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Protokół Nr 12 

 z posiedzenia Komisji Gospodarczo – Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 24 

października 2019 r. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: radni - członkowie, obecni zgodnie z załączoną listą obecności 

stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt Gminy Pabianice M. 

Wieczorek oraz Skarbnik Gminy J. Kukieła. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej M. Madaj, który 

powitał przybyłych i przedstawił następujący porządek obrad: 

 

1. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi do projektu budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. oraz 

przyjęcie założeń do budżetu. 

2. Przyjęcie podstawowych wskaźników i priorytetów inwestycyjnych do opracowania budżetu 

Gminy Pabianice na 2020 r. 

3. Sprawy różne w tym omówienie materiałów na sesję Rady Gminy. 

 

Ad. pkt 1. 

 

Wnioski złożone do projektu budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. przedstawił Wójt M. Wieczorek. 
Były one następujące: 

1) wniosek radnego G. Antoniewskiego o zabezpieczenie środków finansowych: 
• na budowę wodociągu we wsi Okołowice, 
• na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Świątniki oraz 

• zakup 4 namiotów na potrzeby mieszkańców wsi Świątniki; 
2) wniosek radnej M. Brandeburg o zabezpieczenie środków finansowych: 

• na budowę nowego boiska sportowego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Piątkowisku oraz 

• budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej we wsi Piątkowisko; 
3) interpelacja radnej J. Szafran dot.: 

• zainstalowania oświetlenia ulicznego na drodze od Terenina - odcinek drogi między 
Hermanowem I a II oraz 

• odmulenie, oczyszczenie rowu we wsi Terenin – Pawlikowice; 
4) wniosek radnego M. Kociołka o wygospodarowanie środków na wymianę wiat przystankowych 
na trasie autobusu nr 265 - szczególnie we wsi Bychlew, gdzie wiaty są nieestetyczne i w kiepskim 
stanie; 
5) wniosek radnego S. Cholewy o zabezpieczenie środków w budżecie: 

• na wykonanie kanalizacji w miejscowości Jadwinin, 
• utwardzenie kruszywem drogi w Jadwininie dz. nr 216/1, 
• wykonanie nakładki asfaltowej na drodze we Władysławowie oraz 

• wykonanie oświetlenia ulicznego - odcinek za tzw. fabryką czekolady; 
6) wniosek/prośba radnego Ł. Drewniaka o umieszczenie następujących zadań inwestycyjnych               
w budżecie na 2020r.: 

• przebudowa drogi gminnej przez Górkę Poduchowną – projekt, ewentualnie wykup gruntów, 
• przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania za kościołem w kierunku Gorzewa z budową 

ciągu pieszo – rowerowego - przynajmniej dokumentacja projektowa w roku 2020, 
• utwardzenie drogi gruntowej w technologii emulsyino - gresowej od posesji nr 48 do nr 50A, 

ze względu na problemy z poruszaniem się po tej drodze w okresie wiosennych roztopów, 
• przebudowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego od drogi krajowej nr 

71, za barem „Relaks” do drogi przez Górkę Pabianicką, 
• budowa oświetlenia ulicznego na drodze w Górce Pabianickiej w kierunku Gorzewa, 
• budowa oświetlenia ulicznego w kierunku posesji nr 62 oraz w kierunku posesji 50A; 
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7) wniosek Szkoły Podstawowej w Petrykozach o przyznanie środków finansowych na: 

• wyposażenie pracowni w nowo wybudowanej szkole - kwota wnioskowana: 144.313,04 zł, 
• wyposażenie dydaktyczne, za wyjątkiem specjalistycznych urządzeń, które zakupione zostaną 

w ramach 52.000,00 zł z subwencji oświatowej (stoły demonstracyjne i szafy do 
przechowywania różnego rodzaju substancji niebezpiecznych). Z subwencji oświatowej nie 
mogą być zakupione meble ani żadne wyposażenie ruchome; 

8) wnioski od wszystkich Dyrektorów gminnych szkół o zabezpieczenie środków finansowych na 
wycieczkę nagrodową dla uczniów szczególnie wyróżniających się w działalności proekologicznej 
na rok 2020 (wnioskowana kwota: 85.000,00 zł) – temat jest kontynuowany od wielu lat; 
9) Klub Sportowy „Jutrzenka” wskazuje konieczność: 

• zakupu kontenera, który miałby być magazynem sprzętu sportowego – koszt wraz                       
z dostawą oraz jego postawieniem: 15.000,00 zł, 

• uzupełnienie lamp - koszt zestawu lamp wraz z montażem: 6.000,00; 
10) Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach wnioskiem prosi o przekazanie kwoty 15.120,00 zł 
brutto na służby ponadnormatywne w gminie Pabianice (42 służby, 2 osobowego patrolu policji, po 
6 godzin). Do dyspozycji będzie co jakiś czas patrol, np. drogówki bądź prewencji. Będzie można 
sugerować Policji i mieć wpływ na to, który rejon gminy będzie patrolowany; 
11) Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach prosi o rozważenie zaplanowania w budżecie gminy 
kwoty ok. 25.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wspólny zakup radiowozu osobowego typu 
SUV, w wersji oznakowanej, w ramach połączonych środków budżetu Komendy głównej Policji i 
samorządów lokalnych; 
12) wniosek Pabianickiego Centrum Medycznego w Pabianicach o konieczność zakupu karetki                
do transportu chorego z lekarzem - koszt ok. 250.000,00 zł (jest to forma zrzutki samorządów). 
Najprawdopodobniej będzie to samochód używany. Wkład gminy Pabianice to 32.000,00 zł, przy 
czym będzie to samochód pusty, który wyposaży miasto Pabianice; 
13) wniosek Związku Działkowców o dotacje, która będzie stanowiła część kosztów monitoringu na 
terenie ogrodu - kwota ok. 35.000,00 zł. Chodzi o Rodzinne Ogródki Działkowe „Słoneczna Polana”; 
14) wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach o zwolnienie urządzeń znajdujących 
się na terenie gminy Pabianice z podatku. Jest to kwota ok. 224.000,00 zł. Taki wniosek jest składany 
co roku przez ZWiK i jeśli chodzi o przepisy formalne to nic nie stoi ku temu na przeszkodzie, 
jednakże gmina dokonując takiej obniżki nigdy nie odzyska takiej kwoty, np. w stawce za odbiór 
ścieków czy w stawce za dostawę wody. 
15) wnioski OSP Janowice o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 30.000,00 zł na: 

• wykonanie drugiego wyjścia z sali, 
• przeróbkę otworu okiennego, 
• zakup drzwi, rolet oraz obróbkę; 

16) OSP Górka Pabianicka  - wniosek o zabezpieczenie 65.000,00 zł na wykonanie remontu elewacji 
strażnicy; 
17) OSP Piątkowisko – wniosek o dofinansowanie remontu klatki schodowej w kwocie 30.000,00 zł; 
18) OSP Kudrowice – wniosek o uzupełnienie ubytków w elewacji – kwota: 40.000,00 zł. 
 
Przy powyższym głos zabrał radny M. Gryska, który odnosząc się do zebrań sołeckich wskazał, że 
sołectwo wsi Petrykozy prawie wszystkie środki - obok dofinansowania pikniku rodzinnego szkoły                
w Petrykozach i pikniku wiejskiego - wszystkie środki przekazało na projekt oświetlenia drogi 
gminnej między Petrykozami, a szkołą (głównie chodzi o dojście dzieci do szkoły i pozostałą część 
na wykonanie). Mieszkańcy są pod tym względem zdeterminowani i bardzo chcą to zrobić. 
Szacowany koszt to ok. 85.000,00 zł. Dobrze by było także, mniej więcej wiedzieć, jak przedstawione 
przez Wójta wnioski będą skutkować na wysokość gminnych finansów - czy budżet to uniesie - 
dopiero wtedy można porozmawiać konkretnie, które wnioski winny być zrealizowane pierwsze, a 
które drugie. 
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Dalej, do przedmiotowego tematu odniósł się radny K. Kowalski, który podobnie jak jego 
przedmówca zaznaczył, że środków na realizację wszystkich wniosków pewnie nie wystarczy,           a 
wybór inwestycji niejako sam wyjdzie przy dopinaniu projektu budżetu. Pan Wójt z pewnością Wójt 
ma ze swej strony pewne zamierzenia i priorytety, które ustawią taką jakby rezerwę na te dodatkowe 
wnioski i w momencie kiedy będzie już dyskusja nad projektem budżetu, to priorytety tych 
poszczególnych wniosków się ukształtują. 
 
W powyższym temacie głos ponownie zabrał Wójt M. Wieczorek, który przedstawił inne (poza 
przedstawionymi powyżej wnioskami) inwestycje, priorytety i założenia do wykonania w ramach 
budżetu na 2020 rok, które chciałby on uwzględnić w budżecie. Były to m. in.: 

 

Z zakresu wod – kan.: 
• odcinek kanalizacji do końca Cynkowej i przykrycie asfaltem rury; 
• woda na Rydzyny Dolne do lasu, kwota: 575.000,00 zł - połączenie i zrobienie docelowo 

spinki do lasu oraz odcinek nad lasem do Rydzyn Górnych przy krzyżu - kolejne 575.000,00 
zł, cały wodociąg ze spinką – kwota: 1.150.000,00 zł; 

• woda w Okołowicach – koszt w granicy 1.000.000,00 zł. Jest to kosztowna inwestycja; 
• przedłużenie wodociągu w Żytowicach na osiedlu za OSP - koszt 65.000,00 zł; 
• instalacja zwiększająca ciśnienie w Kudrowicach na górce - koszt ok. 75.000,00 zł; 
• zmiana oprogramowania na SUW w Żytowicach (koszt: 95.000,00 zł). Będzie to 

oprogramowanie jednolite i dla Rydzyn, Górki Pabianickiej i dla Żytowic; 
• odwodnienie terenu w Tereninie, Piątkowisku i Hermanowie. 

Z zakresu dróg: 
• Szynkielew I - złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Ciąg 

dalszy tego co obecnie się dzieje na Szynkielewie I, czyli ten odcinek, który zostanie 
skończony w tym roku pociągnięty zostanie do ul. Piłsudskiego; 

• ul. Cynkowa w Piątkowisku, 900 m asfaltu - wniosek złożony i oczekujący na rozstrzygnięcie; 
• Hermanów II - projekt drogi do lasu; 
• Górka Pabianicka – Gorzew - ciąg pieszo - rowerowy z przebudową drogi (projekt). 

 
Wójt wspomniał też dodatkowo, iż trzeba być przygotowanym na przekazanie dotacji dla powiatu 
pabianickiego jeśli chodzi o drogi: w Rydzynach, w Szynkielewie - od przejazdu kolejowego do 
krzywego wiaduktu i chodnik w Porszewicach - przy drodze od nr 71 w kierunku gminy Lutomiersk. 
 
W zakresie oświetlenia: 

• wniosek został zbadany pod względem formalno – prawnym i zgodności ze strategią                  
w SŁOM-ie, po czym przesłano go do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w celu ponownego 
zbadania. Realizacja inwestycji 2020-2021; 

• skablowanie hybryd, czyli odcięcie wiatraczków, które powodują drgania i pociągnięcie linii 
elektrycznej tradycyjnej - zmiana systemu zasilania (Porszewice, Rydzyny). 

W zakresie oświaty: 
• boisko wielofunkcyjne w Piątkowisku – koszt ok. 900.000,00 zł. Gmina stara się o dotację w 

ramach budżetu państwa; 
• sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach - wniosek o dofinansowanie. 

Możliwość dofinansowania 95%; 
• w przyszłym roku kupno działki w Bychlewie - pod kątem budowy przedszkola; 
• zakup działki w Kudrowicach pod plac zabaw i siłownię zewnętrzną. 

 
Z zakresu fotowoltaiki: 
Jest to dość ważny temat. Program budowy instalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych.  System 
taki jak przy przydomowych oczyszczalniach ścieków i wymianie piecy. Każdy mieszkaniec szuka 
sobie wykonawcy, podpisuje z nim umowę, wybiera panel i jego moc. Musi się w sumie zmieścić w 



4 

 
ramach, które gmina narzuci. Jest możliwość wzięcia na to kredytu/pożyczki, gdyż nie ma 
możliwości, by poszło to na dotacji. Gmina zaciągnęła by pożyczkę umarzalną w 50%                      w 
okolicach 1.000.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Program byłby na razie na 2 lata. Najprawdopodobniej rok 2020-2021 realizacja. 
 
Uwag do powyższego nie zgłoszono. 
 
Ad. pkt 2. 
 
Wskaźniki i priorytety inwestycyjne do opracowania budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. 
przedstawiła Skarbnik Gminy J. Kukieła. 
 
Do powyższego uwag nie wniesiono. 
 
Ad. pkt 3. 

Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Pabianice przedstawił Wójt M. Wieczorek. Były one 

następujące: 

1) projekt uchwały nr XVII/A/2019 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Górka 
Pabianicka. Chodzi o zakończenie procedury. 
 
Przy powyższym projekcie głos zabrał radny Ł. Drewniak, który odniósł się do zapisu w ustaleniach 
końcowych planu: rozdział 6, § 24 ust. 1. Czy opłata jednorazowa w wysokości 30% dot. metrów od 
sprzedaży działki? 

 
Odpowiedzi radnemu Ł. Drewniakowi udzielił (poproszony przez Wójta na komisję) pracownik 
Referatu Dróg i Planowania Przestrzennego – inspektor M. Krzemiński wyjaśniając, iż wynika to             
z ustawy, gmina tylko wskazuje wysokość stawki, a wszystkie rzeczy dot. naliczeń wskazuje ustawa. 
To jest 5 lat od wejścia w życie planu. Nie wchodzi w to darowizna, gdyż nie jest ona zbyciem. 
 
Więcej uwag do przedmiotowego projektu nie zgłoszono. 
 
2) uchwała nr XVII/B/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru działki o nr. ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew. Chodzi o działkę 
na której stoi młyn. 
 
Do projektu radni uwag nie wnieśli. 
 
3) uchwała nr XVII/C/2019 zmieniająca Uchwałę Nr LXII/557/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 
1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
4) uchwała nr XVII/D/2019 zmieniająca Uchwałę Nr LXII/559/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 
1 października 2018r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów.  
Zmiana dot. tak naprawdę Hermanowa – odstępuje się od jednej ze zmian. Do projektu radni uwag 
nie wnieśli. 
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5) uchwała nr XVII/E/2019 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wschodniej części wsi Rydzyny określonych                 
w uchwale Nr XLVI/419/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 października 2017r. - brak zgody ze 
strony Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na odlesienie. Do przedmiotowego projektu uwag nie 
wniesiono. 
 
6) uchwała nr XVII/F/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy 
Pabianice nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę – dot. nieruchomości                           
w Piątkowisku na końcu ul. Cynkowej. Uwag do projektu nie zgłoszono. 

7) uchwała nr XVII/G/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej                
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice - dot. dostosowania 
przepisów do obecnego stanu prawnego. Do projektu radni uwag nie wnieśli. 
 
8) uchwała nr XVII/H/2019 zmieniająca Uchwałę Nr VII/64/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 
marca 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, 
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały 
ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Pabianice – dot. dostosowania przepisów do 
obecnego stanu prawnego. Do projektu radni uwag nie wnieśli. 
 
W dalszej kolejności omawiania materiałów na sesję Wójt przedstawił projekty uchwał, które zostaną 
przez niego wprowadzone podczas sesji. Dot. one: 

a) zmian w budżecie gminy - przesunięcie środków, bez zwiększania, w ramach działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 
b) zmian w funduszu sołeckim: Rydzyny, Petrykozy, Żytowice, Wysieradz i Świątniki -  zgodnie z 
wnioskami; 
c) zmian w budżecie: 

• plan dochodów zwiększa się o 258.000,00 zł; 
• w wydatkach są oszczędności – 150.000,00 zł z budowy stacji fotowoltaicznej na terenie 

SUW-u w Rydzynach; 290.000,00 zł z kanalizacji w ul. Cynkowej i 65.000,00 zł                         w 
dotacjach na kanalizacje i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Te dwie kwoty przeznaczone 
zostaną m. in. na: 

• 100.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” (dot. Bychlewa) 
- wystawienie wodociągu dla Osiedla Pabianki; 

• 100.000,00 zł - rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bychlew - Osiedle Pabianki; 
• 70.000 zł - zmiana systemu oprogramowania pracy SUW Górka Pabianicka; 
• 25.000,00 zł - dotacja dla OSP Konin na zakup nowego samochodu do celów ochrony 

pożarowej; 
• 17.000,00 zł - zakup automatu myjącego do nowej części szkoły w Petrykozach - zmiana w 

ramach budżetu szkoły. 
Do powyższych projektów uwag nie zgłoszono. 
 

W przedmiotowym punkcie posiedzenia głos zabrał także Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. 
Błoch, który poinformował, iż w związku ze złożonym na Komisji Rewizyjnej wnioskiem radnego 
M. Kociołka o kontrolę dofinansowania festiwalu „Polka”, w związku z czym będzie dodatkowa 
uchwała. O jej uzasadnienie poprosił radnego M. Kociołka. 
 
W ramach uzasadnienia radny M. Kociołek wyjaśnił, iż ze względu na zgłoszenia i prośby rodziców 
dzieci występujących w zespole Pieśni i Tańca Bychlewianka, padł wniosek o sprawdzenie 
prawidłowości dofinansowania do festiwalu „Polka” (niezasadność niektórych zakupów) oraz 
przyznania i rozliczenia dotacji udzielonej Stowarzyszeniu „Folklor ma sens” (wyjazd dzieci na 
wakacje). 
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Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej – radny M. Madaj podkreślił, iż komisja 
rewizyjna nie ma kompetencji by kontrolować wydatki i wpływy dla stowarzyszenia. Może ona 
jedynie skontrolować dotacje przyznaną stowarzyszeniu z budżetu państwa. 
 
Do sprawy odniósł się także radny K. Kowalski, który podkreślił, iż kompetencje komisji rewizyjnej 
są określone i mogą dotyczyć tylko i wyłącznie pewnego wycinka. Ten wycinek to jest prawidłowość 
rozliczenia przez urząd gminy dotacji. Stowarzyszenie jest pod nadzorem starosty. 
 
Więcej spraw nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 
 
 
                                                                                                                                                                           Posiedzeniu przewodniczył: 
                                                                                                                                       Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                                      Gospodarczo - Finansowej 

 

 

 

                                                                                                                                               Mariusz Madaj 
 

 

 

Protokołowała: 
Paulina Mąkowska 


