
Protokół Nr 30 

z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się on-line i rozpoczęło o godz. 9:00. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji Gospodarczo-Finansowej obecni zgodnie 

z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu, Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek, 

W-ce Wójt Gminy Pabianice R. Figiel oraz Skarbnik J. Nowicka. 

Radny K. Kowalski przestał być członkiem Komisji oraz radnym z dniem złożenia mandatu, tj. z 

dniem 31.12.2021 r. 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji  Gospodarczo-Finansowej M. Madaj. 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Stan przygotowań do inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy w 2022 roku. 

2. Stan dróg na terenie gminy Pabianice oraz potrzeby inwestycyjne. 

3. Sprawozdanie z przebiegu „ akcji odśnieżania” 

4. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy. 

5. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący powitał zebranych, odczytał tematykę posiedzenia i oddał głos Wójtowi. 

 

Ad. pkt 1. 

Wójt przedstawił informację nt. stanu przygotowań do inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy 

w 2022 roku skupiając się na najważniejszych inwestycjach w zakresie dróg i oświaty. Materiał w tej 

sprawie stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

Odnosząc się do powyższego radny Ł. Drewniak pytał, czy dopełniono wszystkich formalności 

związanych z wykupem nieruchomości pod poszerzenie drogi w Górce Pabianickiej tzw. 

Poduchownej. 

Wójt odpowiedział, że całą procedurę wywłaszczeniową prowadzi Starostwo Powiatowe w 

Pabianicach – dokonuje wyceny gruntu, a gmina oraz mieszkańcy otrzymują informację w tej sprawie. 

Są to jednak długotrwałe procedury. Często zdarza się, że wypłaty odszkodowań są dokonywane po 

zakończeniu inwestycji. 

Radny zauważył, że byłoby dobrze, aby wykonawca jednak wcześniej rozpoczął realizację tej  

inwestycji, ponieważ droga jest w złym stanie, szczególnie po opadach tworzą się duże ubytki. 

Wójt stwierdził, że liczy na to, że inwestycja zostanie zrealizowana jak najszybciej, jednak zgodnie 

z umową wykonawca ma 15 miesięcy. 



Innych pytań w tym temacie nie było. 

 

 

Ad. pkt 2 i 3. 

Wójt przedstawił informację dotyczącą stanu dróg na terenie gminy Pabianice wraz ze 

sprawozdaniem z przebiegu „ akcji odśnieżania”, co stanowi zał. nr 3 i 4 do protokołu.  

W podsumowaniu powyższego materiału Wójt zauważył, że z roku na rok rosną koszty związane z 

usuwaniem śliskości. 

Pytań, ani uwag do przedstawionych informacji nie było. 

 

 

Ad. pkt 4. 

Wójt przedstawił i omówił krótko materiały na sesję. 

Projekty uchwał od nr roboczego  LXII/A/2022 do nr LXII/E/2022  stanowią załączniki od nr 5 do 

nr 9,  wraz z uzasadnieniami do nich. 

Pytań, ani uwag do powyższego nie było. 

Wójt poinformował ponadto, że zamierza wprowadzić pod obrady sesji dodatkowych projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. dotyczącej zmiany nazwy zadania 

realizowanego ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bychlew. Projekt w tej sprawie stanowi zał. 

nr 10 do protokołu. 

Pytań, ani uwag do powyższego nie było. 

 

 

Ad. pkt 5. 

W ramach spraw różnych radny Ł. Drewniak dopytywał o to, kiedy planuje się dowieszenie lamp 

oświetleniowych w Górce Pabianickiej tzw. Poduchownej. Radny przypomniał, że takie zadanie 

zostało zapisane w funduszu sołeckim w zeszłym roku, ale nie zostało zrealizowane. 

Odpowiedzi w tym zakresie udzielił W-ce Wójt Gminy Pabianice, który poinformował, że obecnie 

lampy są zawieszone na co drugim słupie oświetleniowym. Dowieszenie lamp na tym odcinku 

oznaczałoby zawieszenie podwójnej liczby lamp, na co brakuje kwoty jaka była zarezerwowana na 

ten cel ze środków funduszu sołeckiego, czyli ok. 10 tys. zł. Ponadto poinformował, że słupy 

oświetleniowe w Górce Pabianickiej tzw. Poduchownej są własnością PGE, dlatego zakup lamp i 

zawieszenia ich na tych słupach przez Gminę powodowałoby, że staną się własnością PGE. Dodał, 

że w ramach umowy PGE ma obowiązek wymienić 10 lamp rocznie. 

Dalszych spraw nie było. 

  



Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 Przewodniczący 

 Komisji Gospodarczo-Finansowej 

  

 Mariusz Madaj  

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 


