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Protokół Nr XVIII 

 

z obrad XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 31 października 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 13 radnych – nieobecni radni 
to: A. Golewski oraz M. Werstak. 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: Wójt M. Wieczorek, Skarbnik Gminy J. Kukieła oraz radca prawny mec. A. 
Jankowski. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch dodał, iż XVIII sesja nadzwyczajna została zwołana 
na wniosek Wójta Gminy Pabianice M. Wieczorka, w związku z koniecznością niezwłocznego 
przyjęcia uchwały dot. zaciągnięcia przez Gminę Pabianice kredytu długoterminowego na pokrycie 
planowanego deficytu budżetowego (zał. nr 3). 
 
Ad. pkt 1. 
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych                         
i stwierdził prawomocność obrad. 
 
Ad. pkt 2. 

 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad. 
 
Porządek przedstawia się następująco: 
 
1. Otwarcie obrad XVIII sesji. 
2.Ustalenie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
a/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 
4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie. 
5. Komunikaty i sprawy różne. 
6. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Do przedstawionego porządku obrad uwag nie wniesiono. 
 
Ad. pkt 3. 

 
W-ce Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Gryska przedstawił projekt uchwały o nr roboczym 
XVIII/A/2019, co stanowi zał. nr 4 do protokołu. 
 
Przy powyższym projekcie uchwały głos zabrał Wójt, który wyjaśnił, iż planowano deficyt 
budżetowy w kwocie 6.088.875,10 zł (kwota planowanego kredytu długoterminowego). Decyzję            
o zaciągnięciu kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu starano się do końca odsunąć 
maksymalnie w czasie, jednakże okazało się to niemożliwe i po analizie budżetu oraz stanu 
zaawansowania inwestycji, gmina jest zmuszona zaciągnąć kredyt. Obecnie nie ma realnych 
możliwości uzyskania dotacji z aktualnych inwestycji drogowych w roku 2019, więc w tym roku 
budżetowym będzie trzeba pokryć całość tych inwestycji z własnych środków, które są zaplanowane. 



2 

 

Środki, które są w ramach dotacji wojewody zaplanowane pojawią się na początku roku 2020, a więc 
już powstaje deficyt, którego gmina nie jest w stanie skompensować w żaden sposób. W trakcie 
śledzenia z Panią Skarbnik procedury zaciągania kredytu długoterminowego na spłatę planowanego 
deficytu okazało się, że trzeba wziąć albo kwotę, która była planowana w celu całości, albo nie brać 
jej w ogóle. Teoretycznie brakuje ok. 3.000.000,00 zł, ale nie można wziąć sobie 3.000.000,00 zł lub 
4.000.000,00 zł tylko trzeba wziąć zero jedynkowo - albo całość albo wcale. Stąd właśnie jest 
wniosek do radnych o przyjęcie uchwały. Trzeba wziąć całość kredytu. Część środków kredytu 
zostanie nie wykorzystana jakby jeszcze w roku 2019, w związku z czym skoryguje się sposób spłaty 
w następnym budżecie albo będzie on spłacany zgodnie  z harmonogramem, który był założony, a te 
pieniądze będą na bieżąco towarzyszyły gminie w roku 2020 i będzie można nimi obracać. Są to dwa 
warianty, nie ma jeszcze wiedzy, który jest bardziej opłacalny. To co natomiast należy zrobić jak 
najszybciej jak się da, to przyjąć natychmiast przedmiotową uchwałę, złożyć wniosek do RIO o 
zezwolenie na wzięcie takiego kredytu długoterminowego, po czym wystartować z procedurą 
przetargową, ponieważ potrzebne jest zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w 
celu wyłonienia operatora czy banku, który udzieli tego kredytu. Nie jest potrzebne aż 6.000.000,00 
zł, ale trzeba tyle wziąć i stąd postanowiono nie czekać nawet dnia dłużej, gdyż każdy dzień może 
powodować komplikacje                 w grudniu. Żeby mieć zapewnioną płynność finansową, pewną 
stabilność i bezpieczeństwo zwołano niezwłocznie sesje, aby prosić o przyjęcie tej uchwały, tak by 
można było dalej te procedury realizować. 
 
Odnosząc się do powyższych wyjaśnień radny M. Kociołek zapytał,  jakie są przewidywane koszty 
obsługi takiego kredytu. 
 
Skarbnik Gminy J. Kukieła odpowiedziała, iż na tym etapie nie można nic w tym temacie powiedzieć. 
 
Do przedmiotowej sprawy odniósł się także radny K. Kowalski, który zapytał, czy pomimo procedury 
przetargowej możliwość otrzymania tego kredytu jest oczywista, tzn. w sensie dostępności ofert, 
które będzie można przyjąć. 
 
Wójt odpowiedział, iż raczej nikt nie będzie badał zdolności finansowej gminy, gdyż jest to 
wiarygodny partner dla banków komercyjnych i nie było wcześniej sytuacji, by bank nie był 
zainteresowany udzieleniem kredytu gminie. 
 
Do powyższego odniosła się także Skarbnik gminy, która dodała, iż sytuacja taka jest możliwa, ale 
na ogół taką uchwałę uchyla wtedy Regionalna Izba Obrachunkowa, która stwierdza że gmina 
przekroczyła wszelkie wskaźniki i nie jest w stanie spłacić kredytu, a gmina Pabianice ma wszystkie 
wskaźniki spełnione i to jest jej pierwszy kredyt. 
 
Głos ponownie zabrał radny K. Kowalski, który spytał, czy w takim układzie pojawią się w przyszłym 
roku, już po rozliczeniu wszystkich tegorocznych budżetowych kont, finansów itd. jakieś nadwyżki 
budżetowe. 
 
Skarbnik odpowiedziała radnemu K. Kowalskiemu, iż mogą się pojawić. Nie jest to niemożliwa 
sytuacja. 
 
Dalej, radny K. Kowalski zapytał, czyli to nie będzie tak, że wyjdzie się na zero i będą jakieś - jak co 
roku - nadwyżki budżetowe, które pomogą utrzymać płynność finansową i sfinansować pewne rzeczy. 
 
Skarbnik gminy odpowiedziała, iż w przypadku zaciągania pożyczek gotówkowych i kredytów 
pojawia się w budżecie i w sprawozdaniach o nadwyżce taka rzecz, która się nazywa „wolne środki”, 
którymi też gmina może dysponować. 
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Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała nr XVIII/153/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została przyjęta 
przez radnych jednogłośnie. Wyciąg z głosowania stanowi zał. nr 5 do protokołu. 
 
Ad. pkt 4. 
 
Nie złożono interpelacji. 
 
Ad. pkt 5. 

 

Nie zgłoszono komunikatów i spraw  różnych. 
 
 
Ad. pkt 6. 

 
Przewodniczący zakończył XVIII sesję Rady Gminy Pabianice. 
 

 

  

 

 

Protokołowała:                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy 

Paulina Mąkowska                                                                                                 Pabianice                                                          

                                                                                                                               Jerzy Błoch      

     

                                                                                                                               

                                                                                                       

 

    


