Protokół Nr 16
z posiedzenia Komisji Gospodarczo – Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 20 lutego 2020
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 oraz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Nieruchomościami S. Izbicki.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej M. Madaj, który
powitał przybyłych i przedstawił następujący porządek obrad:
1. Przychody gminy Pabianice - analiza
2. Analiza dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami
3. Sprawy różne
Ad. pkt 1.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Finansowej Rady Gminy Pabianice M. Madaj poprosił
o przedstawienie analizy przychodów gminy Pabianice (zał. nr 2) Skarbnik Gminy J. Kukiełę.
Skarbnik J. Kukieła wskazała m.in. w analizie, iż w 2019 roku gmina zrealizowała dochody
w wysokości 47.974.805,37 zł; wykonanie zaplanowanego budżetu po stronie dochodów wyniosło
99,2%; w ramach tych dochodów dochody bieżące stanowią 99,6%, a majątkowe 88,7%.
Przy powyższym punkcie obrad głos zabrał radny K. Kowalski, który odniósł się do obniżenia przez
władze centralne stopy pitowskiej, co pociąga za sobą niższe dochody dla gminy.
Na powyższe Skarbnik odpowiedziała, iż mimo takowej obniżki, gmina Pabianice jest jedną
z nielicznych gmin w skali całego kraju, która na rok 2020 prognozę dostała wyższą – ma osiągnąć
wpływy wyższe od ubiegłego roku.
Radny K. Kowalski zapytał, dlaczego.
Skarbnik odpowiedziała, iż być może chodzi o wzrost płac.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Ad. pkt 2.
Analizy dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami (zał. nr 3) dokonali Kierownik S.
Izbicki oraz Skarbnik J. Kukieła.
S. Izbicki wskazał, iż ilość deklaracji i mieszkańców wzrasta, a wszelkie nieścisłości
w
deklaracjach są wyjaśniane na bieżąco. Każda deklaracja jest weryfikowana z decyzją podatkową i
ilością pobieranej wody. Jak do tej pory nie zastosowano drastycznych środków.
Przewodniczący Komisji M. Madaj zapytał, czy gmina ma możliwość stosowania drastycznych
środków.
Kierownik S. Izbicki odpowiedział, iż ma.
1

Przewodniczący M. Madaj zapytał, jakie to są środki.
Kierownik S. Izbicki odrzekł, iż są to kary finansowe. Dodał także, iż w 2019 roku wystawiono 648
upomnień. W chwili obecnej trwają rozmowy z „Eko-regionem” w sprawie zamiany od przyszłego
roku worków na papier na niebieskie kontenery oraz żeby akcje wymiany i dostawiania tych
pojemników rozpocząć już w tym roku, najlepiej od II półrocza, tak żeby od 1 stycznia już wszyscy
mieszkańcy byli w nie wyposażeni. Najprawdopodobniej na koniec lutego/początek marca w części
północnej i południowej gminy będą wystawione duże kontenery na śmieci przydrożne, bądź te które
są gdzieś w lasach czy na polach (nie domowe), ze względu na dużo sygnałów od mieszkańców o
nielegalnych wysypiskach.
Między radnymi – członkami komisji nawiązała się w tym temacie dyskusja.
Uwag do analizy nie zgłoszono.
Ad. pkt 3.
Projekty uchwał przedstawił Wójt gminy Pabianice M. Wieczorek. Były one następujące:
XXV/A/2020 w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach - jest już wyznaczona osoba przez
Wojewodę (M. Grzesiak – Cieślak), pozostaje tylko powołać na sesji 5 osób wskazanych przez Radę
Gminy, którzy wejdą w skład Rady Społecznej. Wójt dodał, iż zależy mu na tym, aby w w/w organie
był jeden dyrektor szkoły jako przedstawiciel tej części oświatowej działalności ośrodka zdrowia –
w poprzedniej radzie tego brakowało. Według niego dobrą kandydaturą jest Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Petrykozach – Pani B. Piątkowska. Uwag do przedmiotowego projektu nie zgłoszono.
XXV/B/2020 w sprawie przyjęcia przez Gminę Pabianice do zasobów dróg gminnych drogi
dojazdowej znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S-8 w miejscowości Rydzyny droga techniczna, która pozwala gminie uruchomić komunikację dla działek
w południowej
części gminy w okolicach Amazona. Do projektu uwag nie zgłoszono.
XXV/C/2020 w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą „Pracuś”, zgłaszanego przez
gminę Dłutów w ramach konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-0001/19 – Działanie IX.2 (Usługi
na rzecz osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), Poddziałanie IX.2.1 (centra
Usług Środowiskowych), wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej oraz udzielania
pełnomocnictw w tym zakresie - projekt partnerski
z gminą Dłutów. Duży projekt unijny.
To co gminę najbardziej interesuje to pieniądze, które otrzyma w ramach tego projektu (ok.
800.000,00) na działalność Klubu Seniora, przez trzy lata, za darmo, bez żadnego wkładu własngo
włącznie z wyjazadami, wycieczkami, wyposażeniem obiektu świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej
w sprzęt komputerowy, w sprzęt do ćwiczeń (ten który będzie zakupiony na potrzeby projektu już
tam zostanie). Przewiduje się start programu od kwietnia. Wkładem gminy Pabianice będzie
użyczenie pomieszczeń. Uwag do projektu nie wniesiono.
XXV/D/2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - uchwała przygotowana przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Trzeba ją było dostosować do wymogów programu
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+”. Ponieważ tam jest to minimum
określone na zupełnie innym poziomie, uchwała jest tak skonstruowana, że są dwa warianty dochodu:
jeden pod ten program „Opieka 75 +”, a drugi – tradycyjny, wynikający z jakby innych przepisów.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
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XXV/E/2020 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części gminy Pabianice - dot. Porszewic.
Zmiana gruntów na tereny inwestycyjne przed zakrętem po lewej stronie. Do projektu uwag nie
wniesiono.
•

XXV/F/2020 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części wsi Bychlew - działki za Szkołą Podstawową w Bychlewie, pod kątem budowy przedszkola. Do projektu uwag nie zgłoszono.

•

XXV/G/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w północnej części wsi Porszewice - uchwała kończąca procedurę zmian po lewej
stronie drogi nr 71 naprzeciwko ośrodka rekolekcyjnego. Do projektu uwag nie zgłoszono.

•

XXV/H/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz
Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę - droga odchodząca od drogi Górka Pabianicka
- Gorzew skręcająca w prawo, jadąc od Górki na Szynkielew. Trzeba wykupić pas na poszerzenie drogi. Do projektu uwag nie zgłoszono.

•

XXV/I/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. - 46.060,00 zł dotacja
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach
na pracownię ekologiczną. Do projektu uwag nie zgłoszono.

•

XXV/J/2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24
stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m 2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami rychu drogowego - korekta uchwały przyjętej na styczniowej sesji. Chodzi o sformułowanie „pełny rok kaledarzowy”, „niepełny rok
kalendarzowy” do których uwagi zgłosił Łódzki Urząd Wojewódzki. Do projektu uwag nie
zgłoszono.

•

XXV/K/2020 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitarnego - bardzo ważna uchwała. Jakkolwiek zakończy się historia z powołaniem Łódzkiego
Obszaru Metropolitarnego, na tym etapie powinno się zadeklarować i dążyć do tego, aby on
postał, gdyż będą z tego korzyści dla gminy Pabianice. Nie ma możliwości stracenia, tylko
jest możliwość zyskania. Bycie w związku da wiele możliwości dla rozwoju gminy i rozwiązania problemów, takich jak np.: gospodarka śmieciowa czy transport publiczny. To jest na
razie wstępna deklaracja. Do projektu uwag nie zgłoszono.

•

XXV/L/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2020 r. - nowością Programu
jest wyłączenie hodowli ze sterylizacji i kastarcji psów, jak również zmiana nastąpiła
w
zakresie adresatów zadania, tzn. muszą być to osoby, które zadklerują na terennie gminy Pabianice. Do tej pory był zapis, że osoby zameldowane i nie do końca był on prawidłowy.
Reszta programu nie uległa zmianie. Do projektu uwag nie zgłoszono.

•

XXV/M/2020 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice – zapisy, które pozwolą uruchomić Radę Seniorów. Wcześniej nie było realnych przepisów, teraz
próbuje się je urealnić. Jeśli niniejsza uchwała zostanie przyjęta, po 14 dniach od wejścia w
życie zostanie ogłoszony nabór do Rady Seniorów. Jeżeli nie będzie chętnych, to Rada nie
powstanie.

Do powyższego projektu odniósł się radny M. Kociołek, który zapytał, czy może analogicznie do
Rady Seniorów można by było stworzyć Radę Młodych/Młodzieży.
Wójt odpowiedział, iż nie ma nic przeciwko. Trzeba tylko sprawdzić jak to działa.
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Radny Ł. Drewniak dodał, iż przydałaby się taka Rada Młodych.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Ostatnim projektem uchwały (poza prządkiem obrad) był projekt dot. uporządkowania i dołożenia
przystanków na terenie gminy Pabianice. Do projektu radni uwag nie wnieśli.
W ramach spraw różnych radny M. Kociołek poinformował, iż mieszkańcy proszą o dostawienie wiat
przystankowych przy Szkole w Bychlewie - przynajmniej jedną, a najlepiej dwie.
Na powyższe Wójt odpowiedział, iż trzeba sprawdzić jak to się odbywa, gdyż pewnie jest to wzdłuż
drogi wojewózkiej, ale z pewnością jest to do zrobienia.
Dalej, głos zabrał radny Ł. Drewniak, który zapytał, kiedy rusza trasa autobusowa z Konina przez
Górkę, Szynkielew, Petrykozy.
Wójt odpowiedział, iż dopiero co podpisano umowę z wykonawcą. Trasa miała ruszyć od marca, ale
ze względu na ponowny przetarg, trasa ruszy najprawdopodobniej od kwietnia.
Więcej spraw nie zgłoszono.
Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.

Posiedzeniu przewodniczył:
Przewodniczący Komisji
Gospodarczo - Finansowej

Mariusz Madaj

Protokołowała:
Paulina Mąkowska
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