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     Protokół Nr 2 

  

ze wspólnego posiedzenia  Komisji Rady Gminy Pabianice z dnia 10 grudnia 2020 r.  

Komisja odbyła się w formie online. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną 

listą obecności, (nieobecni S. Cholewa, M. Werstak), lista obecni radnych stanowi zał. nr 1 do 

niniejszego protokołu. Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek, Skarbnik Gminy J. Kukieła.  

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj, 

który otworzył posiedzenie, powitał przybyłych i przedłożył temat posiedzenia Komisji: 

1. Analiza projektu budżetu gminy na 2021 rok.  

2. Sprawy różne.  

Prowadzący posiedzenie Komisji M. Madaj zaproponował, aby przebieg posiedzenia Komisji 

z uwagi na prowadzą transmisję  online odbył się w miarę  sprawnie  w związku z powyższym 

w pierwszej kolejności Wójt Gminy oraz  Skarbnik Gminy przedstawiliby projekt budżetu, 

którego dokument pozostaje w posiadaniu radnych już  od miesiąca listopada br. Następnie 

zaproponował, że kolejno z listy obecności będzie wywoływał radnych, którzy będą mieli 

możliwość  zgłaszania swoich uwag do projektu budżetu, do których na bieżąco będzie 

ustosunkowywał się Wójt. 

Radni zaaprobowali taki sposób poprowadzenia Komisji.  

Ad. pkt 1. 

Wójt Gminy M. Wieczorek zabierając głos poinformował, że z uwagi na to, że projekt budżetu 

był przekazany radnych odpowiednio wcześnie, każdy miał możliwość dokładnego zapoznania 

się z nim, odstąpi od głośnego czytania dokumentu, przedstawi jedynie swoje   zdanie w jego 

kwestii.  

Dokument projektu budżetu na 2021 stanowi pisemny zał. nr 2 do niniejszego protokołu.  

Powiedział, że z jego punktu widzenia jest to dość dobry  budżet, na jego kształt składały się 

głosy radnych, mieszkańców, a także stworzenie dobrego klimatu do inwestowania na naszym 

terenie co pozwoliło na zwiększenie środków po stronie dochodów. Pozwalała na to również  

prowadzona na terenie gminy działalność gospodarcza, tu wymienił dużą zarejestrowaną 

działalność firmy Amazon, z której  działalności budżet nasz wzrósł o 1,5 mln. zł.  

Projekt budżetu na rok 2021 po stronie wydatków kształtuje się w kwocie prawie 56 mln. zł , 

dla porównania w roku 2019  kształtował się w kwocie 40 mln. zł. , w roku 2020 – 49 mln. zł.  

W skład  dochodów wchodzą  również transfery z budżetu Państwa, które ostatnio dość 

wzrosły.  

Wójt podkreślił, że projekt budżetu na rok 2021, który otrzymali radni  uważa za pewien 

szacunek,   punkt wyjścia, który będzie ulegał w ciągu roku zmianom. Często będą to nawet 

nieduże  kwoty, które nie są wyodrębnione w załączniku inwestycyjnym do przedłożonego  
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projektu budżetu na rok 2021. W tym miejscu podał za przykład: inwestycję drogi przez tzw. 

Świątniki Małe, remont sali w Rydzynach (sala nie jest nam jeszcze przekazana), budowa 

boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Piątkowisku (jesteśmy w oczekiwaniu na decyzję dot. 

dofinansowania).  

Wójt zwracając się do radnych poprosił, aby dyskusję skierować w kierunku na wskazanie 

pierwszych możliwych zmian do budżetu ale już na rok 2021. Podkreślił także, że bardzo mu 

zależy na tym, aby budżet na rok 2021 był uchwalony przez radę jeszcze w miesiącu grudniu 

br. w związku z tym iż do końca roku 2020 ma zostać podpisana umowa z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Rozwoju na zaciągnięcie pożyczki na realizację dużego 

programu w zakresie  fotowoltaiki. Warunkiem jest uchwalenie budżetu do końca br. ,  stąd ta 

presja czasu.  

Skarbnik Gminy w uzupełnieniu wypowiedzi Wójta poinformowała , że podziela zdanie Wójta 

Gminy, zaznaczyła także, iż  wzrost środków w dochodach projektu  budżetu na rok 2021 

wynika w dużej mierze ze wzrostu środków z budżetu Państwa,  zaplanowanych opłat z tytułu 

gospodarowania odpadami na terenie gminy (o kwotę 793 tys. 361 zł) .  

Dalej prowadzący  posiedzenie Komisji  M. Madaj kolejno wywoływał z listy radnych do 

dyskusji nad projektem budżetu radnych.  

Radny G. Antoniewski nie  przedłożył uwag do projektu budżetu apelował jednak o podjęcie 

działań   w miejscowościach tych, które są  opóźnione  w realizacji różnych przedsięwzięć, a 

także uruchomienie świetlić na terenie w którym on jako radny sprawuje mandat.  

Wójt Gminy w odniesieniu  do wypowiedzi radnego G. Antoniewskiego poinformował, że w 

projekcie budżetu ujęte są środki na nowy projekt świetlicy w Porszewicach do realizacji na 

tych samych działkach,  co poprzedni plan  należących  gminy. Wiem- powiedział Wójt,  że 

kolejną miejscowością  oczekującą na świetlicę są  Świątniki, której projekt jest jeszcze z 

poprzedniej kadencji. Zdaniem Wójta jako pierwsza winna powstać świetlica w Porszewicach, 

z uwagi na  niezrealizowany projekt z poprzednich kadencji.  

Jeżeli natomiast chodzi o miejscowości wcześniej  opóźnione z działaniami  powoli następuje 

realizacja  przedsięwzięć zaplanowanych. Za przykład podał miejscowość Szynkielew gdzie 

udało się wyasfaltować drogi, takim przykładem są również „ Rydzyny Dolne”, następne będą  

Świątniki. 

Radny J. Błoch nie miał uwag do przedłożonego projektu budżetu.  

Radna M. Brandeburg nie zgłosiła uwag do przedłożonego projektu budżetu, wnioskowała 

jedynie, by dążyć  do poprawy bezpieczeństwa  dzieci przy przejściu na drodze z Piątkowiska 

od strony Wymysłowa do szkoły w Piątkowisku. Jest to bardzo newralgiczny punkt.  

Dalej radny Ł. Drewniak zadał pytanie w kwestii dwóch dróg: Górka  Pabianicka Gorzew i 

droga 208, 263 odcinek od drogi krajowej. Chciał wiedzieć czy są zaplanowane te inwestycje i 

czy inwestycja dot.  drogi przez „Górkę Poduchowną”  

Wójt odpowiedział, że zaplanowane środki na dokumentację dotyczą powyższych dróg oraz 

drogi w Hermanowie. Informował, że dokumentacje są już w  opracowaniu, ponieważ musimy  

być gotowi jak najszybciej, jeżeli pojawią się jakieś środki finansowe na ich realizację, by 

sięgnąć po nie. Nie wiadomym jest, która z tych inwestycji weszłaby jako pierwsza do 
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realizacji. Zależy to również od kosztorysów inwestorskich, których jeszcze nie mamy, dlatego 

w dniu dzisiejszym Wójt odpowiedział, że nie może udzielić informacji o kolejności 

prowadzenia inwestycji. 

Radny A. Golewski nie zgłosił uwag do  projektu budżetu.  

Poddał jedynie pod rozwagę przystąpienie do realizacji  tworzenia dokumentacji na  działalność 

PSZOK-u  na  terenie należącym do gminy w związku z stale rosnącymi kosztami za 

gospodarkę odpadami. 

Wójt w odpowiedzi poinformował, że jesteśmy już na etapie dokonywania prac związanych ze 

zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie. Natomiast sama decyzja, 

czy PSZOK znajdzie się w takim, czy innym miejscu będzie zależało od decyzji  

wypracowanych przez radę. Prosił, aby dyskusję w tym temacie przenieść na posiedzenie 

związane z tematem gospodarki odpadami.  

Radny M. Gryska nie wniósł uwag do projektu budżetu na 2021 r.  

Radny M. Kociołek, nie wniósł uwag do projektu budżetu na 2021 rok. Prosił,  aby wziąć  pod 

uwagę wyposażenie w monitoring  i oświetlenie  nowo wybudowanego placu zabaw  w 

Bychlewie jak również innych powstających placów zabaw na terenie gminy.  

Radny K. Kowalski zabierając głos odniósł się w pierwszej kolejności do słowa wstępnego 

Wójta Gminy nad projektem budżetu na 2021 r. Wyraził zadowolenie z rzetelnej i treściwej 

informacji w kwestii konieczności podjęcia uchwały budżetowej jeszcze w miesiącu grudniu 

br. , a także z tego, że prognozowane kwoty będą przedkładały się lepiej.  

Radny wnioskował o przeznaczenie kwot w budżecie w nowym roku przy pojawiających się 

możliwościach na opracowanie  prac remontowo budowalnych na salę  w budynku strażnicy 

OSP  w Rydzynach , zagospodarowanie działki po starej szkole oraz działki po zbiorniku pp. 

W Rydzynach.  

Wyraził poparcie do przyjęcia budżetu na rok 2021 w wersji przedłożonej radnym.  

Wójt podziękował radnemu za wsparcie.   

Radna M. Lubowicka nie wniosła uwag do projektu budżetu na rok 2020 , prosiła  na przyszłość 

jeżeli pojawiłyby   się środki mieć na uwadze  potrzebę budowy chodnika w Koninie.  

Radna A, Marciniak, radna J. Szafran  i radna D. Szczesik  nie wniosły uwag do projektu 

budżetu na przyszły rok.  

Więcej głosów do projektu budżetu nie zgłoszono.  

Prowadzący posiedzenie Komisji M. Madaj postawił wniosek o pozytywne zaopiniowane 

projektu budżetu na 2021 rok, za którym wszyscy obecni opowiedzieli się w głosowaniu 

jednogłośnie.   

Wójt podziękował radnym za akceptację  projektu budżetu, za deklarację pozytywnego  

głosowania nad budżetem 2021 roku. 

Ad. pkt 2.  
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W sprawach różnych prowadzący posiedzenie Komisji M. Madaj zwrócił się do radnych z 

prośbą o przygotowanie na przyszłe posiedzenia Komisji propozycji do planów pracy Komisji 

na rok 2021.  

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Prowadzący połączone posiedzenie 

Komisji Rady Gminy Pabianice  

 Mariusz Madaj  

Protokołowala: 

Urszula Czerwonka  

 

 

 

 


