
Protokół nr 8/2022 

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

Rozwoju oraz Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 22 września 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. W posiedzeniu uczestniczył również 

gość, Pan Jakub Maceja – Prezes Spółki DOEKO Group. 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Analiza wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2022 r. 

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 Wójtowi, który poprosił o możliwość 

przedstawienia przez Pana J. Maceja informacji w sprawie klastra energetycznego. 

Radni nie mieli uwag do powyższej propozycji. 

 

Pan M. Maceja przedstawił m.in. informacje nt.: 

 co to jest klaster energii; 

 jakie są jego cele; 

 jakie są możliwości pozyskania środków finansowych w ramach klastra; 

 działania. 

Obszerna informacja w tym zakresie stanowi zał. nr 2 i 3 do protokołu. 

Wójt zapytał, co będzie dalej, jeżeli Rada zdecyduje o przystąpieniu do klastra energii. 

J. Maceja odpowiedział, że podpisana zostanie umowa na kwotę 15 tys. zł, w ramach, której w 

pierwszym etapie przygotowane zostanie porozumienie o powołaniu klastra energii. Trwać to 

będzie ok. 1 miesiąca i obejmować będzie 40% wynagrodzenia. Następnie przygotowana 

zostanie strategia i bilans, co będzie trwało ok. 3-4 miesięcy i obejmować będzie pozostałe 60% 

kwoty umownej. 

Wójt dopytywał o kwestie techniczne, tj. zorganizowanie klastra w ramach powiatu 

pabianickiego, obejmującego obecnie 4 gminy i wybór lidera. 



J. Maceja wyjaśnił, że firma DOEKO Group będzie koordynatorem, ale lider musi zostać 

wybrany spośród gmin. Jest to jednak funkcja głównie reprezentacyjna, nie wiąże się z 

dodatkowymi obowiązkami. Najczęściej liderem jest najbogatsza lub największa gmina. 

Radna M. Werstak pytała z kolei o to, czy przystąpienie do klastra jest niejako „przepustką” do 

dalszego oszczędzania energii. 

J. Maceja stwierdził, że jest to akces do tego, czego inne samorządowy nie będą mogły 

otrzymać, także przedsiębiorcy i osoby fizyczne. 

Radna dopytywała, czy w przypadku, gdy pojawią się środki unijne, to będzie można pozyskać 

je na OZE, itp. 

J. Maceja przyznał, że daje to przewagę nad innymi. Przykładowo, szybciej będzie można 

skorzystać ze środków, ponieważ będą już dokumenty. 

Wójt dodał, że przystąpienie do tego stowarzyszenia można porównać do innych grup, w 

których jest gmina, np. LGD, czy ŁOM. Będąc w nich można sięgnąć po środki zarezerwowane 

tylko dla nich. 

Radna pytała także, jaka jest korzyść dla mieszkańców, oraz o to czy faktycznie wchodzi już 

KPO, o czym Pan J. Maceja wspominał podczas wystąpienia. 

J. Maceja poinformował, że Pan Marcin Jaczewski – Naczelnik Wydziału Energetyki 

Prosumenckiej i Rozproszonej w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa 

Rozwoju i Technologii, poinformował podczas oficjalnej konferencji, nagrywanej, z udziałem 

przedstawicieli samorządu terytorialnego, że środków jeszcze nie ma, ale są oszczędności z 

PFRu, które PFR odzyska później z KPO, a teraz wypuszczane są obligacje. 

Radny M. Kociołek chciał wiedzieć, czy i jak mieszkańcy, w tym przedsiębiorcy mogliby 

przystępować do klastra. 

J. Maceja wyjaśnił, że przedsiębiorcy i mieszkańcy to odrębne podmioty, które są mile widziane 

w klastrze. Przedsiębiorcy mogą liczyć na podobne korzyści jak jednostki samorządu 

terytorialnego, ale mają status członka lub partnera i nie mają decyzyjności. Z kolei mieszkańcy 

mogą być objęci programem parasolowym, w ramach którego gmina musi podpisać umowę 

cywilnoprawną z mieszkańcem, a jego instalacja będzie wchodzić w skład klastra. 

Radny pytał, czy do klastra i spółdzielni będą mogli przystępować również ci mieszkańcy i 

przedsiębiorcy, którzy mają już instalacje, także bez dofinansowania gminy. 

J. Maceja stwierdził, że jest to możliwe, ale zależeć będzie czy instalacja powstała na nowych, 

czy starych zasadach. 

Dalszych pytań, ani uwag nie było. 

W związku z powyższym Wójt stwierdził, że zamierza wprowadzić pod obrady sesji uchwałę 

dot. przystąpienia do klastra energii. 

Na tym wyczerpano temat. 

Przewodniczący podziękował Panu J. Macejowi za omówienie tematu. 



Prelegent opuścił posiedzenie Komisji. 

 

Ad. pkt 1. 

W ramach punktu „Analiza wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2022 r.” 

Skarbnik przedstawiła, co następuje: 

„Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych wójt gminy przedstawia informację o 

przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.  

Budżet Gminy Pabianice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Pabianice 

nr LVI/365/2021 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał: 

uzyskanie dochodów w kwocie 53 055 289,51 zł; 

realizację wydatków na poziomie 56 958 322,46 zł; 

pozyskanie przychodów w kwocie 6 703 032,95 zł; 

realizację rozchodów na poziomie 2 800 000,00 zł. 

W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian w pierwszym półroczu: 

4. plan dochodów wzrósł o 7 353 545,36 zł do kwoty 60 408 834,87 zł; 

5. plan wydatków wzrósł o 11 626 472,81 zł do kwoty 68 584 795,27 zł; 

6. plan przychodów wzrósł o 4 272 927,45 zł do kwoty 10 975 960,40 zł; 

7. plan rozchodów nie uległ zmianie. 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Pabianice zamknął się planowanym deficytem 

budżetowym w kwocie 8 175 960,40 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a 

planem wydatków. 

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 31 943 395,28 zł, a ich 

realizacja stanowiła 52,88% planu wynoszącego 60 408 834,87 zł 

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym 

półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 29 850 263,29 zł, tj. w 57,49% w stosunku 

do planu wynoszącego 51 919 064,80 zł. 

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 

pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST 

otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały 

zaplanowane w kwocie 8 208 451,27 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 913 274,49 zł, co 

stanowi 84,22% realizacji planu, przy czym: 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej wyniosły 6 334 007,75 zł; 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 257 450,00 zł; 



 dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich 142 378,29 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) 

wyniosły 142 378,29 zł, z tego na realizację projektu „Pracuś” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 97.378,29 zł oraz na 

realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 45.000,00 zł; 

 pozostałe dochody o charakterze celowym tj. na finansowanie działań na rzecz 

kształcenia ustawicznego pracowników, na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na zadania realizowane ze 

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie transportu (dowozu) do 

punktów szczepień -  179 438,45 zł. 

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku 

uzyskała na realizację zadań w obszarze: 

 Rodzina – 5 762 656,00 zł; 

 Pomoc społeczna – 508 654,00 zł; 

 Oświata i wychowanie – 144 803,00 zł; 

 Rolnictwo i łowiectwo – 135 218,38 zł. 

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane 

w kwocie 5 872 909,98 zł, co stanowi 48,44% realizacji planu wynoszącego 12 124 730,00 zł, 

w tym 4 510 514,25 zł od osób prawnych i 1 362 395,73 zł od osób fizycznych. 

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 322 750,34 zł, w tym 39 121,75 

zł od osób prawnych i 283 628,59 zł od osób fizycznych. 

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek 

wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się 

na poziomie 448 366,22 zł. 

Dochody majątkowe Gminy Pabianice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na 

poziomie 2 093 131,99 zł, tj. w 24,65% w stosunku do planu wynoszącego 8 489 770,07 zł. 

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 224 556,07 zł, 

natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 076 608,15 zł, co stanowi 25,25% 

realizacji planu. 

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na 

realizację zadań w obszarze: 

 Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia tj. środki na „Rozbudowę 

budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z 

doposażeniem klasopracowni językowej” z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

– 1 750 000,00 zł; 



 Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska tj. środki w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 na realizację projektu „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie 

Pabianice” – 271 608,15 zł; 

 Pozostała działalność w ramach działu Informatyka  tj. na realizację projektu grantowego 

„Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

– 55 000,00 zł. 

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 27 113 556,72 zł, a ich 

realizacja wyniosła 39,53% planu wynoszącego 68 584 795,27 zł.  

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 

26 402 201,26 zł, tj. w 54,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 527 132,05 

zł. Udział w strukturze wydatków ogółem wynosi 97,38%. 

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki poniesione w dziale: 

801 – oświata i wychowanie – 35,50% wszystkich wydatków 

855 – Rodzina – 22,45% wydatków 

750 – Administracja publiczna – 11,45%. 

 

Wydatki majątkowe Gminy Pabianice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na 

poziomie 711 355,46 zł, tj. w 3,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 

20 057 663,22 zł. Ich udział w ogólnej strukturze wynosi 2,62%. 

W strukturze wydatków majątkowych największe nakłady w I półroczu poniesione zostały w 

dziale: 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 56,9% ogółu wydatków majątkowych 

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 20,99% 

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17,29%. 

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 080 454,26 zł, 

(co stanowi 100,95% planu), w tym: 

 nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 9 274 536,23 zł; 

 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o 

finansach publicznych – 132 972,56 zł; 

 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 

1 672 945,47 zł. 

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 314 146,42 zł 

(co stanowi 46,93% planu), w tym: 



 Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 314 146,42 zł, z tego: 

o spłata kredytu 2871/JST/2019 z Banku Spółdzielczego w Lututowie – 744 600,00 

zł zaciągniętego w 2019 r. na  rozbudowę szkoły podstawowej w Petrykozach; 

o spłata pożyczki 819/OA/P/2020 z WFOŚiGW w Łodzi – 441 134,42 zł 

zaciągniętej w 2020 r. na montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych 

o spłata pożyczki 238/ZI/P/2021 z WFOŚiGW w Łodzi – 128 412,00 zł 

zaciągniętej w 2021 r. na zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni 

przydrożnej na terenie gminy.” 

Całościowe sprawozdanie przekazanego radnym w ustawowych terminach stanowi załącznik 

do protokołu LXVI sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 26 września 2022 r. 

Odnosząc się do powyższej informacji radna M. Werstak pytała o następujące kwestie: 

 wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu (tabela nr 7), czy jest to 

uzależnione od płatności; 

 wykonanie wydatków bieżących na poziomie 54%. 

Skarbnik potwierdziła, że płatności za wydatki majątkowe następują w III kwartale roku. 

Natomiast odnosząc się do wydatków bieżących zauważyła, że nie ma skąd dokładać. Trzeba 

wprowadzić oszczędności, bo we wrześniu będzie widoczny poziom wykonania. 

Innych uwag, ani pytań do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 2.  

Wójt przedstawił materiały na sesję. 

Projekty uchwał od nr roboczego  LXVI/A/2022 do nr LXVI/D/2022  stanowią załączniki od 

nr 4 do nr 7, wraz z uzasadnieniami do nich. 

Odnoszą się do projektu uchwały nr LXVI/A/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Szynkielewie 

i Górce Pabianickiej zauważył, że teren o powierzchni 20 ha planuje się przeznaczyć pod 

inwestycje, ponieważ znalazł się potencjalny inwestor, a biorąc pod uwagę planowane zmiany 

w przepisach może się okazać, że w niedalekiej przyszłości zablokowana będzie możliwość 

zmiany tych terenów na tereny inwestycyjne. 

Odnosząc się do planowanych zmian w przepisach radny Ł. Drewniak pytał, czy wiadomo coś 

o opłacie planistycznej, czy opłata będzie nakładana od razu, czy dopiero w momencie 

sprzedaży. 

Wójt ponownie podkreślił, że zmiany są dokonywane przed zmianą przepisów, aby uniknąć 

automatycznie opłaty planistycznej. 

Odnosząc się z kolei do projektu uchwały nr LXVI/B/2022 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie 



gminy Pabianice radny Ł. Drewniak zauważył, że przystępuje się do zmian w wielu miejscach. 

Poddał pod rozwagę również przystąpienie do zmiany dla terenów położonych przy dk nr 71, 

która stała się drogą wojewódzką. Skoro tak, to linie rozgraniczające nie muszą być już tak 

szerokie. 

Wójt wyjaśnił, że projekt uchwały o nr LXVI/B/2022 dotyczy tych terenów, które można 

jedynie włączyć jako tereny lesiste lub użytki zielone. Wójt uważał, że przy okazji tej uchwały 

nie należy poruszać kwestii wskazanej przez radnego, w szczególności, że status tej drogi nie 

jest jeszcze do końca uregulowany. Dodał również, że po raz pierwszy słyszy o takim 

problemie. Nie zgłaszali go ani mieszkańcy, ani projektanci, niemniej obiecał mu się przyjrzeć.  

Do pozostałych dwóch projektów pytań nie było. Wójt zauważył jedynie, że są to korekty 

uchwał w związku z uwagami Wojewody. 

Następnie Wójt poinformował, że zamierza wprowadzić pod obrady sesji kolejne projekty 

uchwał, które radni otrzymali, tj.: 

 zmiany uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury (zał. nr 

8). 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały: „Wojewoda Łódzki w ramach swoich 

kompetencji nadzorczych zakwestionował postanowienia Uchwały Nr LXV/432/2022 Rady 

Gminy Pabianice z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/504/2018 Rady 

Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury 

- Gminnego Domu Kultury. 

Zastrzeżenia dotyczyły sformułowania „w szczególności". W ocenie organu nadzoru użycie 

takich wyrazów oznacza, że w akcie prawa miejscowego został stworzony katalog otwarty 

zakresu działań Gminnego Domu Kultury, co oznacza dokonanie subdelegacji kompetencji 

organu stanowiącego na rzecz bliżej nieokreślonego podmiotu. Biorąc pod uwagę powyższe 

wykreślono z uchwały słowa „w szczególności". 

 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. (zał. nr 9). 

Uzasadnienie: „Na wnioski przedstawione przez sołectwo Bychlew i sołectwo Porszewice 

dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie 

z uchwałami zebrania wiejskiego. 

Zmiany w przedsięwzięciach wykazane zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.” 

 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. (zał. nr 10). 

Zgodnie z uzasadnieniem: „zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na zwiększeniu 

o kwotę 220.763,18 zł, z czego: 

1. 36.024,00 zł - Zwiększenie subwencji oświatowej o 36.024,00 zł w związku ze 

zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli 

stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) 

od 1 września 2022 r. 



2. 5.531,18 zł - Dochody uzyskane przez SP w Petrykozach i ZSP w Piątkowisku z 

przeznaczeniem na wydatki bieżące 

3. 12.881,00 zł - Środki pozyskane z PUP na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem 

bezrobotnych w ramach robót publicznych 

4. 38.700,00 zł - Zwiększone wpływy z opłaty eksploatacyjnej (6.700,00) oraz podatku od 

środków transportowych od osób prawnych (32.000,00) przeznaczone na pokrycie 

wyższych wydatków związanych z utrzymaniem transportu publicznego na terenie 

gminy - wzrost cen paliw (12.700,00) oraz na zabezpieczenie zajęć basenowych dla 

dzieci i młodzieży szkół podstawowych od 1 października 2022 r. (22.000,00) 

5. 7.000,00 zł - Ponadplanowe wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat 

ubiegłych pozyskane przez GOPS - są to dochody podlegające zwrotowi do budżetu 

państwa 

6. 36.000,00 - pomoc finansowa w formie dotacji celowych pozyskana od Województwa 

Łódzkiego przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie 

realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus"- 

 12.000,00 zł - dla sołectwa Kudrowice na „Zakup gastronomicznych szaf chłodniczych na 

potrzeby doposażenia miejsca integracji społecznej" 

 12.000,00 zł - dla sołectwa Rydzyny na „Integracja i rekreacja w sołectwie Rydzyny 

poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Rydzynach" 

 12.000,00 zł - dla sołectwa Hermanów na „Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa 

Hermanów poprzez wspólną pracę przy budowie altany ogrodowej służącej wspieraniu 

aktywności plenerowej" 

7. 84.627,00 zł - Umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER" na realizację zadania „Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie 

wraz z zakupem wyposażenia" 

 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. (zał. nr 11). 

Uzasadnienie: „W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

budżetowej dokonuje się zmian: 

1. w paragrafach dochodowych: 

 związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

 dotyczących środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 

2. w paragrafach wydatkowych: 



 na wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

 na wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 

Ponadto wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 3.672.000,00 zł na realizację 

wypłat dodatku węglowego. 

Zgodnie ze stanowiskiem z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi gmina ma możliwość 

wprowadzenia do budżetu środków na realizację wypłat dodatku węglowego w sytuacji, gdy 

faktycznie gmina nie otrzymała jeszcze tych środków od wojewody. Podstawę wprowadzenia 

do budżetu stanowi wniosek, o którym mowa w ust. 3 art. 4 ustawy o dodatku węglowym, 

złożony wojewodzie. 

Realizacja wypłat dodatku węglowego możliwa jest jedynie po przekazaniu gminie środków 

na ten cel przez wojewodę”. 

  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną 

w 2023 r. (zał. nr 12). 

W uzasadnieniu przedstawiono pismo Starostwa Powiatowego w Pabianicach, o następującej 

treści: „W nawiązaniu do treści naszego pisma o numerze DM.041.12.2021 z dnia 9 czerwca 

2022 roku zwracamy się z prośbą do Pana Wójta o podjęcie uchwały dotyczącej przekazania 

Powiatowi Pabianickiemu w 2023 roku pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. 

„Przebudowa dróg powiatowych nr 3309E i 3310E od DP 3312E w Pabianicach przez 

miejscowość Rydzyny, gm. Pabianice do DW 485 w Pawłówku, gm. Dłutów" w wysokości 

237 500,00 zł. Kwota ta wraz z wkładem powiatu w tej samej wysokości oraz z 

dofinansowaniem w wysokości 9 025 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych będzie stanowiła plan finansowy zadania, które 

zaplanowano do realizacji w latach 2023 – 2024. 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030 (zał. nr 

13). 

Ponadto, w przygotowaniu są projekty uchwał w sprawie: 

 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. uwzględniające wnioski przedstawione 

przez sołectwo Hermanów i sołectwo Janowice-Huta Janowska; 

 wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu 

Klastra Energii Powiatu Pabianickiego. 

Uwagę techniczną zgłosiła radna M. Werstak. Radna pytała, czy nie można by wyznaczyć 

terminu, do którego zmiany funduszy sołeckich mają wpływać. 

Radny M. Kociołek odnosząc się do powyższej uwagi zauważył, że terminy zgłaszania zmian 

do funduszy sołeckich wynikają z kalendarza spotkań sołeckich. Wszystkie nie mogą odbyć się 

w jednym czasie. Są to środki danej społeczności, dlatego nie widzi problemu nad 

zagłosowaniem nad nimi. 



Również Wójt odniósł się do powyższego. Stwierdził, że normalnie obowiązuje termin 

składania projektów uchwał do 15 dnia danego miesiąca. Jednak jest decyzja by wprowadzić 

zmiany funduszy sołeckich pod obrady sesji również ze względu na to, że po sesji 

październikowej zostanie mało czasu na realizację nowych zadań. Zebrania sołeckiego 

odbywają się z reguły w II połowie września. 

Innych uwag nie było. 

 

Ad. pkt 3. 

W ramach spraw różnych Przewodniczący odczytał pismo mieszkańców Ksawerowa w sprawie 

zwrotu na rzecz Gminy Ksawerów fragmentów 14 działek, których właścicielami jest Gmina 

Pabianice, mimo iż są położone na terenie Gminy Ksawerów. Pismo stanowi zał. nr 14 do 

protokołu. Prosił Wójta o informację w tym temacie. 

Wójt poinformował, że nie widzi przeszkód w zwrocie w/w działek. Niemniej konieczne są 

ustalenia z Wójtem Gminy Ksawerów odnośnie tego, kto zapłaci za wykonanie operatu 

szacunkowego, za wycenę, notariusza. Wójt był pozytywnie nastawiony do zwrotu, ale jeżeli 

gmina Pabianice nie będzie musiała ponosić w związku z tym jakichś kosztów. 

Na zakończenie radna M. Werstak poprosiła by zrobić chociaż jedną z dróg powiatowych w 

Pawlikowicach 

Wójt obiecał rozmawiać z powiatem. 

Innych spraw nie było. 

Przewodniczący zakończył posiedzenie. 

 

 Przewodniczący posiedzenia 

 

 Mariusz Madaj  

Protokołowała: 

Andżelika Struzikiewicz 

 

 

 


