
Protokół 5/2021 

z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarczo – Finansowej i Komisji Ochrony 

Środowiska i Rozwoju  

z dnia 21 października 2021 r.  

 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: radni – członkowie Komisji, obecni zgodnie z załączoną 

listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: 

Kierownik Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki oraz Skarbnik 

Gminy J. Kukieła.  

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Omówienie materiałów na sesję. 

2. Sprawy różne.  

 

Posiedzeniu przewodniczył wytypowany spośród przewodniczących komisji - Przewodniczący 

Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj.  

Przewodniczący posiedzenia poinformował, że zgodnie z planem Komisja miała zapoznać się 

z wnioskami złożonymi do projektu budżetu Gminy Pabianice na 2022 r. wraz z przyjęciem 

założeń do budżetu oraz przyjęciem podstawowych wskaźników i priorytetów inwestycyjnych 

do opracowania budżetu Gminy Pabianice na 2022 r. Jednak po informacji Wójta, że jest zbyt 

wcześnie, aby zrealizować powyższy plan, Przewodniczący podjął decyzję o realizacji jedynie 

dwóch pozostałych punktów porządku posiedzenia.  

Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju była w podobnej sytuacji. 

Do powyższej informacji nie zgłaszano uwag.  

Przewodniczący oddał głos Kierownikowi S. Izbickiemu. 

 

Ad. pkt 1. 

Kierownik S. Izbicki przedstawił i krótko omówił projekt uchwały od nr roboczym 

LIII/A/2021, co stanowi zał. nr 2 do protokołu.  

Wyjaśnił, że Gmina w drodze decyzji sądu nabyła po zmarłej udział w nieruchomości 

gruntowej. Z uwagi na chęć wyzbycia się tego udziału Urząd Gminy wystąpił do pozostałych 

udziałowców z zapytaniem o chęć odkupienia udziału. Taką chęć wyraziła jedna osoba, czego 

konsekwencją jest przedstawiony projekt uchwały. 

Pytań do powyższego nie było. 



Pozostałe dwa projekty uchwał o nr roboczych LIII/B/2021 i LIII/C/2021, które stanowią zał. 

nr 3 i 4 zostały przestawione i omówione przez Skarbnik. 

Zarówno do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r., jak i w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024 pytań, ani uwag 

nie było. 

 

Ad. pkt 2. 

Spraw różnych nie było. 

 

 Przewodniczący posiedzenia 

 

 Mariusz Madaj  

Protokołowała: 

Andżelika Struzikiewicz 

 

 
 
 
 


