Protokół Nr XXII
z obrad XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 30 grudnia 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 13 radnych – nieobecni radni
to: M. Kociołek, M. Madaj oraz A. Marciniak. 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 oraz radca prawny
mec. A. Jankowski.
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch dodał, iż XXII sesja nadzwyczajna została zwołana
na wniosek Wójta Gminy Pabianice M. Wieczorka, w związku z koniecznością przeniesienia środków,
jako wydatki niewygasające na rok 2020 dla zadań związanych
z zabezpieczeniem
basenów przeciwpożarowych w miejscowościach Janowice i Rydzyny oraz zabezpieczenia
brakujących środków na wychowanie przedszkolne za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza
terenem Gminy Pabianice (zał. nr 3).
Ad. pkt 1.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych
i stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.
Porządek przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad XXII sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.;
b/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019r.
4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
5. Komunikaty i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad sesji.
Do przedstawionego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. pkt 3.
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał
od nr roboczego XXII/A/2019 do nr roboczego XXII/B/2019, co stanowi zał. od nr 4 do nr 5 do
protokołu.
Przy projekcie uchwały o nr roboczym XXII/A/2019 głos zabrał Wójt, wyjaśniając, iż uchwała ta
jest podejmowana z racji tego, że można wykorzystać jeszcze środki budżetowe z roku 2019, aby
regulować brakujące środki do których spłaty gmina została wezwana przez okoliczne jednostki
samorządu terytorialnego. Teoretycznie można by to zrobić i nic by się nie wydarzyło, gdyby

zapłacono to w styczniu - bo takie terminy są, ale po uzgodnieniu z Panią Skarbnik postanowiono
dokonać przesunięcia 86.000,00 zł na sesji nadzwyczajnej, by już nie obciążać roku 2020. Na pewne
rzeczy gmina nie ma wpływu - szczególnie na stawki (dot. dzieci z terenu gminy uczęszczające do
przedszkoli w mieście Pabianice), które są na bieżąco przeliczane przez wszystkie samorządy –
również przez gminę Pabianice. Stawki, np. w mieście Pabianice urosły w okresie ostatnich trzech
miesięcy z 758 zł do ponad 1000 zł na każde dziecko, do tego ilość dzieci stale rośnie. Wójt podkreślił
dodatkowo, będzie rozważał różne warianty rozwiązania tego problemu, jednakże obawia się, że
nigdy nie dojdzie do sytuacji, w której utworzenie „gminnych” przedszkoli (10 godzinnych) – to co
jest planowane w przyszłości – spowoduje jakąś bardzo znaczącą obniżkę liczby dzieci, które
uczęszczają do przedszkoli poza gminą. Można tylko ograniczyć tą skalę.
Więcej uwag do niniejszego projektu nie wniesiono.
Uchwała nr XXII/174/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. została przyjęta
przez radnych jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym XXII/B/2019 uwag nie wniesiono.
Uchwała nr XXII/175/2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2019 r. została przyjęta przez radnych jednogłośnie.
Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Ad. pkt 4.
Nie złożono.
Ad. pkt 5.
Nie zgłoszono.
Ad. pkt 6.
Przewodniczący zakończył XXII sesję Rady Gminy Pabianice.
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