
Protokół Nr LXX 

z obrad LXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 12 grudnia 2022 r. 

 

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00 w formie online. 

 

Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych. Lista obecności 

radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto w sesji uczestniczył Wójt Gminy Pabianice M. 

Wieczorek, Skarbnik Gminy J. Kukieła oraz radca prawny mec. A. Jankowski. 

 

Ad. pkt 1. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych i 

stwierdził prawomocność obrad. 

 

Ad. pkt 2. 

Przewodniczący poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Wójta, zgodnie z 

którym istniała konieczność pilnego podjęcia uchwał dotyczących: 

1 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 

2 Zmian w budżecie gminy na 2022 r.: 

a) włączenia środków na wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych -141.163,43 zł 

b) włączenia środków na wypłaty dodatku węglowego - 211.140,00 zł 

c) przeniesienia środków zaplanowanych w dochodach i wydatkach 2022 r. na realizację zadania 

"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej -Curie w Pawlikowicach 

o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej" na rok 2023 - 2.100.000,00 zł; 

3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej związanych z zadaniem "Rozbudowa budynku 

Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej -Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i 

utworzenie klasopracowni językowej". 

Uwag do powyższego nie było. 

Radni nie mieli uwag również do porządku obrad. 

Porządek przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad LXX sesji. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 - Uchwała Nr 

LXX/A/2022 

b/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.  – Uchwała Nr LXX/B/2022 



c/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030 - Uchwała Nr 

LXX/C/2022 

 

4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie. 

5. Komunikaty i sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. pkt 3. 

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice przedstawił projekty uchwał o nr roboczych 

LXX/A/2022, LXX/B/2022 i LXX/C/2022, co stanowi zał. nr 2, 3 i 4 do protokołu. 

Uwag do pierwszego projektu nie było. 

Uchwała o nr LXX/475/2022 została przyjęta 13 głosami „za”. 

W głosowaniu nie brał udziału radny G. Antoniewski z powodu nieobecności. 

W głosowaniu nie brała udziału radna M. Werstak z powodu problemów technicznych. 

Protokół z głosowania stanowi zał. nr 5. 

Kolejnym projektem uchwały był projekt o nr roboczym LXX/B/2022. Wójt zgłosił autopoprawkę 

do powyższego projektu w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. Była ona 

następująca: 

„Z uwagi na brak możliwości realizacji zamówienia dotyczącego zakupu serwera dla Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 r. w związku ze zmianą ceny na wyższą i terminem na 2023 r.   

(odpowiedź od wykonawcy nadeszła w piątek 09.12.2022 r. już po przedstawieniu uchwał) 

wnoszę o dokonanie: 

• autopoprawki w załączniku nr 2 do uchwały – Zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2022 

r. po stronie wydatków 

wiersz 852 – Pomoc społeczna 

wiersz 85219 – ośrodki pomocy społecznej 

zostają wykreślone z załącznika 

• autopoprawka w załączniku nr 3 – Plan wydatków majątkowych Gminy Pabianice na 2022 

rok 

wiersze: 

852 – Pomoc Społeczna – 38 000,00 

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 38 000,00 

6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 38 000,00 

Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 38 000,00 

- zostają wykreślone 

Suma zmian w załączniku wynosi po autopoprawce (-) 2 100 000,00 zł 



Poprawione załączniki stanowią zał. nr 6 i 7 do protokołu. 

W tym miejscu do posiedzenia dołączył radny G. Antoniewski. 

Za wprowadzeniem autopoprawki w powyższym brzmieniu radni opowiedzieli się 

jednogłośnie. 

Uchwała o nr LXX/476/2022 została przyjęta 14 głosami „za”. 

W głosowaniu nie brała udziału radna M. Werstak z powodu problemów technicznych. 

Protokół z głosowania stanowi zał. nr 8. 

Uwag do ostatniego projektu uchwały nie było. 

Uchwała o nr LXX/477/2022 została przyjęta jednogłośnie. 

Protokół z głosowania stanowi zał. nr 9. 

 

Ad. pkt 4. 

Interpelację złożyła radna M. Lubowicka, która wnioskowała o wykonanie poboczy na drodze Wola 

Żytowska-Wymysłów Francuski. 

Innych interpelacji, ani zapytań nie było. 

 

Ad. pkt 5. 

W ramach komunikatów i spraw różnych radna M. Werstak poinformowała, że w dniu dzisiejszym 

jechała drogą Terenin-Bychlew. Droga była nieodśnieżona. Pytała, czy podjęte zostały działania. 

Radna J. Szafran zgłosiła, że również w Hermanowie droga nie została odśnieżona. 

Z kolei radna A. Marciniak zgłosiła, że nie świecą się od kilku dni lampy na ul. Cynkowej i ulicach 

bocznych. 

Wójt obiecał sprawdzić powyższe zgłoszenie. 

Radny G. Antoniewski wrócił do kwestii odśnieżania. Prosił by zamieścić w aplikacji gminnej 

informację o tym by mieszkańcy odśnieżali połowę chodnika, ponieważ przy odśnieżaniu drogi i tak 

jego część jest zaśnieżana. 

W tym miejscu rozgorzała dyskusja odnośnie odśnieżania. 

Wójt poinformował, po zasięgnięciu informacji u pracownika, iż o godz. 4.00 rano p. M…. 

(odpowiedzialny za odśnieżanie w Hermanowie i Bychlewie) odśnieżył w/w drogi. Niemniej cały 

czas pada śnieg, więc do rana ponownie drogi zostały zaśnieżone. Zgodnie z uzyskaną informacją 

wykonawca będzie ponownie odśnieżać w/w drogi. 

Dalszych spraw nie było. 

 

 

Ad. pkt 6. 



Przewodniczący złożył życzenia świąteczne i zakończył LXX nadzwyczajną sesję Rady Gminy 

Pabianice. 

  

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Pabianice 

 

 Jerzy Błoch 

 

 

 

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 

 


