
Protokół Nr LXXII 

z obrad LXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2023 r. 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00 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. 

Przewodniczący poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Wójta, którego 

treść była następująca: 

„W związku z koniecznością pilnego podjęcia uchwał: 

• Zmian w budżecie Gminy Pabianice na rok 2023, 

• Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2031 

dotyczących konieczności pilnej realizacji wypłat dodatków węglowych i dodatków na inne źródła 

ciepła, składam wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 9 stycznia 

2023 r. o godz. 10:00 w formule zdalnej.” 

Uwag do powyższego nie było. 

Radni nie mieli uwag również do porządku obrad. 

Porządek przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad LXXII sesji. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r.  – Uchwała Nr LXXII/A/2023 

b/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2023-2031 - Uchwała Nr 

LXXII/B/2023 

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 

LXXII/A/2023 i LXXII/B/2023, co stanowi zał. nr 2 i 3 do protokołu. 

Uwag nie było. 

Uchwały o nr LXXII/484/2023 i LXXII/485/2023 zostały przyjęta w głosowaniu 

przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich – jednomyślnie. Protokoły z głosowania stanowią 

zał. nr 4 i 5. 

 

Ad. pkt 4. 

Interpelacji, ani zapytań nie było. 

 

Ad. pkt 11. 

W ramach komunikatów i spraw różnych radny Ł. Drewniak poinformował, że nie świecą lampy 

oświetleniowe w Górce Pabianickiej od drogi powiatowej (do niedawna dk nr 71) w stronę kościoła 

do skrzyżowania z drogą na Gorzew. 

Z kolei radna A. Marciniak podziękowała za naprawę oświetlenia ulicznego na osiedlu w Piątkowisku. 

Niemniej stwierdziła, że nowe oświetlenie na drodze, gdzie jest kanalizacja, zapala się dopiero po 

godzinie 20.00. 

Wójt wyjaśnił, że w zakresie nowego oświetlenia ulicznego jest problem ze sterowaniem. Sterowanie 

ma być naprawiane przez wykonawcę w ramach napraw gwarancyjnych odcinek po odcinku. 

Radny G. Antoniewski prosił o zgłoszenie do powiatu, że w drodze powiatowej w Porszewicach (do 

niedawna dk nr 71) w kierunku Lutomierska są duże ubytki w nawierzchni. 

Innych spraw nie było. 

 

Ad. pkt 6. 

Przewodniczący zakończył LXXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Pabianice. 

  

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Pabianice 

 

 Jerzy Błoch 

 

 

 



Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 

 


