
 

Protokół Nr LXXI 

z obrad LXXI sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2022 r. 

 

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

W obradach sesji uczestniczyli radni Rady Gminy Pabianice (lista uczestniczących w sesji radnych 

stanowi zał. nr 1 do protokołu). Na ustawowy liczebnie skład Rady Gminy 15 radnych, w sesji 

uczestniczyło 15 radnych. 

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy 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. 

Uwag do protokołów z poprzednich sesji nie było. 

 

Ad. pkt 3. 

Uwag do porządku obrad LXXI sesji nie było. 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad LXXI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uwagi do protokołów z poprzednich sesji. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

6. Przedłożenie projektu budżetu na rok 2023. 

7. Przedłożenie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie 

opinii dot. projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2023 rok i w sprawie opinii do projektu 

uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu 

budżetu Gminy Pabianice. 

8. Przedłożenie autopoprawek Wójta Gminy do projektu budżetu na rok 2023 i przeprowadzenie 

głosowania nad autopoprawkami. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 



a/ zmieniająca uchwałę Nr LXX/475/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 12 grudnia 2022 r. w 

sprawie 

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

Nr LXXI/A/2022; 

b/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXXI/B/2022; 

c/ zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030 – Uchwała Nr 

LXXI/C/2022; 

d/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2023-2031 – Uchwała Nr 

LXXI/D/2022; 

e/ uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok – Uchwała Nr LXXI/E/2022; 

f/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 - Uchwała Nr LXXI/F/2022; 

10. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych. 

11. Komunikaty i sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. pkt 4. 

Przewodniczący Komisji złożyli informację o pracy Komisji miedzy sesjami. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj poinformował, że w miesiącu grudniu 

odbyło się jedno posiedzenie Komisji połączonych, któremu przewodniczył. Tematem posiedzenia 

była analiza projektu budżetu Gminy Pabianice na rok 2023, omówienie materiałów na sesję i sprawy 

różne. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski poinformował, że Komisja Rewizyjna odbyła w 

miesiącu grudniu jedno posiedzenie, na którym zajęto się opracowaniem planu pracy na 2023 r. 

 

Uwag do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 5. 

Wójt Gminy przedłożył informację o pracy Urzędu Gminy od ostatniej sesji. 

Informacja zapisana poniżej. 

 

„INFORMACJA WÓJTA GMINY PABIANICE O PRACY MIĘDZY SESJAMI 

GRUDZIEŃ 2022 r. 

 



W ZAKRESIE REFERATU DRÓG I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

W zakresie dróg 

 

1.    Rozpatrzono  2  wnioski na wybudowanie zjazdu z drogi gminnej. 

 

2.    Rozpatrzono 6 wniosków o zajęcie pasa drogowego. W trakcie rozpatrywania 4 

       wnioski. 

 

3.    Uzgodniono 10 wniosków o uzgodnienie projektu organizacji ruchu. W trakcie 

       rozpatrywania 2 wnioski. 

 

4. Wydano 5 uzgodnień lokalizacyjnych dla infrastruktury niezwiązanej z potrzebami 

      zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W trakcie rozpatrywania  

      2 wnioski. 

5.   Prowadzono intensywne prace związane z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości zimowej      

      dróg na terenie gminy. 

 

6.   Udzielano odpowiedzi i wyjaśnień na pisma i wnioski kierowane do Urzędu Gminy przez 

      mieszkańców w różnych sprawach. 

 

7.   Uzgadniano na bieżąco dokumentacje projektowe w zakresie prowadzenia robót w pasie  

      drogowym i umieszczenia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. 

 

 8.   Po wyłonieniu wykonawcy tabliczek, zamontowano wnioskowane przez sołtysów tabliczki 

       kierunkowe z numerami posesji w m. Gorzew i Rydzyny. 

 

 9.  Prowadzono bieżące usuwanie szkód – usuwanie połamanych drzew i gałęzi, udrażniania kratek  

       ściekowych, likwidowania zastoin wodnych. 

 

 10. Prowadzono bieżącą naprawę nawierzchni i poboczy dróg na terenie gminy. 

 

 11. Dokonano naprawy zniszczonych 2 szt. wiat przystankowych w m. Pawlikowice i Piątkowisko.  

       (wymiana potłuczonych 2 szt. szyb). 

 

INWESTYCJE 

 

 

1. Niżej wymienione zadania, polegające na opracowaniu dokumentacji 

  projektowych (o wartościach nie przekraczających 130 000 zł netto) są w trakcie 

  realizacji. Termin wykonania wszystkich zadań to 31 marca 2023 r. na podstawie 

  aneksów terminowych, zawartych z projektantem: 

 

a) Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi gminnej Nr 108279E w Jadwininie wraz  z 

chodnikiem i ścieżką rowerową, 

 

b) Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku od 

 skrzyżowania z drogą gminną Nr 108274E w Tereninie do skrzyżowania z drogą  gminną nr 

108278E w Hermanowie, 



 

c) Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej Nr 108268E w Świątnikach, 

 tzw. Małych, 

 

d) Dokumentacja projektowa – rozbudowa drogi gminnej w Jadwininie, działki nr 215/1, 

  215/2 i 216/1. 

 

2. Niżej wymienione zadania, polegające na wykonaniu robót budowlanych 

  są w trakcie realizacji: 

 

a) Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice - Terenin, 

 

b) Przebudowa drogi gminnej Nr 108275E we Władysławowie wraz z chodnikiem 

 i ścieżką rowerową, 

 

c) Rozbudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka – Gorzew, 

 

d) Rozbudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku od DK 71 do drogi gminnej 

 Nr 108262E wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, 

 

e) Rozbudowa drogi gminnej Nr 108276E w Hermanowie od ul. Skrajnej do drogi gminnej  Nr 

108278E. 

 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę oświetlenia hybrydowego na 

  konwencjonalne w Porszewicach i Wysieradzu/Żytowicach – zadanie w trakcie 

  realizacji. Termin wykonania to 28 lutego 2023 r. 

 

4. W postępowaniu przetargowym w trybie podstawowym bez negocjacji wyłoniono 

  wykonawców usługi świadczenia transportu publicznego po terenie Gminy Pabianice 

  z dofinansowaniem z budżetu Gminy Pabianice w 2023 roku oraz 2024 roku. 

  Podpisanie umów z wykonawcami zaplanowano na dzień 28 grudnia br. 

 

5. W postępowaniu przetargowym w trybie z wolnej ręki negocjowano z PGE Dystrybucja 

  S.A. warunki świadczenia usługi eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych 

  na terenie Gminy Pabianice na lata 2023/2024. Wypracowano zapisy umowy i w chwili 

  obecnej jest ona podpisywana. 

 

 

 

W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH 

 

1. W ramach projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice” w 

formule „zaprojektuj i wybuduj” dokonaliśmy odbioru końcowego zadania. Zgodnie z umową 

z wykonawcą zaprojektowano i zamontowano 115 szt. instalacji fotowoltaicznych. Czekamy 

na zgodę Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na podniesienie poziomu dofinansowania 

projektu z 80 % do 85%. 



2. W ramach projektu „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice” złożyliśmy 

do Urzędu Marszałkowskiego w  Łodzi rozliczenie końcowe i wniosek o płatność końcową 

w formie refundacji. 

3. W ramach programu zrealizowaliśmy i złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

rozliczenia projektów: 

- Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa Hermanów poprzez wspólną pracę 

przy budowie altany ogrodowej służącej wspieraniu aktywności plenerowej – 

przyznana dotacja w wysokości 12 000,00 zł 

- Integracja i rekreacja w sołectwie Rydzyny poprzez budowę siłowni zewnętrznej                  

w Rydzynach - przyznana dotacja w wysokości 12 000,00 zł 

- „Zakup gastronomicznych szaf chłodniczych na potrzeby doposażenia miejsca 

integracji społecznej”- przyznana dotacja dla sołectwa Kudrowice w wysokości 

12 000,00 zł. 

 

 

W ZAKRESIE PRACY REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

 

1. Wykonano wykopaliskowe badania archeologiczne i zakończono  budowę sieci  

            wodociągowej we wsi Rydzyny  dz.  nr ewid. 318, 314/1  i 314/2 

2. Zakończono prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku dz.  nr ewid. 

            347/15  i 574/17, na której ustalono nadzór archeologiczny. Sporządzono wniosek o płatność  

            do WFOŚiGW w Łodzi. 

3. Sporządzono i wydano warunki techniczne na przyłączenie się do sieci wodociągowej dla  

            9 inwestorów. 

 

W zakresie działalności gospodarczej i rolnictwa 

 

1. Przyjęto i wprowadzono 13 wniosków o  wpis  do CEIDG. 

2. Wysłano 22 wezwania o płatność za wodę oraz 3 wezwania do zmiany umowy na pobór wody. 

 

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 

 

1. Zakończono postępowanie w sprawie wydania 3 decyzji podziałowych, 

2. Wykonano 29 szt. zawiadomień o nadaniu nr porządkowych posesji 

3. Wykonano 12 wypisów z rejestru gruntów d/c służbowych, 

4. Wykonano 4 wypisy z KW d/c służbowych, 

5. Wprowadzono 16 szt. aktów notarialnych do rejestru, 

6. Skomunalizowano decyzją Wojewody działki w Hermanowie nr 1 i 56 oraz Koninie 74  

            i Świątnikach 89. Wszystkie działki stanowią drogi przejazdowe do innych wsi. 

7. W miesiącu grudniu zakończono inwestycje w ramach funduszy sołeckich wsi: 

- Janowice Huta Janowska – zakup i montaż garażu blaszanego 



- Piątkowisko – wykonanie monitoringu i oświetlenie działki 672/29 

- Kudrowice – zagospodarowanie działki 75/2 (korytowanie placu wypełnienie piaskiem) 

8. Zakończyła się wycena nieruchomości drogowych z terenu Gminy Ksawerów stanowiących  

 własność Gminy Pabianice. Operaty zostaną przedstawione Wójtom obydwu Gmin dla  

 oceny sytuacji i podjęcia dalszych decyzji (w celu przekazania ich Gminie Ksawerów). 

 

W  zakresie gospodarowania odpadami  komunalnymi 

 

1. Przyjęto i wprowadzono do programu 76 deklaracji; 

2. Zaksięgowano 83 798,43 zł z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3. Działania informacyjne odnośnie min. zaległości - ok. 420 rozmów telefonicznych; 

4. Prowadzono obsługę bieżącą mieszkańców gminy Pabianice (przyjmowanie wpłat,  

udzielanie informacji itp.); 

5. Na bieżąco wydawano dyspozycję wyposażenia nowych mieszkańców gminy w pojemniki; 

6. Wystawiono 9  kart przekazania odpadów w systemie BDO w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi i gospodarki odpadami.; 

7. Wysłano postanowienia dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi; 

8. Na bieżąco weryfikowano osoby zgłaszające potrzebę wywozu odpadów na PSZOK; 

 

 

W zakresie ochrony środowiska 

 

1. Przeprowadzono 8 postępowań związanych z wydaniem zezwoleń, decyzji lub zaświadczeń 

w sprawie usunięcia drzew. 

2. Uzgodniono pozytywnie zakończenie rekultywacji w kierunku rolnym dla obszaru po 

zakończonej eksploatacji złoża „Szynkielew” pole 1 i 2. 

3. Udzielono odpowiedzi na 1 wniosek o klasyfikacji akustycznej dla terenów w miejscowości 

Janowice.   

4. Udzielono informacji o klasyfikacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na 

modernizacji obiektu rozdzielni głównej na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków – 

ŁAM. 

 

W zakresie wykonania gminnych programów 

 

10. Przygotowano zestawienie uzysków energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych do 

sprawozdania z osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych do WFOŚiGW. 

11. Przeprowadzono trzy postępowania w ramach zamówień do 130 tysięcy zł netto: 

- na realizację zadania polegającego na zapewnieniu opieki lekarsko - weterynaryjnej nad 

zwierzętami z terenu Gminy Pabianice w 2023 r. 

- na realizację zadania polegającego na świadczenie całodobowej usługi w zakresie 

wyłapywania i transportu zwierząt bezdomnych, zwierząt bezdomnych i wolno żyjących, które 

uczestniczyły w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Pabianice z wyłączeniem odcinków 

dróg ekspresowych S8 i S14 w 2023 r. 

- na realizację zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w 

przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Pabianice w roku 2023 

12. Przygotowano 28 umów na zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków. 

13. Podjęto prace nad projektem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2023 roku. 

 

W ZAKRESIE REFERATU OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 



3.1. W grudniu br. wypłacono 25.000,00 zł  tytułem dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki. 

Dotacją objętych jest 50 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice. 

3.2. Podpisano porozumienia z Prezydentem Miasta Pabianic na współfinansowanie  

międzygminnego punktu katechetycznego działającego przy Kościele Chrystusowym „Genesis 

Nova” oraz pozaszkolnego Punktu Katechetycznego działającego przy Zborze Kościoła 

Chrystusowego „Społeczność Chrześcijańska”. Łączna kwota porozumień wyniosła 15 662,46 

zł na okres całego roku szkolnego 2022/2023. 

3.3. Przekazano do Kuratorium Oświaty w Łodzi wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników wraz z informacją o liczbie młodocianych pracowników, 

którzy zdali egzamin - na kwotę 31 141,47 zł. 

3.4. Przyjęto i rozpatrzono 809 wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego. Trzy wnioski 

odrzucono z powodów formalnych. Obecnie gmina czeka na kolejne transporty węgla na skład. 

Dystrybucja węgla następuje niezwłocznie po pojawieniu się węgla na składzie. Telefony do 

mieszkańców z informacją o możliwości wpłaty za węgiel będą odbywały się w kolejności 

składania wniosków do urzędu. 

___________________ 

1. W dniu 8.12.2022 r. dokonano otwarcia ofert na realizację zadania pn. „Remont świetlic wiejskich 

w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia” 

Przedłożono następujące oferty: 

1) Tronus Polska sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa REGON 146196211 

Część 1: 136 803,06 zł 

Część 2: 131 062,65 zł 

2) Zamber Sp.z o.o ul. Zielona 9; 95-200 Pabianice REGON 381427750 

Część 1: 124 402,20 zł 

Część 2: 96 112,20 zł 

3) Polva Sp. z o.o. ul. Karniszewicka 91, 95-200 Pabianice REGON 388337115 

Część 1: 79 000,00 zł 

Część 2: 86 000,00 zł 

4) MASTECH Sebastian Grzelak Ostrówek 175, 98-311 Ostrówek REGON 520282562 

Część 1: 80 000,00 zł 

Część 2: 120 000,00 zł 

5).LUXIMAL Sp.z.o.o. u.27 Grudnia 5/5A, 61-737 Poznań REGON 384790556 

Część 1: 74 600,00 zł 

Część 2: 88 400,00 zł 

 

2. W Hermanowie współorganizowano Fitnessowe Mikołajki - Zajęcia integracyjno- sportowe dla 

mieszkańców zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022. 

 

3.W ramach przedsięwzięć z zakresu promocji Gminy Pabianice współfinansowano następujące 

zadania: 

- organizacja spotkania integracyjnego - mikołajkowego dla najmłodszych mieszkańców sołectwa 

Świątniki – 1 000 zł; 

- współorganizacja spotkania wigilijnego honorowych krwiodawców PCK – 1 000 zł; 

- organizacja Mikołajkowego turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Pabianice – 1 000 zł; 

- współorganizacja rajdu pieszego „Gwiazdkowego dla dzieci i młodzieży”, który odbył się 10 

grudnia 2022 r. – 1 000 zł; 

 

 

W ZAKRESIE SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH 



W zakresie spraw prowadzonych przez ewidencję ludności i dowody osobiste  w miesiącu grudniu  

2022 r. wykonano: 

1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy  - łącznie 27 osób. 

2. Nadano 11 numerów PESEL dla cudzoziemców. 

3. Wydano 7 zaświadczeń potwierdzające  pełne dane osobowe. 

4. Udostępniono 3 wnioski o udostępnienie danych osobowych dla Kancelarii Komorniczych. 

5. Zgony - 10 osób. 

6. Urodzenia 0 osób. 

7. Złożono   37  wniosków o wydanie dowodu osobistego. 

8. Wydano   36 nowych dowodów osobistych. 

9. Unieważniono 33 dowody  osobiste,  w tym 7 wniosków z powodu utraty lub uszkodzenia 

dowodu osobistego. 

 

Na stanowisku obsługującym sekretariat Urzędu Gminy w miesiącu grudniu wprowadzono w system 

informatyczny 690 pism-spraw, które wpłynęły do Urzędu, zapisano 23 osoby do PSZOK, nadano 

350 szt. listów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru i 180 szt. listów zwykłych.” 

Słowem komentarza Wójt odniósł się do dwóch kwestii poruszonych w informacji, tj.: 

• Gmina Pabianice pozostaje właścicielem fragmentów gruntów znajdujących się na terenie 

Gminy Ksawerów. Są to fragmenty znajdujące się pod drogami, przy drogach, które są 

niezbędne do rozbudowy dróg, wodociągów, itp. Stąd chęć uregulowania tej kwestii wraz z 

Wójtem Gminy Ksawerów; 

• sprzedaż węgla – na dzień dzisiejszy ok. 230 osób zakupiło węgiel. Jest to cały węgiel, który 

do tej pory Gmina otrzymała. Reszta węgla zamówionego w 2022 r. ma dotrzeć w 2023 r. 

Słowem wyjaśnienia opisał jak wygląda dystrybucja od strony technicznej. Podkreślił, że 

węgiel jest dystrybuowany niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Gminę. 

Pytań, ani uwag do powyższego nie było. 

  

Ad. pkt 6. 

Projekt budżetu na rok 2023 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pabianice na lata 2023-2031 stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

Skarbnik przedstawiła następującą informację w tym zakresie: 

„Prace nad budżetem Gminy Pabianice na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 

233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 

1634 z późn. zm.) 



Budżet Gminy Pabianice na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności: 

● Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 

października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji 

ogólnej dla Gminy Pabianice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok; 

● Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z 

organami administracji rządowej; 

● wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Pabianice na 2023 

rok; 

● przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.). 

 

Projekt budżetu Gminy Pabianice zawiera następujące założenia: 

■ Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 61 934 061,00 zł. 

■ Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 68 654 346,00 zł. 

■ Przychody w wysokości 8 004 458,84 zł. 

■ Rozchody w wysokości 1 284 173,84 zł. 

Planuje się, że budżet Gminy Pabianice zamknie się deficytem w kwocie 6 720 285,00 zł. 

 

Dochody budżetu 

Plan dochodów Gminy Pabianice na rok 2023 ustalony został w kwocie 61 934 061,00 zł i 

obejmuje dochody bieżące w wysokości 49 803 861,13 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 

12 130 199,87 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 80,41% dochodów ogółem, a dochody 

majątkowe 19,59% dochodów ogółem. 

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie 

budżetu na 2023 rok ujęto: 

1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 914 384,00 

zł; 

2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 487 127,00 zł; 

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 257 900,26 zł, w 

tym: 

● dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 922 636,00 zł; 

● dotacje na zadania własne w wysokości 335 264,26 zł; 

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 980 199,87 zł. 



Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług 

opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach 

dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków 

transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na 

podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra 

Finansów. 

 

Wydatki budżetu 

Plan wydatków Gminy Pabianice na 2023 rok ustalony został w kwocie 68 654 346,00 zł i 

obejmuje wydatki bieżące w wysokości 48 406 871,89 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 

20 247 474,11 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 70,51% wydatków ogółem, a wydatki 

majątkowe 29,49% wydatków ogółem. 

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje: 

● wydatki bieżące w wysokości 48 406 871,89 zł, z tego: 

wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41 039 531,00 zł, w tym: 

⁃  wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 858 256,98 zł, 

⁃  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 181 274,02 

zł, 

dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 980 441,64 zł, 

świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 912 818,99 zł, 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w 

części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 124 080,26 zł, 

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł, 

obsługa długu w wysokości 350 000,00 zł; 

● wydatki majątkowe w wysokości 20 247 474,11 zł, z tego: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 190 372,14 zł, w tym: 

⁃  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Pabianice w 

wysokości 4 057 101,97 zł, 

⁃  zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł, 

⁃  wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł. 

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i 

łączność (55,44%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (30,62%), Rolnictwo i 

łowiectwo (8,40%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,52%), Kultura fizyczna 

(0,66%), Gospodarka mieszkaniowa (0,62%), Różne rozliczenia (0,40%), Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,35%). 

Przychody budżetu 



Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 004 458,84 zł przychodów, na wartość której 

składają się: 

● wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł; 

● nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 300 000,00 zł; 

● przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 704 458,84 

zł; 

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Pabianice. 

Rozchody budżetu 

W 2023 roku z budżetu Gminy Pabianice należy spłacić łącznie 1 284 173,84 zł z tytułu 

zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się: 

● spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 284 173,84”. 

Pytań, ani uwag do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 7. 

Skarbnik przedłożyła: 

• uchwałę Nr I/131/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 

dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie 

finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Pabianice 

(zał. nr 3 do protokołu); 

• uchwałę Nr I/132/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 

dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie opinii dot. projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice 

na 2023 rok (zał. nr 4 do protokołu). 

Uwag do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 8. 

Wójt słowem wyjaśnienia poinformował, że autopoprawka do projektu budżetu wynika z tego, że 

płatności za duże inwestycje drogowe realizowane w 2022 r. będą mogły być zrealizowane już w 

styczniu 2023 r. Autopoprawka obejmuje również handel rządowym węglem. 

Treść autopoprawki zapisana poniżej: 

„Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok 

DOCHODY 

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę  -  6 129 959,00 zł do wysokości 68.064.020,00 zł 

z tego: 

dochodów bieżących o kwotę -  1 199 935,00 zł  do wysokości 51.003.796,13 zł 

dochodów majątkowych o kwotę -   4 930 024,00 zł  do wysokości 17.060.223,87 zł 



Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą: 

● Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095, paragraf 2057 – zwiększenie o 35.000,00 zł na 

kontynuację  zadania  z 2022 r. wprowadzonego do WPF pod nazwą „Modernizacja i 

rozbudowa infrastruktury IT oraz zakup specjalistycznego oprogramowania w ramach 

programu "Cyfrowa Gmina" 

● Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618, 

paragraf 0640 – zwiększenie o 17.000,00 zł 

● Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002, paragraf 0640 – 

zmniejszenie o 17.000,00 zł 

Zmiana 2 i 3 wynikają z uwagi wskazanej w opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy 

Pabianice na 2023 rok, że w rozdziale 90002 należy ująć dochody za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi bez wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień. 

● Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395, paragraf 0970 – 

zwiększenie wpływów z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla mieszkańcom gminy – 

985.000,00 zł 

● Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002, paragraf 0940 – 

zwiększenie planu z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 179.935,00 zł – 

powyższe dotyczy zwrotu podatku VAT, który nastąpi w 2023 r. a będzie dotyczył rozliczenia 

zadania z 2022 r. tj. zadania „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice” 

Zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczą: 

● Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095, paragraf 6257 – zwiększenie o 58.850,00 zł na 

kontynuację  zadania  z 2022 r. wprowadzonego do WPF pod nazwą „Modernizacja i 

rozbudowa infrastruktury IT oraz zakup specjalistycznego oprogramowania w ramach 

programu "Cyfrowa Gmina" 

● Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75816, paragraf 6100 – zwiększenie o 1.750.000,00 zł 

– środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na zadanie: Rozbudowa 

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

gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach 

● Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75816, paragraf 6370 – zwiększenie o 3.036.547,00 zł 

– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na kontynuację zadania: Modernizacja dróg na 

terenie Gminy Pabianice: 1.Rozbudowa DG 108263E Górka Pab.-Gorzew wraz ze ścieżką 

pieszo-rowerową 2. Przebudowa DG 108023E Pawlikowice-Terenin wraz z kanalizacją 

deszczową, kanałem technolog. i ścieżką pieszo-rowerową 3. Rozbudowa DG 108276E w 

Hermanowie od ul. Skrajnej do DG 108278E z chodnikiem 4. Rozbudowa DG 108263E w 

Górce Pab. od DK 71 do DG 108262E wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 5. Przebudowa drogi 

we Władysławowie wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową 

● Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109, paragraf 6257 – 

zwiększenie planu o 84.627,00 zł – środki przeznaczone na realizację zadania wpisanego do 



WPF w 2022 r. pn. „Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem 

wyposażenia”. 

 

WYDATKI 

Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę -  11.739.535,00 zł    do wysokości  80.393.881,00 zł 

z tego: 

wydatków bieżących o kwotę –      1.199.935,00 zł     do wysokości 49.606.806,89 zł 

wydatków majątkowych o kwotę -      10.539.600,00 zł   do wysokości 30.787.074,11 zł 

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą: 

● Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004, 

● zmniejszenie planu wydatków statutowych na utrzymanie usług transportu publicznego na 

terenie gminy o 130.000 zł 

● zwiększenie planu wydatków statutowych na międzygminną komunikację autobusową o 

30.000, 00 zł 

● Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016, wydatki statutowe – zwiększenie planu o 

100.000,00 zł  na bieżące utrzymanie dróg gminnych 

● Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095, wydatki na zadania realizowane w ramach środków 

UE – zwiększenie o 35.000,00 zł na kontynuację  zadania  z 2022 r. wprowadzonego do WPF 

pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury IT oraz zakup specjalistycznego 

oprogramowania w ramach programu "Cyfrowa Gmina" 

● Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023, wydatki statutowe i na wynagrodzenia – 

zwiększenie planu o 75.000,00 na obsługę preferencyjnego zakupu paliwa stałego (węgla) dla 

gospodarstw domowych 

● Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395, wydatki 

statutowe – zwiększenie planu o 910.000,00 zł na zakup węgla i koszty obsługi dla podmiotu 

zewnętrznego  prowadzącego sprzedaż węgla 

● Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002, wydatki statutowe 

– zwiększenie planu o 179.935,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT, który gmina 

musi zapłacić do 25.01.2023 r. w związku z rozliczeniem zadania „Budowa mikroinstalacji 

prosumenckich w Gminie Pabianice” 

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą: 

1 Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – zwiększenie wydatków majątkowych o 

8.200.750,00 zł na kontynuacje zadania Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice: 

1.Rozbudowa DG 108263E Górka Pab.-Gorzew wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 2. Przebudowa 

DG 108023E Pawlikowice-Terenin wraz z kanalizacją deszczową, kanałem technolog. i ścieżką 

pieszo-rowerową 3. Rozbudowa DG 108276E w Hermanowie od ul. Skrajnej do DG 108278E z 

chodnikiem 4. Rozbudowa DG 108263E w Górce Pab. od DK 71 do DG 108262E wraz ze ścieżką 

pieszo-rowerową 5. Przebudowa drogi we Władysławowie wraz z chodnikiem i ścieżką 



rowerową – środki z roku 2022, przesunięte na 2023 r. z uwagi na opóźnienia spowodowane 

warunkami atmosferycznymi 

2 Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095, wydatki na zadania realizowane w ramach środków UE 

– zwiększenie o 58.850,00 zł na kontynuację  zadania  z 2022 r. wprowadzonego do WPF pod 

nazwą „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury IT oraz zakup specjalistycznego 

oprogramowania w ramach programu "Cyfrowa Gmina" 

3 Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – zwiększenie planu wydatków majątkowych 

o 2.100.000,00 zł na zadanie: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej 

- Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa 

jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach 

4 Dział 921 - Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – zwiększenie 

planu o 180.000,00 zł na zadanie z 2022 r. pn. „Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie 

wraz z zakupem wyposażenia”. 

 

W związku ze zmianami w planie wydatków majątkowych  w załączniku Nr 3 do uchwały 

budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Pabianice na 2023 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

 Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 – zadanie Modernizacja dróg na terenie Gminy 

Pabianice: 1.Rozbudowa DG 108263E Górka Pab.-Gorzew wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 2. 

Przebudowa DG 108023E Pawlikowice-Terenin wraz z kanalizacją deszczową, kanałem 

technolog. i ścieżką pieszo-rowerową 3. Rozbudowa DG 108276E w Hermanowie od ul. Skrajnej 

do DG 108278E z chodnikiem 4. Rozbudowa DG 108263E w Górce Pab. od DK 71 do DG 

108262E wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 5. Przebudowa drogi we Władysławowie wraz z 

chodnikiem i ścieżką rowerową – wartość 5.464.203,00 zł 

 Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6370 - Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice …….. 

– wartość 11.162.500,00 zł 

 Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095, paragraf 6057 – dodaje się zadanie Modernizacja i 

rozbudowa infrastruktury IT oraz zakup specjalistycznego oprogramowania w ramach programu 

"Cyfrowa Gmina" – wartość 58.850,00 zł 

 Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101, paragraf 6050 – zadanie Rozbudowa budynku 

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

utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Pawlikowicach – wartość 1.941.898,03 zł 

 Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101, dodaje się paragraf 6100 – zadanie 

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

salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach – wartość 1.750.000,00 zł 

 Dział 921 - Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109, paragraf 605 

– dodaje się zadanie  „Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem 

wyposażenia” – wartość całkowita 180.000,00 zł 



 

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków zmienia się deficyt budżetowy z kwoty 

6.720.285,00 zł na kwotę 12.329.861,00 zł. 

Jest to wzrost o kwotę 5.609.576,00 zł i zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych  - która po 

zmianach wynosi 7.909.576,00 zł. 

Kwota przychodów budżetu po zmianach wynosi 13.614.034,84 zł.” 

Do powyższego pytanie zadała radna M. Werstak, która dopytała, czy RIO opiniowało projekt 

budżetu bez autopoprawki, i czy nie musi autopoprawki zaopiniować. 

Skarbnik przyznała, że projekt budżetu był opiniowany przez RIO bez autopoprawki, ale taka opinia 

do autopoprawki nie jest potrzebna. 

Dalszych uwag nie było. 

Podczas głosowania nad autopoprawką obecnych było 14 radnych. 

Za przyjęciem autopoprawki do projektu budżetu na 2023 r. radni opowiedzieli się jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 9. 

W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekty uchwał od nr 

roboczego LXXI/A/2022 do nr LXXI/F/2022, co stanowi załącznik od nr 5 do nr 10. 

Radni nie mieli uwag, ani pytań do powyższych projektów. 

Uchwały odpowiednio o nr LXXI/478/2022,  LXXI/479/2022, LXXI/480/2022, LXXI/481/2022, 

LXXI/482/2022 i LXXI/483/2022 zostały przyjęte w głosowaniu przeprowadzonym odrębnie nad 

każdą z nich – jednomyślnie. Protokoły z głosowań stanowią odpowiednio zał. od nr 11 do 16. 

Wójt, odnosząc się do przegłosowanej uchwały budżetowej przypomniał, że budżet opracowany 

został wspólnie z Radą Gminy, za co podziękował. Podziękował również referatowi finansowemu, 

ponieważ przygotowanie tego dokumentu przy tak zmieniającej się sytuacji ekonomicznej było 

bardzo trudne. Zwrócił też uwagę, że dzięki przyjęciu go w grudniu można już od stycznia na nim 

pracować. Jest to trudny budżet. Rekordowe 30 mln zł przeznaczone jest na inwestycje. Skupiono się 

na tych dużych inwestycjach, które przechodzą z roku na rok. Niemniej obiecał starać się zrealizować 

również te, które do budżetu nie weszły. 

Innych uwag nie było. 

 

 

 

Ad. pkt 10. 

Interpelację złożył radny Ł. Drewniak, który wnioskował o usunięcie ubytków w drogach w Górce 

Pabianickiej oraz usunięcie powalonego drzewa w Okołowicach. 

Innych interpelacji, ani zapytań nie było. 



Ad. pkt 11. 

W ramach komunikatów i spraw różnych radna M. Werstak podziękowała Wójtowi, Skarbnik i 

służbom finansowym za przygotowanie budżetu oraz imponującą kwotę dochodów Gminy. 

Innych spraw nie było. 

Przewodniczący na zakończenie złożył życzenia na 2023 rok. 

 

Ad. pkt 10. 

Przewodniczący zakończył LXXI sesję Rady Gminy Pabianice. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Pabianice 

 

 Jerzy Błoch 
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