
Protokół 6/2022 

z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarczo – Finansowej i Komisji Ochrony 

Środowiska i Rozwoju  

z dnia 24 marca 2022 r.  

 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: radni – członkowie Komisji, obecni zgodnie z załączoną 

listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt 

Gminy Pabianice M. Wieczorek, Kierownik Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Nieruchomościami S. Izbicki oraz gość – Pan Krzysztof Michalski, który opracował Program 

ochrony środowiska dla gminy Pabianice na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028 

oraz Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pabianice. 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Analiza kosztów funkcjonowania systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie 

Pabianice. 

2. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy. 

3. Sprawy różne. 

 

Posiedzeniu przewodniczył wytypowany spośród przewodniczących komisji - Przewodniczący 

Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj.  

Przewodniczący powitał zebranych i oddał głos Kierownikowi S. Izbickiemu. 

 

Ad. pkt 1. 

Kierownik S. Izbicki przedstawił i krótko zanalizował informację dotyczącą  kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, która stanowi zał. nr 2 do 

protokołu. 

Odnosząc się do tematu posiedzenia radny Ł. Drewniak zapytał o poziom wymiany 

wodomierzy i jaki jest procent starych wodomierzy oraz w jakim czasie będzie dokonywana 

wymiana. 

Kierownik wyjaśnił, że trzeba jeszcze wymienić 500 wodomierzy, starszych niż 5 lat. 

Wodomierze będą wymieniane sukcesywnie. Planuje się wymianę 250 w bieżącym roku i 250 

w kolejnym roku, a za dwa lata sukcesywna wymiana baterii i modułu w nowych 

wodomierzach radiowych.  

Radny M. Kociołek dopytał, czy docelowo mają być zainstalowane wodomierze radiowe. 



Kierownik odpowiedział, że w przeciągu 5 lat wszystkie mają być radiowe. 

Następnie Przewodniczący posiedzenia pytał, czy podbicie ciśnienia w Kudrowicach działa. 

Kierownik wyjaśnił, że działa, ale do tej pory tylko raz było większe zapotrzebowanie, ale przy 

próbach – podbija ciśnienie. 

Przewodniczący pytał, czy w innych miejscowościach nie będzie takiego problemu z 

ciśnieniem jak w Kudrowicach. 

Kierownik wyjaśnił, że tylko w Kudrowicach ukształtowanie terenu sprawiało problem z 

ciśnieniem. Podał dalsze dane techniczne wyjaśniające przyczynę takiego stanu rzeczy. 

Radny G. Antoniewski pytał, co z budową wodociągu do Okołowic. 

Kierownik stwierdził, że będzie ostatnie rozdanie środków z PROW. Gmina zamierza złożyć 

wniosek o dofinansowanie budowy wodociągu na odcinku Gorzew-Okołowice oraz kanalizacji 

do Kudrowic. Nabór wniosków jest przewidziany do końca maja, możliwość pozyskania 

dofinansowania do 100 %. 

Dalszych pytań nie było. 

 

Ad. pkt 2.  

Wójt przedstawił materiały na sesję. 

Projekty uchwał od nr roboczego  LX/A/2022 do nr LX/I/2022  stanowią załączniki od nr 3 do 

nr 11,  wraz z uzasadnieniami do nich, przy czym pełna treść Programu ochrony środowiska 

dla gminy Pabianice na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028 (projekt uchwały 

nr LX/B/2022) oraz Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Pabianice LX/C/2022) zawarta jest w załącznikach do protokołu z LX sesjii Rady Gminy 

Pabianice. 

Pytań, ani uwag do powyższego nie było. 

Wójt poinformował ponadto, że zamierza wprowadzić pod obrady sesji kolejne 2 projekty 

uchwał w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (zał. 

nr 12) ze względu na uwagi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego do ostatnio podjętej uchwały 

oraz projekt w sprawie udziału Gminy Pabianice w Lokalnej Grupie Działania – chodzi o 

uaktualnienie dokumentów ze względu na wejście w nowy okres programowania. 

W tym miejscu radna M. Werstak pytała o maksymalną wielkość stawki ekwiwalentu dla 

strażaków-ochotników. Uważała, że należałoby dokonać analizy wysokości stawki dla 

strażaków w sąsiednich gminach powiatu pabianickiego. 

Wójt nie był w stanie na obecną chwilę wskazać jaka jest maksymalna stawka. Nie widział 

natomiast potrzeby dokonywania takiej analizy, ponieważ ekwiwalent jest wypłacany w 

momencie, gdy jednostka wystąpi z takim wnioskiem. Jednak do tej pory żadna jednostka z 

takim wnioskiem nie wystąpiła. Strażacy mają świadomość, że jeżeli wystąpią z wnioskiem o 

zwrot ekwiwalentu, to uszczupli to dotacje przewidziane w budżecie dla jednostek.  



W dyskusję włączył się Przewodniczący posiedzenia M. Madaj, który poinformował, że ustawa 

stanowi, iż stawka nie może być „niższa niż….”. Odnosząc się z kolei do informacji Wójta 

poinformował, iż Zarządy wszystkich jednostek z terenu gminy zrezygnowały z ekwiwalentu 

w zamian za dobrą współpracę z Gminą w zakresie dotowania jednostek. Dodał, że mogłaby 

zaistnieć sytuacja, że stawka z „wystarczającej” mogłaby się stać „kusząca”. 

Innych uwag w tym temacie nie było. 

 

Ad. pkt 3. 

W ramach spraw różnych Przewodniczący przybliżył wniosek Krajowej Izby Domów Opieki 

w sprawie obniżenia stawek podatku od nieruchomości podmiotom zrzeszonym w Izbie. Pismo 

w tej sprawie stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

W powyższej sprawie zarówno radni, jaki i Wójt stali na stanowisku, że są to podmioty 

działające na zasadach komercyjnych, dlatego byli przeciwni obniżaniu podatków tym 

podmiotom. 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte jednomyślnie. 

Następnie Komisje zajęły się wnioskiem OSP Górka Pabianicka w sprawie przekazania na 

własność jednostce samochodu marki Jelcz zał. nr 14 do protokołu. 

Również w tym przypadku zarówno radni, jak i Wójt byli zgodni – przychylnie nastawieni do 

wniosku.  

Wójt dodał, że omówi z radcą prawnym formę przekazania samochodu jednostce. 

Stanowisko Komisji zostało przegłosowane jednomyślnie. 

Przewodniczący Rady został poproszony o przekazanie informacji w powyższej sprawie 

Prezesowi OSP w Górce Pabianickiej. 

Następnie radna M. Werstak pytała, czy mieszkańcy u których mieszkają osoby z Ukrainy będą 

zwolnieni z opłat za śmieci. W mieście tak jest. 

Wójt odpowiedział, że trudno porównywać sytuację Gminy Pabianice z Miastem Pabianice, 

ponieważ w Mieście działa firma, która nieodpłatnie odbiera odpady z nieruchomości, gdzie 

zamieszkują Ukraińcy. Wójt stał na stanowisku, że w przypadku, gdy mieszkaniec będzie 

wnioskował o świadczenie 40 zł dziennie na osobę, to opłatę będzie musiał ponieść. Natomiast 

Gmina wyszła naprzeciw osobom, które spontanicznie przyjęły uchodźców i żadnych opłat w 

związku z tym nie musieli ponieść. 

Radna M. Lubowicka pytała o liczbę uchodźców na terenie Gminy. 

Wójt stwierdził, że obecnie jest ich nieco ponad 200. W punkcie gminnym nadal jest 11 osób, 

ale w Bychlewie można przyjąć 14 osób, a na tyłach OSP w Piątkowisku – 15 osób. 

Przewodniczący M. Madaj apelował o dostarczanie żywności do punktu zbiórki w 

Kudrowicach. 



Radny Ł. Drewniak sugerował by taka informacja pojawiła się na aplikacji gminnej. 

Radna M. Werstak zauważyła, że można by zorganizować imprezę charytatywną, na której 

zostałaby zorganizowana zbiórka dla uchodźców. Któraś z organizacji społecznych mogłaby 

się włączyć. 

Wójt był pozytywnie nastawiony do takiego pomysłu. Do tej pory GDK w Bychlewie 

organizowała tego typu imprezy, ale obecnie pracownicy są zaangażowani w pomoc 

uchodźcom. Niemniej w przypadku wystąpienia z inicjatywą którejś organizacji społecznej 

Urząd będzie przychylnie nastawiony. 

Następnie Wójt przypomniał, że w dniu dzisiejszym o 19.30 odbędą się konsultacje z 

przedstawicielami CPK w sprawie przebiegu kolei dużych prędkości. Poinformował przy tym, 

że na obecnym etapie wiadomo, że trasa, która była najbardziej niekorzystna dla Gminy, bo 

przecinała ją na pół, została wyeliminowana. Wójt wspomniał, że apel w tej sprawie został 

wystosowany przez kilka Gmin. 

Innych spraw nie było. 

Przewodniczący zakończył posiedzenie. 

 

 Przewodniczący posiedzenia 

 

 Mariusz Madaj  

Protokołowała: 

Andżelika Struzikiewicz 

 

 

 

 

 


