Protokół Nr 29
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 23 czerwca 2017 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną
listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu, Kierownik ref. Ochrony
Środowiska i Gospodarki Gruntami S. Izbicki, Skarbnik Gminy M. Nowicka, sołtys wsi
Świątniki G. Antoniewski, mieszkaniec Górki Pabianickiej R. Józefczyk.
Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M.
Lubowicka.
Przewodnicząca Komisji M. Lubowicka otworzyła posiedzenie, powitała przybyłych i
przedłożyła następującą tematykę posiedzenia Komisji:

1. Możliwość utworzenia Spółki Wodnej przy gminie Pabianice.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy.
3. Sprawy różne.
Do przedłożonego porządku Komisja uwag nie wniosła.

Ad. pkt 1.

Kierownik S. Izbicki przybliżył Komisji obowiązujące przepisy ustawy Prawa Wodnego.
Przedłożona informacja stanowi pisemny zał. nr 2 do niniejszego protokołu.
Kierownik informował, że obecnie w sejmie rozpatrywane są nowe przepisy dot. Prawa
Wodnego, organizacja ta będzie miała nazwę „Wody Polskie”.
Nadzór nad melioracjami pozostaje w dalszym ciągu w Starostwie Powiatowym. Spółki Wodne
mogą zrzeszać osoby fizyczne, mogą również prawne. Może w tym zrzeszeniu znaleźć się
również gmina. Na pewno zainteresowanie gmin będzie wzbudzało te gminy, które posiadają
własne zmeliorowane duże tereny. Praktyka wskazuje na to, że im więcej członków w spółce
tym korzystniej dla spółek.
Radny A. Skawiński zabierając głos przypomniał, że wielokrotnie pod dyskusję Komisji
powraca temat możliwości tworzenia spółek wodnych na terenie gminy. Z nadzieją czekaliśmy
– powiedział na nowe przepisy w temacie prawa wodnego, ale okazuje się, że nie wnoszą
nowych korzystniejszych możliwości dla rolników i gmin. Radny stwierdził, iż uważa, że
gmina ma jednak możliwość wejścia do spółki wodnej, chociażby wnosząc pomoc
administracyjną. Gmina bezwzględnie tematem powinna się zająć, ponieważ tereny coraz
bardziej zarastają rowy melioracyjne, są one pozapychane, następuje degradacja. Właściciele
gruntów nie są w stanie sami dokonać oczyszczenia tych rowów. Radny jest zdania, że
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wszyscy, na których terenach znajdują się urządzenia melioracyjne winni ponosić opłaty z tego
tytułu.

Kierownik S. Izbicki ponownie zabierając głos wyraził, że podziela zdanie radnego A.
Skawińskiego, iż należy to zrobić, lecz takich opłat zgodnie z prawem nie może ustalać Gmina.
Inicjatywa tworzenia spółek wodnych powinna wychodzić od mieszkańców. Kierownik
przypomniał że w roku ubiegłym na zebraniach wiejskich i przedstawiał temat spółek wodnych.
Powiedział, także, że nie jest w 100% przekonany czy Gmina ma być członkiem spółki wodnej.
Gmina podlega kontroli Regionalnych Izb Obrachunkowych i musi mieć to na uwadze, aby
działać zgodnie z prawem.
Zwrócił się do uczestniczącego w Komisji sołtysa wsi Świątniki i przypomniał, że wielokrotnie
rozmawiali w temacie konieczności powstawania spółek wodnych, doradzał mu wówczas, aby
zrobił spotkanie z zainteresowanymi utworzeniem spółki wodnej osobami, określenia liczby
chętnych osób. Byłyby to pierwsze kroki do działania.
Radny A. Skawiński był zdania, aby to od Urzędu Gminy wypłynęła inicjatywa prawodawcza,
przede wszystkim utworzenie statutu dla spółki wodnej, byłaby to zasadnicza pomoc dla ludzi,
którzy chcą powstania spółki.
Kierownik w swojej wypowiedzi wyraził otwartość i gotowość do współpracy, ale jednak to
sołtys jest organem, który powinien zwołać zebranie wiejskie w tej sprawie.
Sołtys wsi Świątniki G. Antoniewski powiedział, że problemem jest to, iż na terenie gminy jest
coraz mniej rolników, większość stanowią działkowcy, którzy w ogóle nie są zainteresowani
tworzeniem spółek.
Obecny na posiedzeniu Komisji rolnik p. R. Józefczyk zwrócił uwagę na dotychczasowy brak
przepisów, które obligowałyby inwestora przed rozpoczęciem prac budowlanych na danym
terenie w kwestii wykonania inwentaryzacji istniejącej melioracyjnej na tym terenie. Dlatego
też wyrządzonych zostało wiele szkód.
Sołtys G. Antoniewski przekazał informację, że w Górce Pabianickiej na nowo wybudowanej
drodze na głównym zbieraczu zostały posadzone drzewa, pytał kto podjął taką decyzję?.
Radny M. Gryska zadał pytanie, czy jest możliwość, aby do spółki wodnej włączyć wszystkich
mieszkańców.
Kierownik informował, że owszem do spółki wodnej mogą przynależeć wszyscy mieszkańcy
tylko muszą tego chcieć, nie można nikogo jednak zmusić. Jeżeli chodzi o opłaty mogą być one
dobrowolne, bądź ustalone przez spółkę. W obowiązującym jeszcze starym prawie jest
zapisane, że na obszarach zurbanizowanych takiej opłaty nie można wprowadzić, w nowym
prawie będzie można ją wprowadzić. Po wybudowaniu na danym terenie np. domu będzie on
podlegał wyłączeniu.
Ponadto informował, że w nowym prawie wodnym w dalszym ciągu zabezpieczenie wód
należy do właściciela nieruchomości.
Poza tym ustawodawca przewidział w nowym prawie wodnym zapis dot. systemu
zmeliorowanego dla danego terenu. Jest to możliwe do sprawdzenia na stronie internetowej
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„geoportalu” w zakładce „warstwy” Organem, który ma taką możliwość do sprawdzenia jest
wydz. nadzoru w Starostwie Powiatowym.
Kierownik powracając do tematu tworzenia spółki wodnej zwrócił uwagę na to, czy gmina
wejdzie do ewentualnie tworzonej spółki decydująco będzie należało do Rady Gminy. Jeżeli
chodzi o kwestie zapisów statutowych spółki, to już jest inicjatywa ludzi, którzy tę spółkę
będą tworzyć.
Obecny na posiedzeniu Komisji rolnik p. R. Józefczyk zabierając głos przedstawił swoją
sugestię co do ewentualnego tworzenia spółki wodnej. Stwierdził, że najbardziej trafnym
byłoby to, aby osoby, które zainteresowane są utworzeniem spółki wodnej dokonały
wyselekcjonowania spośród rolników tych, którzy gospodarują największymi obszarami ziemi.
Oni na pewno wykażą zainteresowanie powstaniem spółki. Ostatecznie w oparciu o tych
rolników utworzyć spółkę wodną i pozostawić otwartą do przyłączania się kolejnych chętnych,
gospodarujących mniejszymi obszarami.
Sołtys G. Antoniewski zabierając głos poparł przedmówcę, ale wyraził także iż niezbędne jest
wsparcie administracyjne ze strony gminy.
Radny A. Skawiński także sugerował, aby sprawami administracyjnymi zajął się Urząd Gminy.
Uważał, ażeby dokumentacja z punktu widzenia prawnego była już gotowa przed spotkaniem
z rolnikami.
W
rezultacie dyskusji Kierownik S. Izbickiego zobowiązał się wystąpić do
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi celem pozyskania
wszelkich danych na temat gruntów zmeliorowanych z terenu gminy Pabianice oraz map
z wyłączeniem Rydzyn, Jadwinina i części Bychlewa, ponieważ tam działa już spółka
wodna. Wykonania zestawienia działek, które są w oddziaływaniu melioracji. Informacja
ta ma zostać przedłożona Komisji do końca sierpnia br.
Na spotkanie Komisji Ochrony Środowiska Przewodnicząca Komisji M. Lubowicka
zobowiązała się zaprosić Prezesa Wojewódzkiego Spółek Wodnych z Gumolina, która
zrzesza między innymi działające już Spółki Wodne w Dłutowie i Drużbicach. Spotkanie
takie na pewno pozwoli pozyskać szersze informacji w celu utworzenie spółki na terenie
gminy Pabianice.
Sołtys G. Antoniewski uznał takie działanie za konstruktywne, stwierdzając jednocześnie,
że dopiero później powinno odbyć się zebranie z rolnikami.
Następnie sołtys G. Antoniewski podniósł temat Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Wielogabarytowych, informując, że jest tam duży bałagan i jest problem z odbiorem
odpadów wielogabarytowych, które są dowożone przez mieszkańców. Pracownik obsługujący
punkt informował, że odpady nie są na czas odbierane przez odbiorców, stąd powstaje bałagan
i kontenery zapełniane są bardzo szybko.
Kierownik odpowiedział, że dotychczas nie otrzymał takiego monitu, dokona sprawdzenia
sytuacji.
Poza tym sołtys G. Antoniewski ponownie informował, że w Górce Pabianickiej przy drodze
gminnej od drogi krajowej w kierunku kościoła zostały posadzone drzewa na głównym
zbieraczu wody, co może spowodować uszkodzenie melioracji prosił o sprawdzenie tego faktu.
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W związku z powyższym Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju postawiła wniosek do
Wójta Gminy Pabianice o sprawdzenie nasadzeń drzew przy drodze gminnej od drogi
krajowej w kierunku kościoła w Górce Pabianickiej.
Wniosek został podjęty w głosowaniu jednomyślnie.

Ad. pkt 2.

Skarbnik Gminy M. Nowicka przedstawiała projekty uchwał przygotowane na najbliższą sesję
Rady Gminy:
a/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2016 r.– Uchwała Nr XLI/A/2017
b/ wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za
pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w przedmiocie zniesienia nazw i rodzajów miejscowości
– Uchwała Nr XLI/B/2017
c/ zmieniająca Uchwałę Nr XL/360/2017/ Rady Gminy Pabianice z dnia 29 maja 2017 –
Uchwała Nr XLI/C/2017
d/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLI/D/2017
e/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLI/E/2017
f/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLI/F/2017
g/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. – Uchwała Nr XLI/G/2017
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XXXIII/302/2016 Rady
Gminy Pabianice z dnia 29 grudnia 2016r. - Uchwała Nr XL / /2017

Projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego protokołu od nr 3 do nr 9.
zgodnie z powyżej przedstawioną kolejnością.
Po przedłożeniu pierwszego projektu uchwały radny A. Skawiński pytał, czy umowy zawierane
nieprawnie na co zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w trakcie
przeprowadzanej kontroli w roku ubiegłym nadal funkcjonują, czy zapisy ich zostały
sprostowane.
Skarbnik wyjaśniła, że były to jedynie nieprawidłowe sformułowania niektórych zapisów, błąd
został naprawiony. Umowy dotyczyły członków kapeli ZPiT „ Bychlewianka”.
Przy uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy, w której przeznacza się środki „ na
urządzenia żłobka dla dzieci, który ma funkcjonować przy budynku OSP w Piątkowisku –
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środki na modernizację kotłowni, radny A. Skawiński z uwagi na to, że Skarbnik Gminy nie
potrafiła udzielić odpowiedzi w tej chwili na zadane pytanie, prosił, aby na sesji udzielić
szczegółowych wyjaśnień na temat projektu tej kotłowni.
Wystąpił także o wyjaśnienia na sesji w temacie oświetlenia, które ma być realizowane w
miejscowości Janowice i Porszewice.
Skarbnik informowała, że na sesji Rady Gminy Wójt będzie wnioskował o wprowadzenie
dwóch projektów uchwał w sprawach zmian w budżecie gminy Pabianice;
- zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 rok o kwotę 170 tys. zł., w której dokonuje się
zmian w dz. 600 transport i łączność z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze
gminnej Petrykozy – Piątkowisko, w dz. 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona pp. z
przeznaczeniem środków finansowych na zakup samochodów strażackich dla OSP w
Żytowicach i dofinansowanie dla OSP w Pawlikowicach, a także w dz. 921 kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w Porszewicach.
- zmian w budżecie gminy Pabianice na 2017 r. , w której włącza się środki finansowe z
Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
Radny A. Skawiński prosił o porównanie kosztów między budową chodnika, a pasów pieszo
jezdnych. Zdaniem radnego budowanie pasów pieszo jezdnych byłoby bardziej racjonalne,
ponieważ można poruszać się po nich rowerem, jeżeli natomiast chodzi o chodnik jest to
zabronione, poza tym łatwiej jest z odśnieżaniem.
Radny A. Skawiński wnioskował o pilne wykaszanie rowów przy drogach , szczególnie na
skrzyżowaniach.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyła:
Przewodnicząca Komisji Ochrony
Środowiska i Rozwoju
Maria Lubowicka
Protokołowała:
Urszula Czerwonka
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