Protokół Nr 18
z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej z dnia 19 czerwca 2020 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji Gospodarczo-Finansowej obecni zgodnie
z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz przedstawiciel Urzędu Gminy:
Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek oraz podinspektor ds. dróg M. Łuczak.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj.
Tematyka posiedzenia:
1. Transport zbiorowy – analiza funkcjonowania.
2. Sprawy różne, w tym omówienie materiałów na sesję.

Przewodniczący powitał zebranych, odczytał tematykę posiedzenia i oddał głos podinspektor M.
Łuczak, która przybliżyła informacje w zakresie transportu zbiorowego.
Ad. pkt 1.
Informacja w temacie transportu zbiorowego stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Do informacji radni zgłaszali pytania.
Radny Ł. Drewniak pytał, gdzie jest pętla dla nowo-powstałej linii busowej przebiegającej przez
Górkę Pabianicką.
Podinspektor poinformowała, że koniec trasy jest przy ul. Kościuszki-Zamkowa i powrót tą samą
trasą.
Z kolei radny K. Kowalski pytał o postanowienie z Inspekcji Transportu Drogowego. Czy na linii
busowej nr 1 takie postanowienie musi być oraz kiedy linia busowa nr 3 dostała pismo z Państwowej
Inspekcji Transportu Drogowego.
Podinspektor stwierdziła, że takiego pisma nie ma. Z rozmowy z przewoźnikiem wynika, że brak
postanowienia nie wyklucza rozpoczęcia wykonywania usługi.
Następne pytanie zadał radny M. Gryska, który chciał wiedzieć, czy mieszkańcy pytają o nowe trasy.
Podinspektor stwierdziła, że jeszcze nie ma takich informacji, ponieważ busy muszą zacząć kursować.
Do powyższego odniósł się radny K. Kowalski, który zwrócił uwagę, że w odniesieniu do linii nr 2
brakowało właściwego rozpowszechnienia informacji, brakowało rozkładów jazdy. Mieszkańcy
wyrażali ogólne zadowolenie, że będzie komunikacja.
Innych uwag, ani pytań w tym temacie nie było.

Ad. pkt 2.
Materiały na sesję zostały przedstawione i omówione przez Wójta.

Wójt przedstawił projekty uchwał od nr roboczego XXX/A/2020 do XXX/G/2020, co stanowi zał.
od nr 3 do nr 9 wraz z uzasadnieniami do nich.
Przy omawianiu projektu uchwały o nr XXX/E/2020 dot. zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego
sołectwa Janowice-Huta Janowska, ogólną uwagę odnośnie konieczności zmiany funduszy sołeckich
w sołectwach gminy Pabianice uczynił Przewodniczący.
Radny K. Kowalski pytał, czy musi być uchwała zebrania wiejskiego w tej sprawie i jak to się odbywa
w obecnych okolicznościach.
Wójt odpowiedział, że musi być podjęta uchwała. Nie wiedział jednak jak wygląda organizacja
takiego zebrania. Dodał, że Gmina Pabianice bierze udział w programie grantowym na
dofinansowanie tablic do sołectw. Urząd Marszałkowski oczekuje zorganizowania takiego zebrania i
podjęcie uchwały.
Radni zgłaszali również uwag do projektu uchwały o nr XXX/F/2020 odnośnie zmian w budżecie.
Radny Ł. Drewniak pytał o remont drogi w Górce Pabianickiej tzw. Poduchownej.
Wójt odpowiedział, że nie byłoby problemu z remontem drogi w istniejącym śladzie, jednak radny
jest zdania by wykupywać grunty i poszerzać drogę. W takim przypadku jest to procedura na kilka
lat.
Z kolei Przewodniczący M. Madaj zwrócił uwagę na kwestię zakupu umundurowania z
dofinansowaniem. Zauważył, że należałoby zwrócił uwagę jednostkom OSP, żeby dofinansowanie
pozyskiwane było na zakup sprzętu, a nie mundury. Mundury zakupione z własnych środków będą
tańsze, ponieważ nie ma wymogów, które muszą być spełnione w przypadku zakupu mundurów z
dofinansowaniem.
Wójt uznał, że najlepiej by kwestia ta została przedyskutowana na Zarządzie gminnym.
Dalszych uwag, ani pytań w tym temacie nie było.

Sprawy różne
Radny K. Kowalski zgłosił następujące sprawy:
•

tablice ogłoszeń. Zgodnie z informacją od sołtys tablice są w magazynie, ale przeciąga się ich
ustawienie;

•

ogrodzenie działki po zbiorniku p-poż. Czy tam się coś dzieje;

•

publikacja uchwał dotyczących dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne;

•

przetarg na oświetlenie.

Wójt odpowiadając na pytanie dotyczące zbiornika p-poż poinformował, że dwa dni temu wjechało
tam 7 ciężarówek ziemi. Ten zbiornik jest w oderwaniu od granic, dlatego jest problem geodezyjny.
Podjęta została decyzja by podsypać tę część, gdzie jest problem by brzegi zamknąć w faktycznych
granicach. Z kolei w zakresie oświetlenia wyjaśnił, że wpłynęło kilka ofert, które opiewają na kwoty
w granicach 50% wartości kosztorysowych. Obecnie wyjaśniana jest kwestia rażąco niskiej ceny.
Radny zapytał jeszcze o rejestr umów. Zauważył, że data umów jest często inna niż data w rejestrze.

Wójt odpowiedział, że jest to wewnętrzna sprawa referatu. Nie ma ścisłej procedury określającej czas
przekazywania umów do referatu finansowego, ale żeby była płatność faktury, to umowa musi być
zarejestrowana.
W dalszej kolejności głos zabrał radny Ł. Drewniak, który:
•

zwrócił uwagę, że w zeszłym roku miały być zakupione i ustawione tablice w Górce
Pabianickiej. W związku z tym, że zadanie to nie zostało zrealizowane to zaproponował by
pomyśleć o tym przy okazji ustawiania wiat przystankowych;

•

pytał o rozstrzygnięcie w sprawie kopalni w Porszewicach odnosząc się do dokumentów
zamieszczonych na stronie bip.

Wójt poinformował, że dokumenty zamieszczone w BIP, a dotyczące sprawy kopalni, to dokumenty,
które wróciły z SKO, a które prawdopodobnie zgodnie z przepisami prawa muszą być zamieszczone
na stronie BIP. Odnosząc się z kolei do samej sprawy zauważył, że SKO oddaliło wszelkie zarzuty,
zarówno RDOŚ, jaki i organizacji. Niemniej uznano za strony Stowarzyszenia: „Tak dla Łodzi” oraz
„Protest Porszewice”, które prawdopodobnie się odwołają. Sprawa trafi do kolejnej jednostki SKO.
Nie wiadomo jaka decyzja zostanie podjęta.
Radny K. Kowalski pytał jeszcze, które sołectwa zostały wytypowane do zakupu tablic w ramach
grantów.
Wójt odpowiedział, że nie wie. Można to sprawdzić.
Radny Ł. Drewniak prosił o wykaszanie.
Wójt odpowiedział, że są koszenia.
Przewodniczący M. Madaj i radny K. Kowalski przyznali, że było wykaszane w Hermanowie i
Rydzynach.
Dalszych spraw nie było.

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.
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