
Protokół Nr 34 

z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej z dnia 24 listopada 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 oraz Wójt Gminy Pabianice M. 

Wieczorek. 

 

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

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Przygotowanie do „akcji odśnieżania” na drogach Gminy Pabianice. 

2. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy. 

3. Sprawy różne. 

 

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

 

Ad. pkt 1. 

Wójt przedstawił krótko informację dotyczącą przygotowania Gminy Pabianice do „akcji zima”, co 

stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

Informacja zawierała m.in.: 

• dane podmiotów i osób odśnieżających drogi gminne; 

• stawki za odśnieżanie; 

• informację dot. podmiotu wykonującego usługę polegającą na usuwaniu śliskości; 

• harmonogram odśnieżania; 

• numery kontaktowe do osób odpowiedzialnych za realizację zadania. 

Uwagę do powyższego złożył radny Ł. Drewniak, który prosił o odśnieżanie również prywatnej drogi, 

równoległej do drogi prowadzącej na cmentarz w Górce Pabianickiej, ponieważ właściciele 

udostępniają tę drogę w okresie świąt Wszystkich Świętych. 

Innych uwag, ani pytań nie było. 

 

Ad. pkt 2. 



Wójt przedstawił projekty uchwał od nr roboczego LXIX/A/2022 do nr LXIX/K/2022, co stanowi 

załącznik od nr 3 do nr 13 do protokołu. 

Radny Ł. Drewniak odnosząc się do projektu o nr roboczym  LXIX/F/2022 w sprawie  wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa, tj. tzw. drogi Okołowickiej pytał, o 

który odcinek chodzi, do którego momentu droga będzie własnością Gminy. 

Wójt przyznał, że chodzi o odcinek od lustra w Okołowicach do I zakrętu, tj. do granicy gminy, 

kawałek za rzeką. 

Innych uwag do powyższego nie było. 

Wójt podziękował w tym miejscu Prezesowi OSP w Kudrowicach, radnemu M. Madajowi za 

pozyskanie dodatkowego dofinansowania na zakup samochodu strażackiego ze środków WFOŚiGW 

w Łodzi. Straż pozyskała dodatkowe 150 tys. zł, dzięki czemu zmniejszą się wydatki na ten cel z 

budżetu Gminy. 

Przewodniczący - radny M. Madaj stwierdził, że straż jest od pomagania, dlatego pomaga. 

Innych uwag do przedstawionych materiałów nie było. 

Wójt poinformował ponadto, że pod obrady sesji będą wprowadzane dodatkowe projekty uchwał, tj. 

w sprawie zwoływania i odbywania obrad Rady Gminy Pabianice oraz posiedzeń stałych Komisji 

Rady Gminy Pabianice z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zauważył, że 

dzięki tej uchwale pojawi się możliwość odbywania sesji on-line, choć docelowo planowane są sesje 

stacjonarne. 

Drugim projektem uchwały, który będzie wprowadzany przez Wójta, to projekt w sprawie zmian 

w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. Uzasadnieniem konieczności podjęcia uchwały jest 

konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie analizy ryzyka ujęć wody (dwa 

ujęcia dwuotworowe, jedno ujęcie trzyotworowe) - wymóg ustawowy. 3 x 12.000 zł netto = 36.000 

zł netto plus VAT = 44.280,00 zł brutto. 

Innych uwag nie było. 

 

Ad. pkt 3. 

W ramach spraw różnych Przewodniczący prosił o przesłanie drogą e-mailową tematów do planu 

pracy na 2023 r. 

Innych spraw nie było. 

  

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 Przewodniczący 

 Komisji Gospodarczo-Finansowej 

  

 Mariusz Madaj  

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 


