Protokół nr XXXI
z obrad XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 9 lipca 2020 r.

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.

Na ustawowy stan składu Rady Gminy 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni radni
to: D. Dzczesik i M. Gryska. Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto w sesji
uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek oraz radca
prawny mec. A. Jankowski.

Ad. pkt 1.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który powitał przybyłych i
stwierdził prawomocność obrad.

Ad. pkt 2.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.
Uwagę do porządku zgłosił Wójt, który jako wnioskodawca zwołania sesji, wnioskował o włączenie
do porządku obrad jeszcze jednego projektu uchwały, tj. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/218/2020
Rady Gminy Pabianice z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji
fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice
w latach 2020-2021.
Przewodniczący poddał wniosek Wójta pod głosowanie.
Wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę
Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy
instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy
Pabianice w latach 2020-2021 został przyjęty jednogłośnie. Projekt otrzymał nr roboczy
XXXI/C/2020.
Porządek przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad XXXI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXXI/A/2020;
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020–2024 – Uchwała Nr
XXXI/B/2020;

c/ zmieniająca uchwałę Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10 czerwca 2020 r. w
sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2020-2021 – Uchwała Nr XXXI/C/2020.
4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
5. Komunikaty i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. pkt 11.
Radna A. Marciniak przedłożyła kolejne projekty uchwał od nr roboczego XXXI/A/2020 do
XXXI/C/2020, co stanowi zał. od nr 2 do nr 4.
Odnosząc się do projektu uchwały o nr roboczym XXXI/A/2020 Wójt udzielił wyjaśnień zgodnie z
uzasadnieniem stanowiącym zał. nr 5 do projektu uchwały.
Uwag do powyższego nie zgłoszono.
Uchwała o nr XXXI/225/2020 została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 6
do protokołu.
Do projektu uchwały o nr roboczym XXXI/B/2020 uwagę zgłosił Wójt, który poinformował, że jest
to konsekwencja poprzedniej uchwały.
Innych uwag nie było.
Uchwała o nr XXXI/226/2020 została przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 7
do protokołu.
Ostatnim projektem uchwały był projekt o nr roboczym XXXI/C/2020 dotyczący zmiany uchwały
Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy
instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy
Pabianice w latach 2020-2021. W załączniku do uchwały zmienia się zapis „60%” na „90%”. Dzięki
temu zwiększa się krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z dofinansowania.
Do powyższego pytanie zadał radny K. Kowalski, który zastanawiał się, czy nie można by zmienić
warunku, zgodnie z którym punktem odniesienia jest tylko zużycie energii. Radny doprecyzował, że
zużycie energii w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych może być różne. Pytał, czy
nie można by postawić warunku o zużyciu energii w przedziale czasowym, np. ostatnie 3 lata.
Wójt odpowiedział, że w takim razie należałoby określić dlaczego np. trzy ostatnie lata, a nie np.
pięć. Ponadto w takim przypadku z programu nie mogłyby skorzystać osoby, które zamieszkały w
domu w ostatnim roku. Dodał, że jego zdaniem wprowadzanie zmian na obecnym etapie to zburzenie
wypracowanych postanowień przyjętej już uchwały. Jednak nie wyklucza się możliwości
wprowadzania zmian w kolejnych latach. Uzasadnił jeszcze propozycję zmiany, zgodnie z którą ilości
energii elektrycznej zakupionej od dystrybutora w roku 2019 wykazanej w zestawieniu nie może
przekroczyć - zamiast 60% - 90%, co zostało skonsultowane z WFOŚiGW. Wyjaśnił, że po zmianie

większy krąg podmiotów będzie mógł skorzystać z dofinansowania, przy czym nadal nie będą to
producenci.
W związku z taką odpowiedzią radny stwierdził, że była to tylko uwaga. Przyznał, że można o tym
pomyśleć w przyszłości.
Innych uwag nie było.
Uchwała nr XXXI/227/2020 został przyjęta jednogłośnie. Protokół z głosowania stanowi zał. nr 8 do
protokołu.

Ad. pkt 4.
Radni nie składali interpelacji i zapytań.

Ad. pkt 5.
Komunikatów i spraw różnych nie było.

Ad. pkt 6.
Przewodniczący zamknął obrady XXXI sesji Rady Gminy Pabianice.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

Protokołowała:
Andżelika Struzikiewicz

