
Protokół Nr LXVII 

z obrad LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 12 października 2022 r. 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 11:00 w formie online. 

 

Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych. Lista obecności 

radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto w sesji uczestniczył Wójt Gminy Pabianice M. 

Wieczorek oraz Skarbnik Gminy J. Kukieła. 

 

Ad. pkt 1. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych i 

stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. pkt 2. 

Wójt przedstawił wniosek, który stanowił podstawę do zwołania sesji. Zgodnie z wnioskiem, który 

stanowi zał. nr 2 do protokołu, przyczyną zwołania sesji była konieczność pilnego podjęcia uchwał 

dotyczących: 

• zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko 

etap III, 

• zmian w budżecie Gminy Pabianice w zakresie funduszu sołeckiego na rok 2022, 

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie limitu zobowiązań na rok 2023 dla 

przedsięwzięcia „Rozbudowa budynku SP w Pawlikowicach”. 

Uwag do powyższego nie było. 

Radni nie mieli uwag również do porządku obrad. 

Porządek przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad LXVII sesji. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXVII/A/2022 

b/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Łodzi – Uchwała Nr LXVII/B/2022 

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

LXVII/C/2022 

 

4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie. 

5. Komunikaty i sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad sesji. 

 



Ad. pkt 3. 

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice przedstawił projekty uchwał o nr roboczych 

LXVII/A/2022, LXVII/B/2022 i LXVII/C/2022, co stanowi zał. nr 3, 4 i 5 do protokołu. 

Uwag do powyższego nie było. Uchwały odpowiednio o nr LXVII/455/2022, LXVII/456/2022 i 

LXVII/457/2022 zostały przyjęte w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich, 

jednomyślnie.  Protokoły z głosowań stanowią załączniki odpowiednio nr 6, 7 i 8. 

Podczas głosowania nad powyższymi uchwałami obecnych było 14 radnych. 

 

Ad. pkt 4. 

Radni nie składali interpelacji pisemnych. 

 

Ad. pkt 5. 

W ramach komunikatów i spraw różnych Przewodniczący poinformował, że w biurze Rady znajduje 

się zaproszenie dla radnej M. Werstak na obchody Dnia Edukacji Narodowej w szkole w 

Pawlikowicach. W związku z powyższym prosił, aby radna reprezentowała Radę oraz Urząd, 

ponieważ on sam miał zamiar wziąć udział w obchodach tego święta w szkole w Piątkowisku, co 

będzie połączone z otwarciem boiska szkolnego. 

Radna M. Werstak wyraziła aprobatę dla powyższej prośby. Pytała ponadto, kto będzie w szkole w 

Bychlewie, ponieważ ona sam również się tam wybierała, czy są przewidziane kwiaty. 

Przewodniczący poinformował, że w szkole w Bychlewie będzie obecny radny M. Kociołek. 

Udział w obchodach święta Edukacji Narodowej w Bychlewie potwierdziła również radna J. Szafran. 

Przewodniczący dodał, że kwestia kwiatów omówiona zostanie po sesji. 

Dalszych głosów w powyższej dyskusji nie było. 

Następnie o głos poprosił Wójt, który chciał się odnieść do doniesień medialnych dotyczących 

możliwości sprzedaży węgla przez samorządy. Oświadczył, iż do momentu, kiedy nie zostanie 

opublikowana oraz nie wejdzie w życie ustawa regulująca kwestie dotyczące sprzedaży, dystrybucji 

węgla przez samorządy, Gmina Pabianice nie będzie sprzedawać węgla. Szczególnie dopóki ustawa 

nie ureguluje tych kwestii w odniesieniu do takich gmin, jak Gmina Pabianice, które nie posiadają 

spółek komunalnych. W obecnej chwili nie ma narzędzi formalno-prawnych do tego by Gmina 

Pabianice prowadziła sprzedaż, dystrybucję węgla. 

Jednocześnie Wójt podkreślił, że mimo iż Gmina Pabianice nie prowadzi sprzedaży węgla, to jednak 

przygotowuje się do dystrybucji, gdy ustawa ureguluje określone kwestie z tym zakresie. 

Przygotowania, które poczyniła Gmina Pabianice to wstępny wybór podmiotu, który zajmie się 

dystrybucją we współpracy z Gminą, tj. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pabianicach, 

która ma doświadczenie, bazę, parking. Możliwe, że Gmina podejmie również współpracę z Urzędem 

Miasta Pabianice. 

Wójt przybliżył następnie prawdopodobną procedurę postępowania, tj. zapisy będą prowadzone 

przez Urząd, na podstawie deklaracji złożonej do ewidencji źródeł ciepła, i na podstawie powyższego 



dokonane zostanie zamówienie. Z obecnej informacji Marszałka Województwa Łódzkiego wynika, 

że cena węgla to 2100 zł netto bez kosztów transportu. Obecnie węgiel znajduje się w porcie w 

Szczecinie. 

W związku z powyżej przedstawionymi informacjami apelował by mieszkańcy zaglądali na stronę 

bip i Urzędu Gminy Pabianice, pobrali bezpłatną aplikację, za pośrednictwem, której będą 

przekazywane informacje w tym zakresie oraz na stronę facebook Gminy. 

Radna M. Werstak pozytywnie oceniła fakt poinformowania przez Wójta o kwestii dot. sprzedaży 

węgla przez samorząd, ponieważ Premier Morawiecki informował, że gmina może sprzedawać 

węgiel, ale nie dodawał, że musi posiadać spółkę komunalną. Taki komunikat powinien również 

zostać umieszczony na stronie gminy. 

Radna M. Brandeburg pytała, czy sprzedaż dotyczy także ekogroszku, czy tylko węgla. 

Wójt odpowiedział, że również ekogroszku. Obecnie dostępne są tylko 2 frakcje. 

Na tym temat został wyczerpany. 

W ramach spraw różnych radna M. Werstak pytała, czy w pozostałych strażnicach odbywają się 

zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców, jak w Pawlikowicach. Jeżeli tak, to czy jest możliwość ich 

przeniesienia do szkół, jak ma to miejsce, z inicjatywy radnej, w Pawlikowicach. Powodem jest 

ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem. 

Wójt odpowiedział, że zajęcia gimnastyczne odbywają się wyłącznie w Pawlikowicach. Przyznał, że 

był to dobry pomysł, by zajęcia zostały przeniesione do szkoły. 

Dalszych spraw nie było. 

 

Ad. pkt 6. 

Przewodniczący zakończył LXVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Pabianice. 

  

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Pabianice 

 

 Jerzy Błoch 

 

 

 

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 

 


