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Protokół Nr XVI 

 

z obrad XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 17 października 2019 r. 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach. 

 

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 uczestniczyli sołtysi obecni 

zgodnie z listą obecności stanowiącą zał. nr 2 oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt M. 

Wieczorek, Skarbnik Gminy J. Kukieła. 

 

 

Ad. pkt 1. 

 

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

i stwierdził prawomocność obrad. Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została 

zwołana na wniosek Wójta Gminy w związku z koniecznością niezwłocznego przyjęcia 

uchwały dotyczącej pilnego zakupu i montażu kotła grzewczego w „ starym” budynku 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach.  

 

 

Ad. pkt 2. 
 

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:  

 

1. Otwarcie obrad XVI   sesji. 

2. Ustalenie  porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr XVI/A/2019 

 

4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie. 

5. Komunikaty i sprawy różne.  

6. Zamknięcie obrad sesji.  

 

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.  

 

 

Ad. pkt 3.  

 

Przed przystąpieniem do podjęcia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

Pabianice ponownie zabrał głos Wójt Gminy M. Wieczorek wyjaśniając potrzebę zakupu kotła 

grzewczego dla Ośrodka Zdrowia w Petrykozach.  

Radny Ł. Drewniak zadał pytanie w temacie kotła grzewczego, pytał jaki to był piec i na jakie 

paliwo funkcjonował oraz jaki zamierza się zakupić obecnie. Wójt odpowiedział, że był to piec 

na eko – groszek. Obecnie planuje się zakupić również na takie samo paliwo, będzie to piec 

tzw. 5 generacji.  

Radny Ł. Drewniak pytał dlaczego nie rozpatrywany był zakup pieca bardziej ekologicznego, 

na które Wójt odpowiedział, że w chwili obecnej jest to najbardziej dostępne i  najtańsze 

rozwiązanie, jeżeli pojawi się w przyszłości inna alternatywa np. sieć gazowa  gaz  wówczas 
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będzie rozważana zmiana i np. odsprzedanie  obecnego kotła, bądź jego lokalizacja w innym 

miejscu.  

Innych pytań nie zgłoszono.  

 

Uchwała Nr XVI/139/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice została podjęta w 

głosowania 15 głosami za bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się.  

Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 3  do protokołu. 

 

Ad. pkt 4. 

 

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.  

 

Ad. pkt 5. 

 

Komunikatów i spraw różnych również nie zgłoszono.   

 

Ad. pkt 6. 

 

Przewodniczący Rady J. Błoch zamknął obrady XVI sesji Rady Gminy Pabianice.  

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                                    Pabianice 

 

                                                                                                                     Jerzy Błoch 

 

 

                                                                                                                                       
 

Protokołowały: 

Urszula Czerwonka 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


