Protokół Nr 34
z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej z dnia 25 stycznia 2018r.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji Gospodarczo-Finansowej obecni zgodnie
z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu oraz przedstawiciel
Urzędu Gminy: Wójt Gminy Pabianice H. Gajda.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Gryska.
Tematem posiedzenia było:
1. Opracowanie planu pracy na rok 2018 r.
2. Sprawy różne.
Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił tematykę spotkania.
Uwag do powyższego nie zgłaszano.
Przewodniczący przypomniał, że radni otrzymali projekt planu drogą e-mailową. Następnie krótko
uzasadnił przesłanki jakimi się kierował wpisując do planu poszczególne tematy – niektóre to stałe
tematy, niektóre wynikają z posiedzeń Komisji, a niektóre zostały celowo pominięte. Po tym
krótkim wstępie odczytał proponowane tematy w poszczególnych miesiącach, jednocześnie prosząc
o odpowiednie poprawienie roku w niektórych miesiącach, co zostało przeoczone.
Zabierając głos radny K. Kowalski odniósł się do tematu lutowego dotyczącego przychodów gminy
Pabianice. Prosił o informację jaki był zamysł Przewodniczącego w tym zakresie, z uwagi na
zaplanowane posiedzenie połączonych Komisji w temacie przedsięwzięć podejmowanych przez
gminę w celu zwiększania dochodów własnych gminy.
Przewodniczący nie widział przeszkód by zmienić tytuł tematu zaplanowanego na luty. Jednak
wyjaśnił, że chodziło mu właśnie o to by temat ten był zbieżny z tematyką posiedzenia połączonych
Komisji w lutym.
Po dokonaniu powyższych ustaleń Komisja jednogłośnie zaaprobowała plan pracy Komisji
Gospodarczo-Finansowej na rok 2018, co stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Ad. pkt 2.
Przewodniczący przedstawił pisma skierowane pod obrady Komisji przez Przewodniczącego Rady.
Były one następujące:
1. wniosek OSP w Żytowicach z prośbą o przyznanie dotacji na remont budynku – zał. nr 3 do
protokołu.
Wójt stał na stanowisku, że budżet został przyjęty, a takie środki na ten cel nie zostały tam
zarezerwowane. Stwierdził, że musi się zorientować jaki jest kosztorys. Można się zastanowić, gdy
będą środki.
Przewodniczący M. Gryska uznał w związku z tym, że należy poczekać z dalszymi decyzjami.
Komisja nie wnosiła sprzeciwów do powyższego.

2. Wniosek gminy Dłutów o nieodpłatne przekazanie samochodu strażackiego od OSP Piątkowisko
(zał. nr 4 do protokołu).
Wójt poinformował, że OSP Piątkowisko ma nowy samochód bojowy. Dlatego Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Pabianicach nie sprzeciwia się wnioskowi o przekazanie samochodu na
rzecz gminy Dłutów. Wójt dodał, że chodzi o nieodpłatne przekazanie tego samochodu, ponieważ
wycena rzeczoznawcy wiązałaby się z kosztami, a wycena mogłaby opiewać na niedużą kwotę.
Przewodniczący Komisji był pozytywnie ustosunkowany.
Również radny H. Szafrański wyraził opinię, że takie działanie wzmocni współpracę z sąsiednią
gminą Dłutów.
Komisja po wysłuchaniu stanowiska Wójta nie wnosiła sprzeciwu do powyższego wniosku.
3. Pismo Wójta Gminy Pabianice w sprawie sposobu rozwiązania problemu dot. zalewania posesji
w Piątkowisku (zał. nr 5).
Wójt poinformował, że Urząd sposób rozwiązania tego problemu widzi w wydaniu zgody
mieszkańcom na budowę studzienki i jej przyłączenia do przykanalika i dalej do kanalizacji
deszczowej.
Uwag, ani pytań do powyższego nie było.
Dalszą kwestię poruszyła radna M. Lubowicka, która zastanawiała się, jak zmusić właściciela
nieruchomości w Koninie, który zasypał przepust, a tym samym zablokował drożność rowu, do
jego przywrócenia.
Wójt stwierdził, że zostanie wydana decyzja administracyjna.
Pytanie zadał również radny K. Kowalski, który chciał wiedzieć, czy po rozmowie z sołtys K.
Helbik odbyło się spotkanie z Panem Tarkowskim w sprawie monitoringu.
Wójt odpowiedział, że spotkanie się odbyło. Ustalono, że Pan Tarkowski ma się spotkać z sołtys.
W tym miejscu radny wyraził pogląd w tej sprawie. Uważał, że jakość linii przesyłowych nie jest
dobra i nie będzie. W urzędzie miała być możliwość podglądu stanu tego monitoringu. Dodał, że
członkowie OSP w Rydzynach widzieli, że w skrzynce znajduje się tzw. swich, który umożliwia
wykorzystywanie sieci do celów komercyjnych, co uważał za niewłaściwe. Pytał kiedy system
zostanie wdrożony. Otrzymał informację od inspektora A. Zajdy, że zostanie sprawdzone, co jest w
skrzynce. Chciał by egzekwowano od Pana Tarkowskiego możliwość podglądu w Urzędzie.
Dalszych spraw nie było.
Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.
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