
Protokół Nr 10
 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice z dnia

24 czerwca 2019 r.  

W  posiedzeniu  Komisji  uczestniczyli:  radni  -  członkowie,  obecni  zgodnie  z  załączoną  listą
obecności  stanowiącą zał.  nr  1 do protokołu oraz przedstawiciele  Urzędu Gminy:  Wójt  Gminy
Pabianice M. Wieczorek, Skarbnik Gminy J. Kukieła, inspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej
A.  Zajda  oraz   Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Nieruchomościami
S. Izbicki.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka powitała zebranych oraz
przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Analiza działań gminy Pabianice w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego we
współpracy z jednostkami OSP.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy Pabianice.
3. Sprawy różne.

Ad. pkt 1.
Analizę działań gminy Pabianice w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego we
współpracy  z  jednostkami  OSP przedstawił  w  kilku  zdaniach  pracownik  Urzędu  –  inspektor
A. Zajda (zał. nr 2).

Do powyższej analizy głos zabrała Przewodnicząca Komisji Ochrona Środowiska i Rozwoju Rady
Gminy Pabianice M. Lubowicka, pytając o wynagrodzenie osobowe kierowcy w wysokości 6.720
zł.

Inspektor  A.  Zajda  wyjaśnił,  iż  większość  zawieranych  umów  to  umowy  zlecenia  (np.  na
konserwację sprzętu przeciwpożarowego), natomiast jedna z tych umów jest umową o pracę i to
jest właśnie umowa na kwotę 6.720 zł. Jest to kwota roczna.

W dalszej  kolejności  głos  zabrał  radny  Ł.  Drewniak,  który  odniósł  się  do  remontu  zaplecza
socjalnego w budynku strażnicy we wsi Gorzew na kwotę 19.480,00 zł. Co za tą kwotę zostało
zrobione.

Inspektor A. Zajda odpowiedział, iż za powyższą kwotę, m. in.:
- wymieniono drzwi (wejściowe) i okna,
- wyremontowano łazienkę (założono boiler elektryczny),
- odnowiono podłogę.

Dodatkowo zwrócił on także uwagę na kwestię samochodu dla OSP Gorzew – jesienią roku 2018
OSP Gorzew dostała ciężki samochód, a po nowym roku strażacy – ochotnicy mieli przystąpić do
szkolenia  podstawowego  (był  to  warunek  użytkowania  tegoż  samochodu)  organizowane  przez
Państwową Straż Pożarną. Prezes OSP Gorzew zgłosił dwie osoby i przekazał ich dokumenty do
PSP,  jednakże  osoby te  na  szkolenie  się  nie  stawiły.  Kolejny  termin  szkolenia,  po rozmowach
z Komendantem PSP, został wyznaczony na wrzesień. Prezes OSP Gorzew zapewnia, że tym razem
wskazane przez niego osoby stawią się na kursie i ukończą go. Inspektor A. Zajda stwierdził także,
iż  jego zdaniem,  najlepiej  byłoby sprzedać  przedmiotowy samochód,  gdyż obecnie  nie  jest  on
użytkowany i niszczeje. OSP Gorzew nie ma ludzi przeszkolonych, a więc nie może wyjeżdżać
tymże pojazdem do akcji ratowniczych. Najlepiej byłoby zrobić wycenę i go sprzedać.
Między radnymi – członkami Komisji nawiązała się co do powyższego dyskusja.
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Podsumowując przedstawioną analizę, Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i  Rozwoju
Rady Gminy Pabianice M. Lubowicka stwierdziła, iż według jej spostrzeżeń wydatki ze środków
budżetu  gminy  na  utrzymanie  straży  pożarnej  w  zasadzie  nie  wzrosły  w  stosunku  do  roku
poprzedniego, a nawet o 100.000,00 zł spadły.

Radny – członek komisji M. Madaj podkreślił, iż należy się liczyć z tym, że będą one wzrastać.

Inspektor A. Zajda dodał, iż te jednostki, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym,
podlegają ostrzejszym przepisom i większym wymaganiom, gdyż warunki ustala i dyktuje w tym
przypadku PSP (np. ile i jakiego sprzętu należy kupić bądź jakiego umundurowania używać).

Między radnymi – członkami Komisji nawiązała się w tym temacie dyskusja.

W dalszej kolejności posiedzenia poruszono temat hydrantów przeciwpożarowych usytuowanych
na terenie gminy Pabianice (zał. nr 3).

Ad. pkt 2.
Wójt M. Wieczorek przedstawił i omówił następujące projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy
Pabianice.

• Uchwała Nr XII/A/2019 – w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania z tytułu
rozpatrzenia raportu o stanie gminy. Uwag do projektu nie zgłoszono.

• Uchwała Nr XII/B/2019 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu,
sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2018
rok. Uwag do projektu nie zgłoszono.

• Uchwała  Nr  XII/C/2019  –  zmieniająca  Uchwałę  Nr  IX/73/2019  Rady Gminy  Pabianice
z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia
25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi  oraz  ustalenia  wysokości  tej  opłaty,  terminu,  częstotliwości  i  trybu  ich
uiszczania w części dotyczącej załącznika. Uwag do projektu nie zgłoszono.

• Uchwała Nr XII/D/2019 – w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników do sądów powszechnych. Uwag do projektu nie zgłoszono.

• Uchwała Nr XII/E/2019 – w sprawie  zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji
informacji o kandydatach na ławników. Uwag do projektu nie zgłoszono.

• Uchwała  Nr  XII/F/2019  –  w  sprawie  przekazania  środków  finansowych  na  Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru
przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. W ramach uzasadnienia projektu, Wójt
wyjaśnił,  iż jest to „zrzutka” (w wysokości 2.500,00 zł) kilku gmin na zakup wspólnego
toru. Uwag do projektu nie zgłoszono.

• Uchwała Nr XII/G/2019 – w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice. Przy powyższym
projekcie głos zabrała Skarbnik Gminy J. Kukieła wskazując przedmiotowe zmiany:

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 18.515,08 zł; w kwocie tej znajduje się także kwota
2.500,00 zł na dotację w ramach zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych;
- kwota 5.332,08 zł na rozliczenie projektu pn:”Gmina Pabianice zapewnia dobrą jakość edukacji w
Szkole Podstawowej w Bychlewie.  Był to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i po ostatecznym rozliczeniu okazało się, że taką kwotę należy jeszcze na
ten projekt przekazać, przy czym SP w Bychlewie na koniec ubiegłego roku wpłaciła do budżetu
gminy 27.000,00 zł zwrotu i z tej kwoty oddana zostanie brakująca kwota;
- 10.683,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich szkół
z terenu gminy.

Przy  powyższym  projekcie  głos  zabrał  radny  Ł.  Drewniak,  pytając  z  jakiego  źródła  jest  to
dofinansowanie.
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Skarbnik J. Kukieła odpowiedziała, iż jest to z rozliczenia podatku VAT z ubiegłego roku.
 

• Uchwała  Nr  XII/H/2019  –  w  sprawie  uchylenia  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  systemu
uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Uwag do
projektu nie zgłoszono.

• Uchwała Nr XII/I/2019 – w sprawie  przyjęcia  systemu uprawnień dla  rodzin w ramach
wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością. Uwag do projektu nie zgłoszono.

• Uchwała  Nr  XII/J/2019  –  w  sprawie  zmiany  składu  osobowego  stałej  Komisji  Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice. Uwag do projektu nie zgłoszono.

• Uchwała  Nr  XII/K/2019  –  w  sprawie  zmiany  składu  osobowego  Komisji  Ochrony
Środowiska i Rozwoju   R  ady Gminy Pabianic  e. Uwag do projektu nie zgłoszono.

• Uchwała Nr XII/L/2019 – w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Pabianice. Uwag do projektu nie zgłoszono.

• Uchwała Nr XII/M/2019 – w sprawie  wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy
Pabianice  -  w  ramach  uzasadnienia  przedmiotowego  projektu  Wójt  zaznaczył,  iż
najważniejszym  jego  elementem  jest  to,  iż  jeżeli  zostanie  on  przyjęty  przez  radnych
i wejdzie w życie, to za mniejszą kwotę będzie można objąć opieką żłobkową większą ilość
dzieci niż dotychczas. Obecnie taką opiekę spełnia instytucja opiekunów dziennych za którą
gmina płaci miesięcznie ok. 900-1200 zł za jedno dziecko. Obecnie, na mocy art. 60 ustawy
o opiece nad dziećmi do lat 3 pojawiła się furtka dająca możliwość dopłaty w kwocie 500 zł
dla każdego dziecka z gminy Pabianice za uczęszczanie do niepublicznego żłobka.

W odniesieniu do projektu uchwały Nr XII/M/2019 radny Ł. Drewniak zapytał, ile rodzic mniej
więcej będzie musiał dopłacić do żłobka.

Wójt odpowiedział, iż będzie to ok. 200-300 zł.

Więcej uwag do w/w projektu nie zgłoszono.

Na  zakończenie  tegoż  punktu  posiedzenia  Wójt  poinformował,  iż  oprócz  przedstawionych
projektów  uchwał,  będzie  jeszcze  jedna  -  dot.  remontów  w  szkołach  podczas  wakacji,  którą
wprowadzi na sesji.  

Ad. pkt 3.
W ramach spraw różnych, radny G. Antoniewski zwrócił się z pytaniem odnośnie tzw. zrzutów do
kanału w Porszewicach (sprawa osadu w wodzie). Istnieje ryzyko zanieczyszczenia rzeki. Czy coś
wiadomo w tej sprawie.  

Do  powyższego  tematu  odniósł  się  Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki
Nieruchomościami S. Izbicki, który poinformował, iż sprawa ta została skierowana do Naczelnika
Wydziału  Ochrony Środowiska,  Leśnictwa i  Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach,
natomiast  Starostwo  przekazało  sprawę  Wojewódzkiemu  Inspektorowi  Ochrony  Środowiska
i  Gospodarki Wodnej  w Łodzi,  z uwagi  na na to,  iż to w jego kompetencjach leży możliwość
prowadzenia postępowania w tym zakresie. Kierownik podkreślił także, iż jeżeli niczego w tym
temacie nie było przedzwoni bądź napisze do WFOŚiGW by uzyskać informację w sprawie.

Następnie, w ramach spraw różnych głos zabrała Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska
i Rozwoju Rady Gminy Pabianice M. Lubowicka, która zwróciła się do Kierownika S. Izbickiego
z zapytaniem, co dalej ze sprawą pana G. Frachowicza dot. brzydkiego odoru we wsi Bychlew. Czy
coś było wyjaśniane odnośnie skargi, którą złożył.
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Kierownik  S.  Izbicki  odpowiedział,  iż  skarga  pana  Frachowicza jest  skargą  na  pismo,  które
wpłynęło do Urzędu w zeszłym roku sformułowane jako wniosek o zlikwidowanie chlewni sąsiada.
Gmina  dostała  w tej  sprawie  zgłoszenie  z  miasta  Pabianice  z  Wydziału  Ochrony  Środowiska.
W Urzędzie stawił się także osobiście - w sprawie odoru biegnącego z pól bychlewskich - skarżący
wraz z mieszkańcem miasta Pabianice. Z wizyty tej sporządzono notatkę służbową, jak również
wszczęto postępowanie w tej sprawie. Poszło także zgłoszenie do Policji dot. wywozu nieczystości
płynnych na pola, gdyż nie jest to tyle problem chlewni, co problem wywozu nieczystości. Obecnie
skontrolowane są dwie chlewnie, w najbliższym czasie kontroli zostanie poddana trzecia chlewnia.

Radny G. Antoniewski zapytał, czy główny problem jest w tym, że ktoś wywozi gnojowice na pola?

Kierownik S. Izbicki odrzekł, iż jego zdaniem nie dot. to gnojowicy. Jeśli zaś jednak to gnojowica
jest  problemem,  jest  jeszcze  jedna  osoba,  która  do  tej  pory nie  została  skontrolowana,  nie  ma
dużych  zbiorników  na  przetrzymywanie  gnojowicy,  w  dodatku  korzysta  z  różnych  usług  nie
wiadomego pochodzenia do wywozu.

Radny G. Antoniewski zaznaczył,  że jeśli  wszystko jest  wywożone zgodnie z terminami to nie
można mieć pretensji.

Kierownik odparł,  iż  obaj panowie twierdzą,  że ich zbiorniki mają odpowiednią pojemność,  co
jednak jest  wątpliwe.  Obecnie  Urząd wystąpił  ze  sprawą do Powiatowego Inspektora  Nadzoru
Budowlanego w Pabianicach o wgląd do projektu budowlanego w którym są dokładne wyliczenia.
Wystąpiono  także  z  zapytaniem do  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  o  ilość
posiadanej trzody, jednakże Agencja odmówiła udzielenia odpowiedzi z uwagi na fakt,  iż są to
informacje  objęte  tajemnicą.  W związku z  tym skierowane  zostało  do  ARiMR-u drugie  pismo
z prośbą o przeprowadzenie kontroli we wskazanych przez Urząd gospodarstwach i udostępnienie
protokołu  z  tejże  kontroli.  Dodał  on  jeszcze,  iż  Powiatowy Lekarz  Weterynarii  poinformował,
iż przeprowadzone przez niego kontrole trzody nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Między radnymi – członkami Komisji nawiązała się w tym temacie dyskusja.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice radny
M. Madaj zapytał Kierownika S. Izbickiego, czy w sierpniu będzie możliwość (tak jak była mowa
wcześniej)  przedyskutowania  ustalenia  od  nowego  roku  stawki  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi.

Kierownik S. Izbicki odpowiedział, iż jak najbardziej istnieje taka możliwość.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji.
                                                                                                                                                                             Posiedzeniu przewodniczyła:
                                                                                                                                           Przewodnicząca Komisji
                                                                                                                                      Ochrony Środowiska i Rozwoju

                                                                                                                                               Maria Lubowicka

Protokołowała:
Paulina Mąkowska
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