
Protokół Nr LXXVII 

z obrad LXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 10 marca 2023 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, który był 

następujący: 

„W związku z koniecznością pilnego podjęcia uchwały ws. określenia zasad udzielania dotacji ze 

środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy 

Pabianice, składam wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 10 marca 

2023 r. o godz. 10:00 w formule zdalnej.” 

Uwag do powyższego nie było. 

Niemniej, Wójt wnioskował o wprowadzenie pod obrady sesji dwóch dodatkowych projektów 

uchwał w sprawach: 

• zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r.; 

• zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2023-2031 

Uzasadnieniem do powyższego było: 

„Po stronie dochodów - włączenie do budżetu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg w wysokości 1.934.706,00 zł 

Po stronie wydatków - 

1. Zwiększenie planu wydatków na zadanie Rozbudowa drogi gminnej nr 108278E w 

Hermanowie o kwotę dofinansowania RFRD tj. 1.934.706,00 zł oraz zwiększenie wkładu 

własnego o kwotę 890.700,00 zł (ogółem 2.825.676,00 zł) 



2. Zmniejszenie planu wydatków o 90.000,00 zł z 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 

W związku z powyższymi zmianami występuje zwiększenie deficytu o 800.970,00 zł, który wynosi 

13.156.331,00 zł i konieczność wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej.” 

Uwag do powyższego nie było. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r. 

Radni jednogłośnie – w obecności 14 radnych, nieobecny radny G. Antoniewski – opowiedzieli się 

za wprowadzenie projektu do porządku obrad. 

Projekt uchwały otrzymał nr roboczy LXXVII/B/2023. 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2023-

2031. 

Radni jednogłośnie – w obecności 15 radnych – opowiedzieli się za wprowadzenie projektu do 

porządku obrad. 

Projekt uchwały otrzymał nr roboczy LXXVII/C/2023. 

W związku z powyższym porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad LXXVII sesji. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/ określenia zasad udzielania dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 

położonych na terenie gminy Pabianice – Uchwała Nr LXXVII/A/2023 

b/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2023 r. - LXXVII/B/2023 

c/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2023-2031 - LXXVII/C/2023 

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 projekt uchwały o nr roboczym 

LXXVII/A/2023, co stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

Radny Ł. Drewniak prosił o krótkie wyjaśnienie do uchwały - przyczyny podjęcia uchwały, czy ktoś 

wystąpił z wnioskiem. 

Wójt wyjaśnił, że uchwała wymaga pilnego podjęcia z uwagi na Rządowy Program Odbudowy 

Zabytków. Jest to kolejna edycja dofinansowania z tzw. Polskiego Ładu. Do Gminy zgłosił się tylko 

jeden wnioskodawca, bo w Gminie nie ma zabytków, tj. zgłoszono kościół w Górce Pabianickiej. 

Procedura jest taka, że wnioskodawca wystąpił do Gminy Pabianice z wnioskiem, Gmina przekaże 

wniosek do Rządowego Programu i niejako stanie się wnioskodawcą. Istnieje możliwość otrzymania 

dofinansowania do 98%. Z wyjaśnień Wójta wynikało, że już wcześniej wnioskodawca sygnalizował 

chęć skorzystania z dofinansowania, dlatego projekt uchwały został wstępnie przygotowany, jednak 

ze względu na uwagi RIO do tego typu uchwał, nie została ona przedłożona Radzie wcześniej. 

Przedłożony projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania do Prezesa UOKiK oraz właściwego 

Ministra. 

Radna M. Werstak pytała, czy w związku z tym Gmina nie będzie ponosiła żadnych kosztów. 

Wójt wskazał, że po stronie wnioskodawcy, czyli Parafii, jest wkład własny w wysokości 2%. Gmina 

ma rolę pośredniczącą, nie ponosi kosztów. 

Innych uwag nie było. 

Uchwała o nr LXXVII/507/2023 została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi 

zał. nr 3. 

W-ce Przewodniczący Rady przedstawił dwa pozostałe projekty uchwał o nr roboczych 

LXXVII/B/2023 i LXXVII/C/2023, co stanowi zał. nr 4 i 5 do protokołu. 

Uwag do powyższych projektów nie było. 

Uchwały o nr  LXXVII/508/2023 i  LXXVII/509/2023 zostały przyjęte w głosowaniu 

przeprowadzonym odrębnie nad każdą z nich – jednomyślnie. Protokoły z głosowań stanowią 

odpowiednio zał. nr 6 i 7. 

 

Ad. pkt 4. 

Interpelacji nie było. 

 

Ad. pkt 5. 

W ramach komunikatów i spraw różnych radna J. Szafran pytała kto i w jakim terminie zrealizuje 

inwestycję drogową w Hermanowie II oraz, kto wykona odwodnienie. 

Wójt poinformował, że jedyną firmą, która złożyła ofertę była firma Włodan. Konkretnego terminu 

wykonania Wójt nie był w stanie podać, jednak zgodnie z jego wiedzą to koniec listopada. Odnosząc 

się z kolei do pytania o wykonawcę odwodnienia odpowiedział, że nie wie jaka konkretnie firma to 

wykona, ponieważ pozostaje to w gestii wykonawcy, który może wynająć do tego podwykonawcę. 



W tym miejscu radny M. Kociołek podziękował m.in. pracownikom Urzędu, strażakom za pomoc 

pogorzelcom w Bychlewie. 

Przewodniczący Rady J. Błoch, jednocześnie radny z terenu Bychlewa podkreślił, że mieszkańcy 

tworzą wspólnotę, dlatego wszyscy się wspierają w trudnych momentach. 

Radna M. Werstak prosiła o przybliżenie sytuacji, ponieważ nie znała tego tematu. 

Przewodniczący wyjaśnił, że w Bychlewie był pożar dachu. Na szczęście dom nie spłonął. 

Innych spraw nie było. 

 

Ad. pkt 6. 

Przewodniczący zakończył LXXVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Pabianice. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Pabianice 

 

 Jerzy Błoch 

 

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 


