Protokół Nr 20
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2020 r.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju obecni
zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz przedstawiciele Urzędu
Gminy w Pabianicach: Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek i Kierownik Ref. Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki.

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M.
Lubowicka.
Tematyka posiedzenia:
1. Analiza działań Gminy w zakresie rozbudowy wodociągów i kanalizacji.
2. Omówienie materiałów na sesję.
3. Sprawy różne.

Przewodnicząca powitała zebranych, odczytała tematykę posiedzenia i oddała głos Kierownik S.
Izbickiemu.
Ad. pkt 1.
Kierownik przedstawił analizę działań Gminy w zakresie rozbudowy wodociągów i kanalizacji.
Informacja w tym zakresie stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Do powyższej informacji pytanie zadał radny M. Madaj, który pytał, czy uda się rozwiązać problem
związany z ciśnieniem w Kudrowicach.
Kierownik poinformował, że prace są w trakcie realizacji. Zasilenie będzie od strony Górki
Pabianickiej i Piątkowiska.
Radna M. Werstak prosiła by informacja była przekazywana radnym w wersji pisemnej.
Dalszych uwag, ani pytań nie było.

Ad. pkt 2.
Wójt przedstawił materiały na sesję.
Projekty uchwał od nr roboczego XXXIII/A/2020 do XXXIII/F/2020 stanowią zał. od nr 3 do nr 8
wraz z uzasadnieniami do nich.
Uwag do powyższego nie zgłaszano.
Następnie Wójt poinformował, że planuje się wprowadzenie dodatkowej uchwały w sprawie zmian
funduszu sołeckiego dla Terenina i Piątkowiska, zgodnie z wnioskiem w/w sołectw. Projekt stanowi
zał. nr 9 do protokołu.
Uwag nie było.

Wójt poinformował jeszcze, że w czwartek w zeszłym tygodniu przesłane zostały uwagi Gminy
odnośnie przebiegu trasy Kolei Dużych Prędkości. Gmina nie dopuszcza najnowszego wariantu.
Zaproponowała natomiast przyjęcie wariantu przebiegającego w okolicach Gorzewa, ale korektą
bardziej w stronę płn., aby omijały zabudowania w Gorzewie i Żytowicach. Nadal również oczekuje
spotkania z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jednocześnie uważał, że Rada
powinna przyjąć stanowisko w tej sprawie, aby wiadome było jakie jest stanowisko samorządu.
W związku z powyższym przedstawił propozycję takiego stanowiska – sprzeciwu w sprawie
wariantów przebiegu Kolei Dużych Prędkości, co stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Uwag nie zgłaszano.

Ad. pkt 3.
W ramach spraw różnych radna M. Werstak zapytała, odnosząc się do zakupu działki w Kudrowicach
pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej, czy zakupy terenu w tym celu mogą być
praktykowane również w innych miejscowościach. Argumentowała, że w Pawlikowicach i
Bychlewie nie ma takich miejsc – plac przy szkole jest zamknięty, a istniejący na ogródkach
działkowych jest prywatny.
Wójt odpowiedział, że plac zabaw ma powstać w Bychlewie przy rzece, a także w Janowicach.
Radna M. Lubowicka pytała o przyjmowanie wniosków w sprawie fotowoltaiki.
Wójt przybliżył sytuację związaną z rozpoczętym naborem wniosków. Poinformował, że pierwszego
dnia naboru złożono ok. 200 wniosków. Do wczoraj złożono ich 300. Poddał pod rozwagę możliwość
wnioskowania do WFOŚiGW w Łodzi o większą pożyczkę niż zakładano, po to by z dofinansowania
mogły skorzystać wszystkie osoby, które złożyły wniosek pierwszego dnia. Uważał, że tym osobom
zależało na tym by otrzymać dofinansowanie, ale nie wszyscy przewidzieli sytuację jaka miała
miejsce – lista kolejkowa i zasada „kto pierwszy ten lepszy”. W takim przypadku można by zawiesić
Program w przyszłym roku i określić dłuższy okres spłaty pożyczki.
Radni przyjęli powyższe do wiadomości.
Dalszych spraw nie było.
Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji.
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