
Protokół Nr 19 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 22.06.2020r. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju obecni 

zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu oraz przedstawiciel 

Urzędu Gminy Pabianice: Wójt M. Wieczorek. 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. 

Lubowicka. 

 

Tematy posiedzenia były następujące: 

1. Analiza działań gminy Pabianice w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego we 

współpracy z jednostkami OSP. 

2. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy. 

3. Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca powitała zebranych, odczytała tematykę posiedzenia i oddała głos Wójtowi. 

 

Ad. pkt 1. 

Wójt zaproponował by radni zadawali pytania do informacji w sprawie analizy działań gminy 

Pabianice w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego we współpracy z jednostkami 

OSP, która stanowi zał. nr 2 do protokołu, a która została przesłana wcześniej radnym do zapoznania 

się. 

W pierwszej kolejności Przewodnicząca zauważyła, że wielkość przekazywanych środków przez 

gminę powinna być uzależniona od liczby wyjazdów. 

Radny M. Madaj zauważył, że obecnie wezwanie do wyjazdu jest zależne od Komendy Państwowej 

Straży Pożarnej, a nie od samej jednostki. 

W związku z powyższą informacją Przewodnicząca wycofała swoją propozycję. Zapytała natomiast, 

co ma być zrobione z elewacją w OSP Górka Pabianicka. 

Radny Ł. Drewniak dysponował wiedzą w tym zakresie. Stwierdził, że ma zostać wykonane 

docieplenie budynku. Następnie radny zapytał o sytuację w Gorzewie, czy członkowie OSP przeszli 

szkolenie. 

Wójt odpowiedział, że członkowie szkolenia podstawowego nie przeszli, ponieważ nikt się nie zgłosił 

i dlatego nie mogą uczestniczyć w żadnych akcjach. W związku z tym gmina odmówiła 

jakiegokolwiek finansowania. Dodał, że przed ogłoszeniem stanu epidemicznego było spotkanie z 

Prezesem OSP Gorzew, który na walnym zebraniu miał zrezygnować z funkcji. Od tamtej pory jednak 

nic się nie zmieniło. 

Z kolei radny G. Antoniewski pytał, co z OSP Rydzyny. 



Wójt poinformował, że też miało być walne zebranie, gdzie miała być podjęta decyzja dotycząca 

propozycji gminy, tj. zamiana działki po starej szkole za część działki należącej do jednostki. Jednak 

do zebrania nie doszło, ale Wójt przypuszczał, że i tak nie byłoby zgody OSP w tej sprawie, ponieważ 

negocjacje nie przyniosły zadowalających efektów. Rozpatrywane są też inne możliwości, o których 

Wójt wspomniał. 

Dalszych uwag nie było. 

 

Ad. pkt 2. 

Wójt przedstawił projekty uchwał od nr roboczego XXX/A/2020 do XXX/G/2020, co stanowi zał. 

od nr 3 do nr 9 wraz z uzasadnieniami do nich. 

Pytań, ani uwag do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 3. 

W ramach spraw różnych głos zabrał radny G. Antoniewski, który zgłosił 4 sprawy, tj.: 

• skrzyżowanie Górka Pabianicka-Świątniki – GDDKiA powinna przebudować skrzyżowanie, 

które jest niebezpieczne; 

• droga pośrodku Woli Żytowskiej (odcinek od Konina do Żytowic) jest zwężona z powodu 

rozrośniętych gałęzi drzew. Należałoby coś z tym zrobić; 

• wlot do Woli Żytowskiej – zarośnięty; 

• wyjazd z pól w Piątkowisku na drogę powiatową – niewidoczny. Również należałoby 

dokonać przycinki. 

Dalszych spraw nie było. 

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji. 

 

 

 Przewodnicząca 

 Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju 

 

 Maria Lubowicka 

 

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 

 

 


