
Protokół Nr III 

z obrad III nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 13 grudnia 2018 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 13 radnych – nieobecny 

radny to: M. Kociołek oraz K. Kowalski. Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu. 

Ponadto w sesji uczestniczyli sołtysi obecni zgodnie z listą obecności stanowiącą zał. nr 2 oraz 

przedstawiciele Urzędu Gminy: W-ce Wójt Roman Figiel, Skarbnik Gminy M. Nowicka oraz radca 

prawny A. Jankowski. 

 

 

Ad. pkt 1. 

 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych i 

stwierdził prawomocność obrad. 

 

Przewodniczący odczytał wniosek Wójta, który stanowił podstawę do zwołania sesji. Stanowi on zał. 

nr 3 do protokołu. 

 

 

Ad. pkt 2. 

 

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad. 

 

Uwag nie było. 

 

Porządek przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad III sesji. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. - 1 

b) zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. - 2 

c) zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. - 3 

d) zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. - 4 

e) zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. - 5 

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 projekty uchwał od nr roboczego  1 do 5, 

co stanowi zał. od nr 4 do 8 do protokołu. 



 

Skarbnik została poproszona o udzielenie wyjaśnień do powyższych projektów. 

 

Odnosząc się do projektu uchwały nr 1 Skarbnik wyjaśniła, że wpłynęły wnioski na dofinansowanie 

kosztów utylizacji eternitu. W celu ich realizacji konieczne jest przekazanie dodatkowych środków 

na ten cel. 

 

Uwag do powyższego nie było. 

 

Uchwała nr III/27/2018 została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 9 do 

protokołu. 

 

Podczas omawiania kolejnych projektów uchwał na sali obrad obecnych było 14 radnych – obecny 

radny K. Kowalski. 

 

Odnosząc się do projektu uchwały nr 2 Skarbnik udzieliła dodatkowych wyjaśnień, które były 

uzupełnieniem uzasadnienia do projektu uchwały. 

 

Uwag nie było. 

 

Uchwała nr III/28/2018 została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 10 do 

protokołu. 

 

Odnosząc się do projektu uchwały nr 3 Skarbnik wyjaśniła, że Partner realizujący grant „E-aktywni 

mieszkańcy Gminy Pabianice” otrzymuje środki na realizację w formie dotacji. Stąd ten projekt. 

 

Radna M. Werstak dopytała, czy grant realizuje Partner za kwotę 73 tys. zł,  co wchodzi w zakres 

projektu. 

 

Skarbnik odpowiedziała, że częściowo Partner, a częściowo gmina. W zakres projektu wchodzi zakup 

komputerów oraz szkolenie dla 150 mieszkańców gminy i powiatu. 

 

W-ce Wójt uzupełnił powyższą informację wskazując, że partnerem jest Fundacja Zrównoważonego 

Rozwoju z Warszawy, która zgłosiła się do gminy z chęcią pozyskania środków i realizacją zadania. 

Stworzony jest harmonogram prac. Projekt będzie realizowany na terenie gminy, w obiektach 

gminnych. Będzie to wkład własny, za co były dodatkowe punkty. 

 

Radni pytali o sposób zapisów do programu, warunki uczestnictwa, czas kiedy projekt będzie 

realizowany, kiedy rozpoczną się zapisy i w jaki sposób. 

 

W-ce Wójt wskazał, że warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 25 roku życia. W zakresie zapisów 

stwierdził, że będą plakaty informujące o naborze oraz informacja na stronie internetowej. 

 

Powyższą informację uzupełnił inspektor M. Rzepkowski, który stwierdził, że zapisy powinny 

wkrótce ruszyć. Urząd czeka na materiały od Partnera. Realizacja Programu przewidziana jest na 

styczeń do czerwca.   

 

Radna M. Werstak pytała o kwoty w dalszej części projektu uchwały. 

 

Skarbnik odpowiedziała, że one również dotyczą tego projektu. 

 

Innych uwag, ani pytań nie było. 



 

Uchwała nr III/29/2018 została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 11 do 

protokołu. 

 

Odnosząc się do projektu uchwały nr 4 i 5 Skarbnik udzieliła dodatkowych wyjaśnień. 

 

Uwag, ani pytań do powyższego nie było. 

 

Uchwała odpowiednio nr III/30/2018 została przyjęta jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. 

nr 12 do protokołu. 

 

Uchwała odpowiednio nr III/31/2018 została przyjęta 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. 

Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

Ad. pkt 4. 

 

Interpelacji, ani zapytań w formie pisemnej nie składano. 

 

 

Ad. pkt 5. 

 

W ramach komunikatów i spraw różnych radny G. Antoniewski prosił o zwrócenie uwagi 

wykonawcy rozbudowy szkoły w Petrykozach o uzupełnienie oznakowania drogi. Brak jest znaków 

ostrzegających o budowie. 

 

Innych spraw nie było. 

 

Korzystając z faktu, iż jest to ostatnia sesja przed świętami Przewodniczący wraz z W-ce 

Przewodniczącym Rady Gminy Pabianice złożyli zebranym życzenia świąteczne. 

 

 

Ad. pkt 6. 

 

Przewodniczący zamknął III nadzwyczajną sesję Rady Gminy Pabianice. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  Pabianice 

 

 Jerzy Błoch 

 

 

Protokołowała: 

Andżelika Struzikiewicz 


