Protokół nr 1/2021
z posiedzenia połączonych Komisji Rady Gminy Pabianice z dnia 21 stycznia 2021 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni Rady Gminy Pabianice, członkowie Komisji Ochrony
Środowiska i Rozwoju, Komisji Gospodarczo-Finansowej oraz Komisji Samorządowo-Społecznej i
Organizacyjnej, obecni zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego
protokołu oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek oraz Kierownik
ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki.

Tematyka posiedzenia była następująca:
1. Analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (w tym stawki) .
2. Przyjęcie planów pracy komisji na 2021r.
3. Omówienie materiałów na sesję.

Posiedzeniu przewodniczył wytypowany spośród przewodniczących komisji - Przewodniczący
Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj.

Ad. pkt 1.
Dokonując analizy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (w tym stawki) Kierownik
S. Izbicki przybliżył projekt uchwały o nr roboczym XL/B/2021 w sprawie zmiany uchwały nr
XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania, do której dołączono uzasadnienie oraz
kalkulację (zał. nr 2 do protokołu). W kalkulacji wskazano:
•

wydatki w 2020 r.,

•

wpływy w 2020 r.,

•

niedobór,

•

symulacja wpływów i wydatków wraz z niedoborem przy różnych wariantach stawek,

•

ilość zebranych odpadów.

Odnosząc się do powyższej informacji radny G. Antoniewski zapytał, czy Gmina jest w stanie
zweryfikować ilość odpadów zbieranych na terenie Gminy Pabianice.
Kierownik wskazał, że jest centralna ewidencja odpadów i na Gminę Pabianice wystawiana jest karta
przekazania odpadu. Ważone są natomiast odpady odbierane z PSZOKu. Kontrola tonażu jest bardzo
trudna, ale Urząd zastanawia się nad możliwością przeprowadzenia kontroli na wybranej trasie.

Radny zauważył, że pyta o możliwość przeprowadzenia tego typu kontroli, ponieważ słyszał, że
odpady są odbierane „po cichu”.
Kierownik odpowiedział, że on nie słyszał o takim procederze. Prosił, aby w przypadku otrzymania
tego typu sygnałów przekazywać je do Urzędu.
Radni zwrócili również uwagę na podrażanie tego systemu.
Z kolei radny Ł. Drewniak zauważył, że Gmina Pabianice przewyższa średnią krajową w zakresie
produkcji odpadów na osobę, co wskazano w uzasadnieniu.
Kierownik wyjaśnił, że wynika to z faktu, iż na terenie gminy przeprowadzanych jest bardzo dużo
remontów i nowych inwestycji. Na PSZOK oddawane jest bardzo dużo odpadów budowlanych.
Dlatego rozważana jest możliwość ograniczenia przyjmowania odpadów budowlanych od jednego
gospodarstwa domowego. Również podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych zebrano dużą
ilość odpadów.
Radny zauważył, że średnia został wyliczona dla roku 2020, a zbiórki odpadów wielkogabarytowych
nie przeprowadzano przez kilka lat.
Kierownik nie zgodził się z radnym. Zbiórka była zorganizowana w 2019 i 2020 r. Będzie również
organizowana w 2021 r.
Radny K. Kowalski natomiast odniósł się do kwestii kompostowania odpadów. Pytał również, jaka
dopłata do systemu jest do udźwignięcia przez budżet oraz co z pomysłem, żeby przyjąć własne
rozwiązania.
Kierownik stwierdził, że po otrzymaniu wytycznych w jaki sposób miałby ten system działać, taki
plan mógłby zostać opracowany.
Do kwestii budżetowych odniósł się Wójt, który zauważył, że nawet przy stawce 36 zł/osobę
niedobór wyniesie powyżej 400 tys. zł. Urząd przedstawił maksymalne stawki, bo innych
zaproponować nie może, ale trzeba brać pod uwagę również dobro mieszkańców, dlatego trzeba to
wyważyć. Dość powszechną stawką w sąsiednich gminach jest stawka 29-30 zł. W takim przypadku
dopłata wyniesie powyżej 800 tys. zł. Zdaniem Wójta stawka, do której należy dążyć to 36 zł.
Radna M. Lubowicka zwróciła uwagę, że wzrosła znacznie opłata marszałkowska, co znacznie
podrożyło system. Zaproponowała stawkę 30 zł/osobę.
Kierownik w uzupełnieniu powyższej informacji zauważył, że w 2020 r. odebrano z PSZOKu 181 t
odpadów budowlanych i 314 t odpadów wielkogabarytowych, a z terenu Gminy 260 t odpadów
wielkogabarytowych.
W wyniku ogólnej dyskusji radni prezentowali następujące stanowiska:
•

kontrola wagi odbieranych odpadów,

•

kontrola PSZOKu,

•

maksymalna stawka jaka jest do przyjęcia to 29-30 zł/osobę,

•

zwiększenie upustu za kompostowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie,

•

rozważenie możliwości przeniesienia PSZOKu na nieruchomość gminną,

•

przekazanie mieszkańcom informacji o przyczynie wzrostu kosztów za odbiór odpadów, np.
w formie ulotek,

Ponadto radna D. Szczesik pytała, czy ukończono już weryfikację złożonych deklaracji.
Kierownik odpowiedział, że weryfikacja deklaracji dokonywana jest na bieżąco.
Z kolei radna M. Werstak zwróciła uwagę, że kalkulacja kosztów za dany rok powinna obejmować 2
kwartały ze starą stawką i 2 kwartały z nową stawką. W związku z tym, że kalkulacja była wykonana
ze starą stawką za 1 kwartał i nową za 3 kwartały, to niedobór powinien być o ok. 200 tys. wyższy.
Pytała także, czy gmina może dopłacać do systemu.
Kierownik odpowiedział, że do systemu odbioru odpadów nie można dopłacać. Biorąc pod uwagę
powyższą uwagę radnej Kierownik wyliczył, że niedobór wyniósłby ok. 920 tys. zł.
Radny K. Kowalski zapytał jeszcze o stawkę odbioru odpadów biodegradowalnych za tonę. Czy
stawka jest inna niż w przypadku innych odpadów.
Kierownik poinformował, że opłata jest taka sama bez względu na rodzaj odpadu. Opłata jest
ponoszona za 1 t odpadów. Dodał, że w okresie letnim odebrano z terenu gminy ok. 100 t odpadów
biodegradowalnych, a w okresie zimowym między 28 a 46 t.
Radna A. Marciniak przypomniała, że był pomysł przeniesienia PSZOKu do Szynkielewa.
Kierownik zwrócił uwagę radnym, że opłata za dzierżawę terenu pod PSZOK to 72 800 zł rocznie.
Natomiast Wójt dodał, że gmina jest obecnie na etapie przekształcania w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego terenów graniczących z Łodzią na tereny z przeznaczeniem pod
składowanie. Nie wpisano możliwości utworzenia tam PSZOKu ze względu na oddziaływanie na
środowisko takiego przedsięwzięcia i nie byłoby zgody na zmianę. Niemniej może byłaby możliwość
utworzenia tam takiego punktu, ale prawdopodobnie mieszkańcy południowej części Gminy nie
byliby zadowoleni, że trzeba odpady wozić tak daleko.
Radny M. Madaj pytał, czy nie można przyspieszyć ogłoszenia przetargu by stawki obowiązywały
od 1 stycznia.
Kierownik poinformował, że przetarg był ogłoszony na początku II półrocza, ale to przetarg unijny,
dlatego procedura trwa dłużej. Istniałaby raczej możliwość wprowadzenia nowych stawek od IV
kwartału. Dodał, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania, a na miesiąc
wcześniej licząc od dnia opublikowania trzeba poinformować mieszkańców listownie o zmianie
stawki.
Wójt uzupełnił powyższą informację wskazując, że można ogłosić przetarg na początku roku, ale
rząd cały czas zapowiada zmiany w przepisach, dlatego przetarg ogłaszany jest w najpóźniejszym
możliwym terminie, bo liczy się na te zmiany.
Przewodniczący po wysłuchaniu powyższej dyskusji oraz opinii Wójta i Kierownika S. Izbickiego
postawił wniosek zgodnie, z którym rekomenduje przyjęcie stawki za odbiór odpadów komunalnych
na poziomie 30 zł i wzrost ulgi w stawce za odbiór odpadów komunalnych za kompostowanie do
15%.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 2.
Radni – członkowie poszczególnych Komisji nie zgłaszali uwag, ani pytań do przesłanych im planów
pracy Komisji na 2021 r.
Radni opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem planów pracy poszczególnych Komisji, które
stanowią zał. nr 3, 4 i 5 do protokołu.

Ad. pkt 3.
Wójt przedstawił i omówił projekty uchwał od nr roboczego XXXIV/A/2020 do XXXIV/G/2020, co
stanowi zał. od nr 6 do nr 12.
Radna A. Marciniak, odnosząc się do projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym, zapytała o to, czy zostanie
przyznana nagroda osobie w imieniu, której był składany wniosek w zeszłym roku.
Wójt odpowiedział, że musi to sprawdzić, jednak najlepiej będzie złożyć wniosek ponownie, na
nowych zasadach.
Wójt poinformował ponadto, że będzie wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji
dodatkowej uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym wspieranym. Takie mieszkanie chronione, co było zgodne z wnioskiem
Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej, zostanie utworzone w starym ośrodku zdrowia
w Petrykozach (zał. nr 13).
Dodał, że w przypadku uwag lub pytań odnośnie dwóch uchwał przygotowanych przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Kierownik Ośrodka będzie obecna podczas sesji, będzie udzielać
wyjaśnień.
Pytań, ani uwag do powyższego nie było.

Ad. pkt 4.
Spraw różnych nie było.

Przewodniczący posiedzenia

Mariusz Madaj

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz

