 485 w Pawłówku, gm. Dłutów" w wysokości 237 500,00 zł. Kwota ta wraz z 

wkładem powiatu w tej samej wysokości oraz z dofinansowaniem w wysokości 9 025 000,00 zł ze 

środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych będzie stanowiła 

plan finansowy zadania, które zaplanowano do realizacji w latach 2023 – 2024. 

 Prosimy ponadto o przekazanie nam uchwały uchylającej uchwałę o numerze L/333/2021 z 

dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na 

działalność inwestycyjną w 2022 r., oczywiście jeżeli została' podjęta. Pozwoli to nam" na 

uporządkowanie budżetu w zakresie pomocy finansowej z niej wynikającej.” 

Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został przyjęty przez 

radnych jednogłośnie. W głosowaniu udział brało 15 radnych. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy 

LXVI/J/2022. 

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030 

Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został przyjęty przez 

radnych jednogłośnie. W głosowaniu udział brało 15 radnych. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy 

LXVI/K/2022. 

• wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra 

Energii Powiatu Pabianickiego 

Zgodnie z uzasadnieniem, Gmina Pabianice podejmuje działania zmierzające do walki z niską emisją, 

rozwojowi odnawialnych źródeł energii (OZE) na potrzeby własne, mieszkańców oraz lokalnych 

przedsiębiorców. 

 Planowane jest zawiązanie lokalnej społeczności energetycznej - Klastra Energii. Dzięki 

sprzyjającym zmianom w legislacji oraz pojawiającymi się możliwością pozyskania dofinansowania 

dedykowanego dla Klastrów Energii m.in. Z Krajowego Programu Odbudowy z przeznaczeniem na 

inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Zawiązanie porozumienia o powołaniu klastra 

energii stworzy możliwość wnioskowania o dofinansowanie oraz zwiększy szanse na pozyskanie 

dofinansowanie. Efektem rzeczowym przedsięwzięcia będzie wybudowanie instalacji 

fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz pomp ciepła na terenie klastra energii. Dodatkową 

korzyścią dla Gminy w związku z przystąpieniem do Klastra Energii, wraz z rozwojem Odnawialnych 

Źródeł Energii, Gmina będzie mogła skorzystać z korzyści płynących ze zmniejszonych opłat 

dystrybucyjnych na energię elektryczną. 

 W ramach podejmowanych działań zawarte zostanie porozumienie cywilnoprawne pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego w powiecie Łaskim pozwoli zrzeszonym w klastrze gminom 

uzyskać możliwość dofinansowania na zasadach bezkonkursowych środków krajowych i 

europejskich oraz na zasadach konkursowych z NFOŚiGW na budowę Odnawialnych Źródeł Energii 

dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz JST. Celem klastra energii jest: 

• ograniczenie niskiej emisji na terenie Członków Klastra (JST), w tym poprzez inwestycje w 

OZE; 



• zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii; 

• rozwój OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej; 

• rozwój gospodarczy regionu; 

• stworzenie nowych miejsc pracy. 

Wniosek o wprowadzenie powyższego projektu uchwały do porządku obrad został przyjęty przez 

radnych jednogłośnie. W głosowaniu udział brało 15 radnych. Projekt uchwały otrzymał nr roboczy 

LXVI/L/2022. 

Po wprowadzeniu powyższych zmian porządek obrad LXVI sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad LXVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

6. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2022 r. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w Szynkielewie i Górce Pabianickiej – Uchwała Nr LXVI/A/2022 

b/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 

na terenie gminy Pabianice – Uchwała Nr LXVI/B/2022 

c/ zmiany Statutu Gminy Pabianice – Uchwała Nr LXVI/C/2022 

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

sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice - Uchwała Nr LXVI/D/2022 

e/ zmiany uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. akt o 

utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury – Uchwała Nr LXVI/E/2022 

f/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXVI/F/2022 

g/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXVI/G/2022 

h/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXVI/H/2022 

i/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXVI/I/2022 

j/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2023 r. - 

Uchwała Nr LXVI/J/2022 

k/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030 - Uchwała Nr 

LXVI/K/2022 

l/ wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii 

Powiatu Pabianickiego - Uchwała Nr LXVI/L/2022 

8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych. 



9. Komunikaty i sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. pkt 4. 

Przewodniczący Komisji złożyli informację o pracy Komisji miedzy sesjami. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że w miesiącu wrześniu 

odbyło się jedno wspólne posiedzenie Komisji, któremu przewodniczył. Tematem posiedzenia była 

analiza wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2022 r., omówienie materiałów na sesję 

Rady Gminy Pabianice oraz sprawy różne. Radny poinformował ponadto, że Komisja gościła 

przedstawiciela DOEKO GROUP Pana J. Maceję, który przybliżył tematykę dotyczącą klastra 

energii. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja Rewizyjna odbyła 

między sesjami 1 posiedzenie w temacie oceny realizacji inwestycji pod nazwą „Oświetlenie Gminy 

Pabianice”. Obecny na posiedzeniu był pracownik Urzędu Gminy ds. inwestycji J. Siekierski, który 

omówił powyższy temat. Uwag nie było. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji A. Marciniak poinformowała, że w miesiącu 

wrześniu nie odbywało się posiedzenie Komisji. 

 

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 2022 r. 

 

W ZAKRESIE REFERATU DRÓG I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

W zakresie dróg 

1.    Rozpatrzono 3 wnioski na wybudowanie zjazdu z  drogi gminnej. 

2.    Rozpatrzono 15 wniosków o zajęcie pasa drogowego. W trakcie rozpatrywania 2 szt. 

       wniosków. 

3.    Uzgodniono 12 wniosków o uzgodnienie projektu organizacji ruchu. W trakcie 

       rozpatrywania 2 wnioski. 

4.  Wydano 12 uzgodnień lokalizacyjnych dla infrastruktury niezwiązanej z potrzebami 

        zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W trakcie rozpatrywania 3 szt. 

        wniosków. 

5.      Kontynuowano wykaszanie poboczy dróg i rowów melioracyjnych z wykorzystaniem 



         zestawu ciągnika + kosiarka  oraz kos mechanicznych. 

6.     Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu 

        Gminy przez mieszkańców w różnych sprawach. 

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

        pasie drogowym i umieszczenia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. 

 8.   Po przeprowadzeniu postepowania uproszczonego i rozeznania cenowego dokonano 

        zakupu usługi dot. wykonania, dostawy i montażu 1 szt. wiaty przystankowej w 

        Porszewicach. 

 9.    Dokonano naprawy wiaty przystankowej w Jadwininie poprzez zlecenie wymiany 2 szt. 

        szyb bezpiecznych.     

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

        udrażniania kratek ściekowych, likwidowania zastoin wodnych. 

  11.  Prowadzono bieżącą naprawę nawierzchni dróg na terenie gminy. 

 

W zakresie planowania przestrzennego 

 Wystawiono 78 wypisów, wyrysów, zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz z zakresu rewitalizacji. 

 Przeprowadzono 5 spraw z zakresu opinii wstępnych projektów podziałów nieruchomości. 

 Przeprowadzono 2 sprawy z zakresu informacji, zawiadomień, opinii, zaświadczeń o 

zgodności sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego oraz wniosków o zmianę planu. 

 Wszczęto 6 postępowań administracyjnych w sprawie naliczenia opłaty planistycznej w 

związku ze wzrostem wartości zbytych nieruchomości, dla których dokonano zmiany planu.   

 Opracowano 6 postanowień w sprawie powołania biegłego rzeczoznawcę majątkowego w 

cele uzyskania opinii o wartości zbytych nieruchomości dla potrzeb naliczenia opłat 

planistycznych.  Zawarto umowę z biegłym po przeprowadzeniu zapytania ofertowego. 

 Przygotowano dwa projekty uchwał w sprawie przystąpień do uchwalenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem. 

 Opracowano koncepcje urbanistyczną dla obszarów gminy Pabianice stanowiących grunty 

leśne. 

 Przygotowano formularz wniosków i uwag w zakresie wariantu inwestorskiego KDP. 

 Na bieżąco udzielano informacji w zakresie planowania przestrzennego petentom urzędu 

gminy. 

 Zgłoszono uwagi do systemu e-mapa w zakresie aktualizacji udostępnianych danych 

przestrzennych. 



 

INWESTYCJE 

Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych zapisanych w budżecie Gminy. 

1. Niżej wymienione zadania, polegające na opracowaniu dokumentacji 

  projektowych (o wartościach nie przekraczających 130 000 zł netto) są w trakcie 

  realizacji. Termin wykonania wszystkich zadań to 30 listopada br: 

a) Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi gminnej Nr 108279E w Jadwininie wraz 

 z chodnikiem i ścieżką rowerową, 

b) Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku od 

 skrzyżowania z drogą gminną Nr 108274E w Tereninie do skrzyżowania z drogą gminną nr 

108278E w Hermanowie, 

c) Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej Nr 108268E w Świątnikach, 

 tzw. Małych, 

d) Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej w Jadwininie, działki nr 215/1, 

 215/2 i 216/1. 

2. Niżej wymienione zadania, polegające na wykonaniu robót budowlanych 

  są w trakcie realizacji: 

a) Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice - Terenin, 

b) Przebudowa drogi gminnej Nr 108275E we Władysławowie wraz z chodnikiem 

 i ścieżką rowerową, 

c) Rozbudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka – Gorzew, 

d) Rozbudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku od DK 71 do drogi gminnej 

 Nr 108262E wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, 

e) Rozbudowa drogi gminnej Nr 108276E w Hermanowie od ul. Skrajnej do drogi gminnej 

 Nr 108278E. 

3. Zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego do posesji 94 w Żytowicach” 

 - zadanie w trakcie realizacji. 

4. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Juhasa – zadanie w trakcie realizacji. Termin 

  wykonania to 4 listopada br. Ustawionych zostanie 2 szt. słupów z oprawami 

  oświetleniowymi LED, tzw. autonomicznych – bez podłączenia do sieci zasilającej. 

5. Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę oświetlenia hybrydowego na 

  konwencjonalne w Porszewicach i Wysieradzu/Żytowicach – skierowano zapytanie 

  ofertowe do projektantów. Wyłonienie wykonawcy nastąpi do 30 września br. 

6. Na trzy zadania remontowe dróg – w Porszewicach od DK71 do placówki opiekuńczo – 

 wychowawczej, Górce Pabianickiej i Janowicach – złożono wniosek o dofinansowanie  do 

PROW na rok 2023. 

 



W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 

1. W ramach projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice” w 

formule „zaprojektuj i wybuduj”  w dniu 31 sierpnia br. podpisaliśmy umowy z Wykonawcą firmą 

FlexiPower Group na realizację zadania. Zostały już przeprowadzone audyty, na podstawie 

których opracowywane są dokumentacje projektowe poszczególnych instalacji a następnie 

montaż. Termin realizacji do 28.12.2022 r. 

Zadanie dofinansowane ze środków RPO WŁ 2014-2020, na które przyznane mamy dofinansowanie 

w kwocie 2 400 000,00 zł. 

2. W ramach projektu pn.”Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem 

wyposażenia”  podpisaliśmy  umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość przyznanego 

dofinansowania to kwota 84 627,00 zł. Termin realizacji do 30.11.2022 r. 

3. Złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Remont trzech 

odcinków dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Pabianice – nr 108260E w Górce 

Pabianickiej, nr 108251E w Janowicach i nr 108264E w Porszewicach”. Zadanie planowane 

do realizacji w roku 2023. Wartość kosztorysowa zadania o 1 337 418,86 zł wysokość 

dofinansowania 850 999 zł. Realizacja zadania w 2023 r. 

 

W ZAKRESIE PRACY REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

1. Podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej we wsi Rydzyny  dz.  nr ewid. 318, 314/1 

i 314/2 oraz na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku dz.  nr ewid. 347/15 i 574/17 

2. Zakończono budowę  sieci wodociągowej we wsi Kudrowice dz. nr ewid. 4442/12 

3. Złożono wniosek o nadzór archeologiczny przy budowie sieci kanalizacyjnej w Piątkowisku. 

W trakcie przygotowanie dokumentacji do nadzoru archeologicznego przy budowie sieci 

wodociągowej w Rydzynach. 

4. Sporządzono i wydano warunki techniczne na przyłączenie się do sieci wodociągowej dla 12 

inwestorów. 

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa 

1. Przyjęto i wprowadzono 13 wniosków o  wpis  do CEIDG, 

2. Wydano 2 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż alkoholu, 

3. Wystawiono  zaświadczenia dotyczące okresu pracy w gospodarstwie rolnym i ubezpieczenia 

w KRUS 

 

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

1. Wystawiono 5 decyzji podziałowych, 



2. Wykonano 18 szt. zawiadomień o nadaniu nr posesji 

3. Wykonano 5 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych, 

4. Wykonano 12 wypisów z KW d/c służbowych, 

5. Wprowadzono 35 szt. aktów notarialnych do rejestru, 

6. Podpisano umowę na dzierżawę gruntów w Szynkielewie zgodnie z ogłoszeniem Wójta o 

naborze wniosków. Termin umowny 3 lata – działka 431/4 w Szynkielewie. 

7. Wyłoniono nabywcę w przeprowadzonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych w 

Jadwininie działki 237/4 i 283/2. Ww  nieruchomości sprzedano za kwotę  309.736,14 zł 

brutto. Planowany termin podpisania aktu notarialnego- początek października. 

8. Wysłano 1 odpowiedz o braku lokali mieszkalnych dla obywatela Kazachstanu którzy 

wnioskował o możliwość osiedlenia się w Gminie Pabianice w ramach programu repatracji. 

9. Przyjęto do ewidencji 16 aktów notarialnych dotyczących umów sprzedaży i darowizny  

nieruchomości znajdujących się w gminie Pabianice. 

 

W  zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

1. Przyjęto i wprowadzono do programu 30 deklaracji; 

2. Zaksięgowano 103 159,71 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3. Podjęto działania informacyjne odnośnie zaległości i nie tylko (telefon) - ok. 170 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 9 kart przekazania odpadów w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz 

gospodarce odpadami.; 

7. Wysłano postanowienia dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

8. Na bieżąco weryfikowano osoby zgłaszające potrzebę wywozu odpadów na PSZOK; 

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

odpadami.; 

10. Przygotowano i wysłano 9 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11. Zaktualizowano bazę adresów w miejscowości Rydzyny; 

12. Przeprowadzono 4 kontrole nieruchomości niezamieszkałych. 

W zakresie ochrony środowiska 



1. Przeprowadzono 29 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń, decyzji lub  

          zaświadczeń w sprawie usunięcia drzew. 

2. Przyjęto 1 zgłoszenie o drzewach stanowiących złomy i wywroty 

3. Zaopiniowano jeden wniosek w sprawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w sprawie  

            rekultywacji terenu pokopalnianego Okołowice 

4. Zawiadomiono strony w sprawie zebrania materiału dowodowego pozwalającego na  

           wydanie decyzji dotyczących dwóch postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych  

           na gruncie w miejscowościach Bychlew i Pawlikowice 

5. Wydano decyzję środowiskową dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie  

            drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice 

6. Udzielono jednej odpowiedzi w sprawie prowadzenia gospodarki łowickiej na terenie  

            miejscowości Okołowice 

7. Na prośbę strony zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  

            uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kompleksu  

            przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz  

            towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Jadwinin. 

8. Przekazano wymagane przez RDOŚ uzupełnienia w sprawie postępowania o wydanie  

            decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie hali magazynowej z  

            aneksami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości  

            Pawlikowice. 

 

W zakresie wykonania gminnych programów. 

1. Przyjęto 6 zgłoszeń rozliczenia w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub 

palenisk węglowych. 

Kontrole są realizowane na bieżąco. 

Kwota wydatkowania wyniosła  385.390,80 zł 

2. Wydano 6 skierowania na sterylizację/kastrację kotów 

3. Wydano 3 skierowania na sterylizację/kastrację psów. 

4. Podjęto przygotowania do rozpoczęcia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele są zobowiązani okazać umowę i 

dowody uiszczania opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości.. 

5. Przygotowano 22 umowy na zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków. 

 

W ZAKRESIE REFERATU OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

1. W miesiącu wrześniu podmiotom prowadzącym żłobki  wypłacono 25 000 zł  tytułem dotacji 

udzielonej na 50 dzieci zamieszkałych  na terenie Gminy Pabianice. 



2. Od 1 września zawarto umowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, których przedmiotem jest 

zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły i na zajęcia wspomagające rozwój. 

3. Od 1 września zawarto 9 umów – zleceń  z opiekunami na przystankach przy szkłach w  

Żytowicach, Piątkowisku i Petrykozach. 

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

dotacji celowej w roku 2022 na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub  materiały ćwiczeniowe. 

5. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi aneksy do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 

2022/2023. 

6.Przeprowadzono rozeznanie cenowe na wybór Wykonawcy urządzenia siłowni zewnętrznej w 

Rydzynach. W ramach zadania zostanie wykonana dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. 

Zadanie zostanie wykonane w całości w ramach funduszu sołeckiego. 

7. Zawarto umowę na przeprowadzenie zajęć integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Bychlew. 

Zajęcia będą organizowane do końca roku w świetlicy wiejskiej w Bychlewie. Wydatek zrealizowany 

w ramach funduszu sołeckiego Bychlew na rok 2022. 

8. W trakcie realizacji postępowanie na wybór Wykonawcy Altany wolnostojącej przy świetlicy 

wiejskiej w Hermanowie. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego z 

Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Sołectwo na Plus”. Termin realizacji projektu do dnia 

15 listopada 2022 r. 

9. Przeprowadzono postępowanie na zakup doposażenia siłowni plenerowej i placu zabaw przy 

świetlicy wiejskiej w Hermanowie. Zakupione zostaną 3 elementy siłowni zewnętrznej. Środki na 

realizację zadania zostaną wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego. 

10. W dniu 10 września Gmina Pabianice współorganizowała  na terenie obiektu sportowego w 

Piątkowisku wraz z Gminnym Domem Kultury w Bychlewie- Jubileusz XXXV lecia powstania 

Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Górce Pabianickiej. 

11. W porozumieniu z sołtysami, przeanalizowano realizację wydatków sołeckich dla 

poszczególnych sołectw na potrzeby organizacji zebrań wiejskich. 

12. Na bieżąco koordynowano bieżące tematy związane z utrzymaniem, bieżącymi naprawami 

obiektów sportowych, świetlic wiejskich, siłowni plenerowych i placów zabaw. 

13. W trakcie przygotowania jest procedura  postępowania na wybór wykonawcy dotyczącego 

modernizacji i zakupu wyposażenia świetlic wiejskich w Koninie i  Jadwininie.  Szacunkowa wartość 

projektu 133 000 zł, w tym współfinansowanie z  Urzędu Marszałkowskiego 84 500 zł. Termin 

realizacji zadań do końca bieżącego roku. 

14. Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na sprzedaż autobusu 

szkolnego AUTOSAN.  Cena wywoławcza została ustalona na podstawie wyceny  dokonanej przez 

rzeczoznawcę  i wynosi 11.900,00  zł. 

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o sprzedaży wpłynęły dwie oferty : 

1. DJ.MET Józef Olak  - ul. Krzywa 34, 37 -450 Stalowa Wola 

oferowana cena 4.000,00 zł. 



2. SKUP ZŁOMU I AUTOBUSÓW Paweł Tkaczyk – ul. Dygata 2c/75, 01-748 Warszawa, oferowana 

cena – 5.804,88 zł. 

Z uwagi na to, iż oferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej , postępowanie zostanie 

unieważnione,  przetarg zostanie ogłoszony ponownie. 

15. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn. „Rozbudowa budynku SP im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej-poprawa jakości 

kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach” 

W terminie wskazanym w SWZ wpłynęły oferty następujących Oferentów: 

1. AMB Budownictwo Krzysztof Prokop Kozia Wieś 11, 29-105 Krasocin 

- oferowana kwota : 8 894 321,88 zł 

2. PGM PROJEKT SP. Z O.O, ul. Piłsudskiego 34 lok 11,  95-050 Konstantynów Łódzki, 

  - oferowana kwota : 7 749 000,00 zł 

3. HOSTA GROUP sp. z o.o. sp.k., l. Kowalewska 20, 87-122 Grębocin 

- oferowana kwota :  8 031 760,38 zł 

4.Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „LAUER" Przemysław Lauer ul. Piątkowisko 49/A, 95-

200 Pabianice, 

- oferowana kwota: 7 490 000,00 zł 

5. AMERBUD Jabłońscy Spółka Jawna ul. Działkowa 3A, 95-050 Konstantynów Łódzki, 

  -oferowana kwota:  23.714.400,00 

Obecnie trwa ocena złożonych ofert. 

 

W ZAKRESIE SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH 

W zakresie spraw prowadzonych przez ewidencję ludności i dowody osobiste  w miesiącu 

wrześniu 2022 r. wykonano: 

1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy  - łącznie 33 osoby. 

2. Nadano 8 numerów PESEL  dla cudzoziemców. 

3. Wydano 4 zaświadczenia potwierdzających pełne dane osobowe. 

4. Udostępniono dane w związku z rozpatrzeniem 2 wniosków o udostępnienie danych   osobowych 

dla  Kancelarii Komorniczych 

5. Zgony 1 osoba 

6. Urodzenia 6 osób 

7. Złożono  56  wniosków o wydanie dowodu osobistego. 

8. Wydano 83 nowych dowodów osobistych. 



9 Unieważniono 49 dowodów osobistych. 

10. udostępniono dane dot. dowód osobistych – 1 szt. 

 

Na stanowisku obsługującym sekretariat Urzędu Gminy w miesiącu wrześniu wprowadzono w 

system informatyczny 570 pism-spraw, które wpłynęły do Urzędu, zapisano 95 osób do PSZOK, 

nadano 320 szt. listów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru i 106 szt. listów zwykłych.” 

 

Odnosząc się do powyższego radny Ł. Drewniak zapytał o szczegóły inwestycji, tj. zakres prac na 

drodze w Górce Pabianickiej, naprzeciwko cmentarza. 

Wójt prosił o kontakt z referatem dróg w tej sprawie, ponieważ są to szczegóły techniczne. 

Radna A. Marciniak zapytała w tym miejscu, czy wpłynął protokół z zebrania wiejskiego sołectwa 

Piątkowisko dot. zmian przeznaczenia funduszu sołeckiego. 

Wójt odpowiedział, że do piątku taki protokół ani wniosek nie wpłynął, dlatego nie można było 

przygotować uchwały na zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego. Dlatego będzie trudno 

zrealizować zaplanowane zmiany. 

Innych uwag, ani pytań do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 6. 

W punkcie: „Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2022 

r.”,  Skarbnik poinformowała, co następuje: 

„Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych wójt gminy przedstawia informację o przebiegu 

wykonania budżetu gminy za I półrocze. 

Budżet Gminy Pabianice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Pabianice nr 

LVI/365/2021 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał: 

■ uzyskanie dochodów w kwocie 53 055 289,51 zł; 

■ realizację wydatków na poziomie 56 958 322,46 zł; 

■ pozyskanie przychodów w kwocie 6 703 032,95 zł; 

■ realizację rozchodów na poziomie 2 800 000,00 zł. 

W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian w pierwszym półroczu: 

1 plan dochodów wzrósł o 7 353 545,36 zł do kwoty 60 408 834,87 zł; 

2 plan wydatków wzrósł o 11 626 472,81 zł do kwoty 68 584 795,27 zł; 

3 plan przychodów wzrósł o 4 272 927,45 zł do kwoty 10 975 960,40 zł; 

4 plan rozchodów nie uległ zmianie. 



Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Pabianice zamknął się planowanym deficytem 

budżetowym w kwocie 8 175 960,40 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem 

wydatków. 

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 31 943 395,28 zł, a ich 

realizacja stanowiła 52,88% planu wynoszącego 60 408 834,87 zł 

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 

2022 roku zostały wykonane na poziomie 29 850 263,29 zł, tj. w 57,49% w stosunku do planu 

wynoszącego 51 919 064,80 zł. 

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 

pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od 

podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 

8 208 451,27 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 913 274,49 zł, co stanowi 84,22% realizacji 

planu, przy czym: 

● dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej wyniosły 6 334 007,75 zł; 

● dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 257 450,00 zł; 

● dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

142 378,29 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) wyniosły 142 378,29 zł, z tego na 

realizację projektu „Pracuś” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 – 97.378,29 zł oraz na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 45.000,00 zł; 

● pozostałe dochody o charakterze celowym tj. na finansowanie działań na rzecz kształcenia 

ustawicznego pracowników, na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa oraz na zadania realizowane ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie transportu (dowozu) do punktów szczepień -  

179 438,45 zł. 

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała 

na realizację zadań w obszarze: 

● Rodzina – 5 762 656,00 zł; 

● Pomoc społeczna – 508 654,00 zł; 

● Oświata i wychowanie – 144 803,00 zł; 

● Rolnictwo i łowiectwo – 135 218,38 zł. 

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w 

kwocie 5 872 909,98 zł, co stanowi 48,44% realizacji planu wynoszącego 12 124 730,00 zł, w tym 

4 510 514,25 zł od osób prawnych i 1 362 395,73 zł od osób fizycznych. 

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 322 750,34 zł, w tym 39 121,75 zł od 

osób prawnych i 283 628,59 zł od osób fizycznych. 



Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających 

z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 

448 366,22 zł. 

Dochody majątkowe Gminy Pabianice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na 

poziomie 2 093 131,99 zł, tj. w 24,65% w stosunku do planu wynoszącego 8 489 770,07 zł. 

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 224 556,07 zł, 

natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 076 608,15 zł, co stanowi 25,25% 

realizacji planu. 

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na 

realizację zadań w obszarze: 

● Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia tj. środki na „Rozbudowę budynku 

Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem 

klasopracowni językowej” z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 750 000,00 zł; 

● Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

tj. środki w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 

realizację projektu „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice” – 271 608,15 zł; 

● Pozostała działalność w ramach działu Informatyka  tj. na realizację projektu grantowego 

„Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 

55 000,00 zł. 

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 27 113 556,72 zł, a ich realizacja 

wyniosła 39,53% planu wynoszącego 68 584 795,27 zł. 

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 402 201,26 zł, 

tj. w 54,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 527 132,05 zł. Udział w strukturze 

wydatków ogółem wynosi 97,38%. 

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki poniesione w dziale: 

801 – oświata i wychowanie – 35,50% wszystkich wydatków 

855 – Rodzina – 22,45% wydatków 

750 – Administracja publiczna – 11,45%. 

Wydatki majątkowe Gminy Pabianice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na 

poziomie 711 355,46 zł, tj. w 3,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 057 663,22 

zł. Ich udział w ogólnej strukturze wynosi 2,62%. 

W strukturze wydatków majątkowych największe nakłady w I półroczu poniesione zostały w dziale: 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 56,9% ogółu wydatków majątkowych 

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 20,99% 

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17,29%. 

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 080 454,26 zł, (co 

stanowi 100,95% planu), w tym: 



● nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 9 274 536,23 zł; 

● niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych – 132 972,56 zł; 

● wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 

1 672 945,47 zł. 

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 314 146,42 zł (co 

stanowi 46,93% planu), w tym: 

● Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 314 146,42 zł, z tego: 

o spłata kredytu 2871/JST/2019 z Banku Spółdzielczego w Lututowie – 744 600,00 zł 

zaciągniętego w 2019 r. na  rozbudowę szkoły podstawowej w Petrykozach; 

o spłata pożyczki 819/OA/P/2020 z WFOŚiGW w Łodzi – 441 134,42 zł zaciągniętej w 

2020 r. na montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych 

o spłata pożyczki 238/ZI/P/2021 z WFOŚiGW w Łodzi – 128 412,00 zł zaciągniętej w 

2021 r. na zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na 

terenie gminy.” 

Pełna informacja w tym zakresie stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

 

Ad. pkt 7. 

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od nr 

roboczego LXVI/A/2022 do nr LXVI/L/2022, co stanowi załącznik od nr 3 do nr 14. 

Radni nie mieli uwag, ani pytań do powyższych projektów uchwał. 

Głosowanie nad uchwałami odbywało się w obecności 15 radnych, jednak w głosowaniu udział brało 

14 radnych. Radna M. Werstak pisemnie, tj. na „czacie” zgłosiła, że jest „za” głosowanymi 

uchwałami, jednak zgodnie z §78 ust. 1 Statutu Gminy Pabianice głosowanie jawne na sesjach 

odbywa się poprzez „wypowiedzenie formuły”, a nie poprzez pisemne deklaracje. 

Uchwały odpowiednio o nr  LXVI/443/2022,  LXVI/444/2022,  LXVI/445/2022,  LXVI/446/2022,  

LXVI/447/2022,  LXVI/448/2022,  LXVI/449/2022,  LXVI/450/2022, LXVI/451/2022, 

LXI/452/2022, LXVI/453/2022 i LXVI/454/2022 zostały przyjęte w głosowaniu przeprowadzonym 

odrębnie nad każdą z nich – jednomyślnie. Protokoły z głosowań stanowią zał. od nr 15-26. 

 

 

Ad. pkt 8. 

 

Interpelację pisemną w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 485 w 

Bychlewie w okolicy sklepu Dino, złożył w imieniu własnym i Przewodniczącego Rady radny M. 

Kociołek. 



Innych interpelacji nie było. 

 

Ad. pkt 9. 

W ramach spraw różnych radna A. Marciniak zgłosiła, że nie działa od dłuższego czasu lampa na ul. 

Tytanowej w Piątkowisku. 

Radny G. Antoniewski zgłosił następujące sprawy, tj.: 

• konieczność uzupełnienia nawierzchni drogi w Świątnikach tzw. Małych (pośrodku i przy 

wyjeździe na drogę krajową nr 71); 

• zwrócić uwagę na firmy, które układają światłowody, ponieważ rozkopują drogi i nieudolnie 

zasypują, stan po wykopach jest fatalny. 

Ostatnią kwestię potwierdziła radna A. Marciniak. 

Innych spraw nie było. 

 

Ad. pkt 13. 

Przewodniczący zakończył LXVI sesję Rady Gminy Pabianice. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Pabianice 

 

 Jerzy Błoch 

 

 

Protokołowały: 

Andżelika Struzikiewicz 


