
Protokół nr 9/2022 

z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarczo – Finansowej, Komisji Ochrony Środowiska i 

Rozwoju oraz Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 22 grudnia 2022 r.  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: radni – członkowie Komisji, obecni zgodnie z załączoną 

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

Gminy Pabianice M. Wieczorek oraz Skarbnik J. Kukieła.  

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Analiza projektu budżetu Gminy Pabianice na rok 2023. 

2. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy Pabianice. 

3. Sprawy różne. 

 

Posiedzeniu przewodniczył wytypowany spośród przewodniczących komisji-Przewodniczący 

Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj.  

Przewodniczący powitał zebranych i oddał głos Skarbnik. 

 

 

Ad. pkt 1. 

Skarbnik przedłożyła projekt budżetu na 2023 r., co stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

Przedstawiła następującą informację: 

„Dochody budżetu 

Plan dochodów Gminy Pabianice na rok 2023 ustalony został w kwocie 61 934 061,00 zł i 

obejmuje dochody bieżące w wysokości 49 803 861,13 zł oraz dochody majątkowe w 

wysokości 12 130 199,87 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 80,41% dochodów 

ogółem, a dochody majątkowe 19,59% dochodów ogółem. 

 

Wydatki budżetu 

Plan wydatków Gminy Pabianice na 2023 rok ustalony został w kwocie 68 654 346,00 zł i 

obejmuje wydatki bieżące w wysokości 48 406 871,89 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 

20 247 474,11 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 70,51% wydatków ogółem, a wydatki 

majątkowe 29,49% wydatków ogółem. 

Przychody budżetu 



Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 004 458,84 zł przychodów, na wartość której 

składają się: 

 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł; 

 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 300 000,00 zł; 

 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 

4 704 458,84 zł; 

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Pabianice. 

Rozchody budżetu 

W 2023 roku z budżetu Gminy Pabianice należy spłacić łącznie 1 284 173,84 zł z tytułu 

zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się: 

 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 284 173,84 zł”. 

Słowem komentarza Wójt zauważył, że budżet jest tylko planem, który jest elastyczny, i który 

można zmieniać. Zwrócił natomiast uwagę, że konieczne będzie zgłoszenie przez niego 

autopoprawki, która jest wymuszona okolicznościami, tj. płatności za duże inwestycje drogowe 

realizowane w 2022 r. będą mogły być zrealizowane już w styczniu 2023 r. Autopoprawka 

obejmie również handel rządowym węglem. Podkreślił, że w projekcie wydatki majątkowe, 

czyli inwestycyjne to ponad 20 mln zł. Jednak będzie to trudny rok ze względu na wydatki 

bieżące. Ponadto w 2023 roku kończy się okres programowania, a fizycznie nowy okres nie 

jest rozpoczęty. Wspomniał przy tym o inwestycjach realizowanych z udziałem środków 

zewnętrznych, m.in. o budowie sali gimnastycznej w Pawlikowicach. 

Radny Ł. Drewniak pytał, na kiedy zaplanowano termin realizacji i o wykonawcę. 

Wójt odpowiedział, że na dzień 17.12.2023 r. i nie ma możliwości aneksowania. Wykonawcą 

jest firma Lauer. Jest to lokalny przedsiębiorca, ale z doświadczeniem w budowie tego typu 

obiektów. 

Radna A. Marciniak pytała, czy w budżecie ujęto ul. Cynkową w Piątkowisku. 

Wójt odpowiedział, że przewidziano wykonanie dokumentacji. 

Radna J. Szafran z kolei pytała, co z drogą w Hermanowie oraz, czy rozmawiano z Wójtem 

Gminy Dobroń o drodze nad lasem. 

Wójt odpowiedział, że na obecną chwilę nic nie wiadomo. W bieżącym naborze zgłoszona 

została wyłącznie droga przez Hermanów. Odnosząc się z kolei do drogi nad lasem 

odpowiedział, że w przyszłym roku planowana jest bieżąca naprawa. Dużej inwestycji nie 

będzie. Jest to droga, która fizycznie leży na terenie Gminy Dobroń, dlatego nie da się 

dofinansować remontu tej drogi by zrobić asfalt. Niemniej Gmina Pabianice wspomaga Gminę 

Dobroń w bieżącym jej utrzymaniu. Wójt dodał, że władzom Gminy zależy na tej drodze, ale 

500 m dalej znajduje się droga gminna w bardzo dobrym stanie. Dodał, że problemem jest 

odwodnienie. Nadleśnictwo nie zgadza się na odprowadzenie wody do lasu. 



Radna M. Werstak pytała, co się dzieje na drodze w Pawlikowicach, ponieważ po położeniu 

pierwszej warstwy asfaltu wycinane są otwory przy studzienkach. 

Wójt nie był w stanie udzielić odpowiedzi. Nie znał sprawy. 

Radny M. Kociołek również zwrócił uwagę, że dopiero wyremontowano drogę we 

Władysławowie, a teraz robi się przyłącza wodociągowe. 

Innych pytań nie było. 

 

 

Ad. pkt 2.  

Wójt przedstawił materiały na sesję wraz z krótkim komentarzem do każdej z nich. 

Projekty uchwał od nr roboczego LXXI/A/2022 do nr LXXI/F/2022 stanowią załączniki od nr 

3 do nr 6, wraz z uzasadnieniami do nich. Uchwała nr  LXXI/D/2022 i LXXI/E/2022 – w 

przygotowaniu. 

Uwag, ani pytań nie było. 

 

Ad. pkt 3. 

W ramach spraw różnych Przewodniczący przedstawił wniosek w sprawie możliwości 

przedłużenia linii autobusowej nr 262 do miejscowości Konin, co stanowi zał. nr 9 do 

protokołu. Poprosił Wójta o komentarz. 

Wójt stwierdził, że nie ma takiej możliwości. Uzasadnieniem jest fakt, że z busa, który kursował 

do Konina korzystały średnio 3 osoby w ciągu tygodnia. Ponadto przedłużenie linii 

autobusowej MZK generowałoby wiele problemów, m.in. wydłużony czas przejazdu, 

komplikacje z rozkładami innych linii w mieście, koszt utrzymania zależny od obłożenia na 

linii. Dodał, że obecnie jedynie linia autobusowa nr 265 jest ekonomicznie uzasadniona, 

pozostałe linie są nierentowne. W sytuacji kryzysu należałoby to skalkulować i w ramach 

oszczędności likwidować linie. Wójt podkreślił jednak, że nie jest skory do podejmowania 

takich działań. 

Skarbnik dodała, że w przyszłym roku na transport zbiorowy zaplanowana jest kwota 1 mln zł. 

Komisja przyjęła powyższą informację bez uwag. 

Radna M. Werstak zapytała jeszcze, co z linią busową przez Pawlikowice. 

Wójt odpowiedział, że po remoncie drogi bus wróci na dotychczasową trasę. 

Radny G. Antoniewski poinformował jeszcze, że w styczniu rusza program dotyczący odbioru 

odpadów rolniczych. 

Wójt zauważył, że trzeba się zorientować jakie są potrzeby w tym zakresie.   

Innych spraw nie było. 



Przewodniczący Rady Gminy Pabianice korzystając z obecności wszystkich radnych złożył 

życzenia świąteczne. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 Przewodniczący posiedzenia 

 

 Mariusz Madaj  

Protokołowała: 

Andżelika Struzikiewicz 

 

 

 


