Protokół Nr 17
z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej z dnia 25 maja 2020 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji Gospodarczo-Finansowej obecni zgodnie
z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz przedstawiciel Urzędu Gminy:
Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek oraz Skarbnik J. Kukieła.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj.

Tematyka posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pabianice za 2019 r.
2. Sprawy różne, w tym omówienie materiałów na sesję.

Przewodniczący powitał zebranych, przedstawił tematykę posiedzenia i oddał głos Skarbnik.

Ad. pkt 1.
Skarbnik omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pabianice za 2019 r., które stanowi zał.
nr 2 do protokołu.
Nie było pytań, ani uwag do przedstawionego materiału.
Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r. przyjęła wniosek by
zaakceptować sprawozdanie w zaprezentowanej formie. Za wnioskiem opowiedziano się
jednogłośnie.

Ad. pkt 2.
Wójt przedstawił projekty uchwał od nr roboczego XXVIII/A/2020 do XXVIII/G/2020, co stanowi
zał. od nr 3 do nr 9 wraz z uzasadnieniami do nich.
Wójt omawiając projekt uchwały o nr XXVIII/A/2020 poinformował szerzej, że przyjęcie powyższej
uchwały kończy procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczętą
w styczniu 2019 r., dla obszaru przy hali Amazon w Pawlikowicach. Wspomniał, że już teraz jest
potencjalny inwestor, który chce wybudować dwa razy większą halę.
Radni nie mieli pytań.
Pytań nie było również do projektu o nr XXVIII/B/2020.
Następnie Wójt szerzej odniósł się do projektu o nr roboczym XXVIII/C/2020. Stwierdził, że odbyły
się trzy otwarte konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw 3 drogom w Bychlewie.
Radny M. Kociołek zapytał, czy jest już opracowana numeracja.

Wójt odpowiedział, że trudno jest mu powiedzieć, czy w pierwszej kolejności musi być przyjęta
uchwała, czy procedura już ruszyła. Stwierdził, że to kwestie techniczne.
Do projektu uchwał o nr XXVIII/D/2020 i XXVIII/E/2020 uwag nie było.
Odnosząc się z kolei do projektu o nr XXVIII/F/2020 dot. zakupu komputerów do szkół Wójt
wyjaśnił, że jest szansa pozyskania kolejnej dotacji na zakup sprzętu w kwocie do 45 tys. zł. Złożono
już wniosek. Zakupione zostanie ok. 18 szt.
Do projektu uchwał o nr XXVIII/G/2020 uwag nie było.
Wójt poinformował jeszcze, że będzie uchwała w sprawie fotowoltaiki, a która będzie wprowadzana
na sesji i omawiana na Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju. W dniu dzisiejszym nie zostanie
omówiona, ponieważ cały czas trwają rozmowy z RIO, które ma uwagi do niektórych postanowień.
Przewodniczący zapytał o wysokość dofinansowania.
Wójt odpowiedział, że wyniesie ok. 65%.
Radny M. Gryska poprosił jeszcze o przesłanie ostatecznej wersji projektu uchwały, który będzie
omawiany na Komisji, tak aby można było się z nim zapoznać przed sesją.
Dalszych spraw ani uwag w temacie projektów uchwał nie było.

Sprawy różne
W ramach spraw różnych Wójt odniósł się do sprawy planowanej kopalni w Porszewicach.
Przedstawił stan faktyczny, który przedstawiał się następująco.
Cztery działki o powierzchni ok. 10 ha leżące w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Rekolekcyjnego,
Archidiecezja Łódzka zakupiła od Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze przetargu. Tereny te w
Planie Zagospodarowania Przestrzennego od 1998 roku przeznaczone są pod przemysł,
magazynowanie, handel hurtowy i usługi. Jak Państwo wiecie, działki te jeszcze kilkanaście lat temu
były wykorzystywane rolniczo. Drzewa, które tam wyrosły są typowymi samosiejkami, które
pojawiły się w efekcie zaprzestania działalności rolniczej i nigdy nie były częścią tzw. „Uroczyska
Porszewice" czy „Lasu Porszewickiego". Właściwy Las Porszewicki sam w sobie stanowi wspaniały
ekosystem, administrowany przez Lasy Państwowe i nadal pozostaje ostoją wielu gatunków roślin i
zwierząt.
1.

Wycięcie drzew:

W grudniu 2019 r. do Urzędu Gminy w Pabianicach wpłynął wniosek Archidiecezji Łódzkiej o
wycięcie drzew, które wyrosły na ww. działkach, niebędących działkami leśnymi. Po dochowaniu
wszystkich procedur, wydano decyzję pozwalającą na usunięcie 1503 drzew pod warunkiem, że
Archidiecezja Łódzka posadzi taką samą ilości drzew lub zapłaci 2 623 577 zł na poczet ochrony
środowiska.
2.

Decyzja środowiskowa:

Na początku br. wpłynął wniosek Archidiecezji o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji kopalni piasku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, Urząd Gminy wystąpił o opinię do Sanepid-u, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i

do Wód Polskich. Ostatecznie Sanepid i Wody Polskie wskazały na brak obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko, natomiast RDOS wskazał na konieczność przeprowadzenia
takiej analizy. Biorąc pod uwagę ww. opinie i inne okoliczności, Gmina wydała decyzję bez
przeprowadzenia oceny, do czego miała pełne prawo. Decyzja ta została zaskarżona do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Obecnie oczekuje się na rozstrzygnięcie.
Przy podejmowaniu decyzji wzięto pod uwagę, że:
•

piach z kopalni ma być wykorzystywany do budowy S14, dlatego jego złoża wyczerpane
zostaną w przeciągu kilku lat;

•

w przypadku przeciągania decyzji kopalnia ruszy, ale piach będzie wydobywany przez okres
dłuższy, nawet 10 lat;

•

piasek do budowy S14 będzie dowożony z Lutomierska, Konstantynowa drogami położonymi
na terenie gminy, które będą rozjeżdżane, przez co także zwiększy się ruch i emisja spalin;

•

docelowo teren ma zostać zrekultywowany, pojawił się pomysł zagospodarowania terenu
wspólnie z gminą w formie parku dostępnego dla mieszkańców.

Radny Ł. Drewniak pytał, czy ktoś w tej sprawie zgłosił się do Wójta, ponieważ do niego zgłaszano
się z tą sprawą, ale odesłał do Urzędu.
Wójt stwierdził, że nikogo do tej pory nie było, mimo iż była możliwość podjęcia wcześniej działań,
ponieważ sprawa jest zamieszczona na stronie BIP.
Radny K. Kowalski zapytał jeszcze, czy złożenie odwołania RDOŚ do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego wstrzymuje działania.
Wójt odpowiedział, że inwestor może z decyzją środowiskową udać się do Urzędu Marszałkowskiego
i uzyskać koncesję, jednak dopiero rozstrzygnięcie SKO jest wiążące.
Innych pytań, ani uwag nie było.
Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.
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