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Protokół Nr 17 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice z dnia 21 lutego 2019 r. 

 

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

stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz przedstawiciel Urzędu Gminy: Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju    M. Lubowicka, która 

powitała przybyłych i przedstawiła następujący porządek obrad: 

 

1. Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt wraz z 

omówieniem realizacji postanowień wynikających z dotychczas zawartej umowy ze schroniskiem dla zwierząt. 

2. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy Pabianice. 

3. Sprawy różne. 

 

Ad. pkt 1. 
 

Na wstępie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice M. 

Lubowicka, która poinformowała, iż zapoznała się z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 

zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 i jej zdaniem, został on bardzo dobrze zrobiony i opracowany. 

 

Następnie, odnosząc się do przedmiotowego programu głos zabrał Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki, który wskazał na zmianę jaka zaistniała od tego roku w 

przedmiotowym programie dot. czopowania - wyłączono z niego psy z hodowli. Zmianą jest również to, że 

nie przeprowadzono w zeszłym roku przetargu na schronisko. Było ogłoszenie na BIP-ie, ale wysłano 

zaproszenia do 5 schronisk, w tym do schroniska w mieście Pabianice, Bełchatowie i Aleksandrowie Łódzkim 

i pod Łowiczem. Z wszystkich tych schronisk odpowiedziały tylko Wojtyszki. Cena była taka sama jak w 

tamtym roku. Koszty te rzeczywiście              z roku na rok maleją, ale kosztem innych działań. W 2019 roku 

łączna kwota wykonania Programu to 299.921,22. 10.000,00 zostało przerzucone ze względu na dużą ilość 

sterylizacji i czopowania. Pobyt zwierząt w schronisku w roku 2019 wyniósł 121.000,00 zł brutto, w 2018 była 

to kwota 153.000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. w schronisku przebywały 44 psy, na dzień 1.01.2019 r. również 

przebywały 44 psy, w ciągu 2019 r. przyjęto 1 psa, 8 psów zostało adoptowanych, 3 psy zostały poddane 

eutanazji, 2 psy upadły w schronisku. Na dzień 31.12.2019 r. przybyły 32 psy, a na dzień 10.02.2020 r. w 

schronisku przebywa 30 psów. W 2019 r. zaczopowano 39 psów, wysterylizowano 35 suk i 8 psów oraz 141 

kotek i 54 koty. W związku ze zmianami w szkolnictwie dopiero w tym roku będą działania edukacyjne dla 

klas V-VI szkół podstawowych - praca    w przychodniach weterynaryjnych. 

 

Odnosząc się do powyższej analizy Przewodnicząca Komisji M. Lubowicka stwierdziła, że  tendencja jest 

spadkowa. 

 

Radny – członek Komisji M. Madaj zapytał, czy sterylizacja i czipowanie już ruszyły. 

 

Kierownik S. Izbicki odpowiedział, iż ruszy 25 lutego. 

 

Ad. pkt 2. 

 
Komisja zapoznała się z projektami uchwał od nr roboczego XXV/A/2020 do XXV/M/2020 stanowiące 

załącznik do niniejszego protokołu od nr 2 do nr 14. Były one następujące: 

XXV/A/2020 w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Petrykozach; 
XXV/B/2020 w sprawie przyjęcia przez Gminę Pabianice do zasobów dróg gminnych drogi dojazdowej 

znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S-8 w miejscowości Rydzyny; 
XXV/C/2020 w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą „Pracuś”, zgłaszanego przez gminę Dłutów w 

ramach konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-0001/19 – Działanie IX.2 (Usługi na rzecz osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), Poddziałanie IX.2.1 (centra Usług Środowiskowych), wyrażenia 

zgody na podpisanie umowy partnerskiej oraz udzielania pełnomocnictw w tym zakresie; 
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XXV/D/2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat, jak również trybu ich pobierania; 
XXV/E/2020 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w północnej części gminy Pabianice - dot. Porszewic; 
XXV/F/2020 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w północnej części wsi Bychlew; 
XXV/G/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w 

północnej części wsi Porszewice; 
XXV/H/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z 

przeznaczeniem pod drogę’ 
XXV/I/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r.; 
XXV/J/2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 stycznia 2020 r. w 

sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych 

i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami rychu 

drogowego; 
XXV/K/2020 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitarnego; 
XXV/L/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2020 r.; 
XXV/M/2020 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice. 
 

 

Ad. pkt 3. 

W ramach spraw różnych radny G. Antoniewski zadał pytanie odnośnie wody w Okołowicach. Czy są jakieś 

postępy. 

 

Kierownik S. Izbicki odpowiedział radnemu G. Antoniewskiemu, iż zgodnie z zapisami budżetu gminy 

przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na projekt sieci wodociągowej Gorzew – 

Okołowice. Została już podpisana umowa.   

Więcej spraw nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji. 

 

 

                                                                                                                                                                                
                                                                                                               Posiedzeniu przewodniczyła: 
                                                                                                                   Przewodnicząca Komisji 

                                                                                                                Ochrony Środowiska i Rozwoju 

 

 

 

                                                                                                                          Maria Lubowicka 

 

 

 

Protokołowała: 

Paulina Mąkowska 


