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Protokół Nr XX  

 

z obrad XX  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 4 grudnia  2019 r. 

 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach. 
 
Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych w sesji uczestniczyło 14  radnych – 
nieobecna  radna M. Werstak. Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto, 
w sesji uczestniczył  Wójt Gminy  M. Wieczorek.  
 
 

Ad. pkt 1. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch otworzył XX sesję  Rady Gminy Pabianice i 
dodał, iż XX sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Wójta Gminy Pabianice M. 
Wieczorka, w związku z powzięciem informacji o błędzie w uchwale Nr XIX/157/2019 Rady 
Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych  na rok 2020. Korekta uchwały dotyczy załącznika nr 2, tabeli „ 
trzy osie”. Stawka podatku zmieni się z kwoty 2.450,00 na 2500,00 zł. ze względu na 
minimalny próg ustawowy (2 492,33).  
Dodatkowych wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Pabianice.  

 

Ad. pkt 2. 

 

Przewodniczący przedłożył porządek obrad sesji, który przedkłada się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad XX   sesji. 

2. Ustalenie  porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a/ zmieniająca uchwałę Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 r. w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 – 
Uchwała Nr XX/   /2019  

 

4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie. 

5. Komunikaty i sprawy różne.  

6. Zamknięcie obrad sesji.  

 

Ad. pkt 3.  
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Projekt uchwały  zmieniający uchwałę Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 
listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na rok 2020 przedłożony został przez W-ce Przewodniczącego Rady  M. Gryskę.  

Do przedłożonego projektu uchwały uwag nie wniesiono i po poddaniu go do głosowania za 
podjęciem uchwały radni opowiedzieli się w głosowaniu jednomyślnie.  

Uchwała Nr XX/162/2019 stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. pkt 4. 

 

Interpelacji i zapytań nie złożono. 

 

Ad. pkt 5.  

 

W sprawach różnych radna D. Szczesik zwróciła się do Wójta z prośba, aby umieszczona 
została w aplikacji gminnej informacja, że na terenie Żytowic firma Toya przeprowadza 
rozmowy z mieszkańcami i zbiera od nich deklaracje w sprawie umożliwienia przeprowadzenia 
światłowodu, który umożliwi korzystanie z internetu  mobilnego.   

Więcej spraw nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 6.  

 

Przewodniczący zamknął obrady XX sesji Rady Gminy Pabianice.  

 

       Obradom sesji przewodniczył: 

           Przewodniczący Rady Gminy Pabianice 

        Jerzy Błoch 

 

Protokołowała: 

Urszula Czerwonka  
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