Protokół Nr 21
z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej w połączeniu z Komisją
Ochrony Środowiska i Rozwoju.

Posiedzenie Komisji odbyło się w formie online.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji Ochrony Środowiska i
Rozwoju oraz członkowie Komisji Samorządowo – Społecznej i Organizacyjnej- lista
obecności członków Komisji stanowi zał. nr 1 i zał. nr 2 do niniejszego protokołu, Wójt Gminy
M. Wieczorek.
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
M. Lubowicka, która otworzyła posiedzenie, powitała przybyłych i przedstawiła porządek
posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na najbliższą sesje rady gminy.
2. Sprawy różne.

Ad. pkt 1.
Wójt Gminy kolejno przedkładał projekty uchwał przygotowane przez Urząd Gminy na
najbliższą XXXVI sesję rady gminy.
Były to projekty uchwał w sprawach:
a/ ustalenia „Rocznego planu współpracy na rok 2021 Gminy Pabianice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie” o numerze roboczym XXXVI/A/2020 co stanowi zał. nr 3 do
protokołu.
Wójt przytoczył uzasadnienie do projektu uchwały iż „stosownie do postanowień art. 5a ust. 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 713,
1378)) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego po konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ww. ustawy zobowiązany jest
do uchwalenia programu współpracy gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi.
Konsultacje z organizacjami działającymi na terenie Gminy Pabianice zrealizowano na
podstawie Uchwały Nr L/373/2010 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 2010 r. w
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W ramach
konsultacji, 5 listopada 2020 r. rozesłano projekt programu do 20 organizacji. W terminie
określonym nie wpłynęły uwagi i opnie do przedstawionego programu. Program wynika nie
tylko z ustawowego obowiązku, ale stanowi również przejaw kształtowania partnerskiej
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi”.
Projekt uchwały o numerze roboczym XXXVI/B/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup
nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice stanowiący zał. nr 4 do niniejszego
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protokołu podejmowany będzie w związku z potrzebą powiększenia nieruchomości gminnej,
na której znajduje się budynek szkoły w Bychlewie, zostały przeprowadzone negocjacje z
właścicielami działek sąsiadujących. Właściciele działek 32, 35 i 35 zgodzili się na sprzedaż
swoich nieruchomości w kwocie 40 zł/m2. Został przeprowadzony podział w/w nieruchomości
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice. Łączna wielkość
nieruchomości będącej przedmiotem wykupu wynosi 0.5335 ha.
Kolejnymi projektami uchwał przedłożonymi przez Wójta były projekty uchwał w sprawach
 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 o numerze roboczym
XXXVI/C/2020 – zał. nr 5 do protokołu.
 określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2021 o numerze roboczym
XXXVI/D/2021- zał. nr 6
 obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 r. o numerze
roboczym XXXVI/E/2021 zał. nr. 7 do protokołu.
 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. o numerze roboczym XXXVI/F/2020
stanowiącym zał. nr 8.
W projekcie tej uchwały dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu dochodów i
wydatków:
1. z tytułu włączenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji – 10.000 zł
środki zostaną przeznaczone dla Szkoły Podstawowej w Petrykozach na doposażenie
nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji
2. z tytułu włączenia dochodów pozyskanych ze zwrotu składek ZUS dla Szkoły Podstawowej
w Bychlewie – 78.134,43 zł
środki zostaną przeznaczone na cyklinowanie podłóg oraz zakup środków dydaktycznych i
pomocy naukowych
do pracowni komputerowej (komputery, rzutniki, ekran
multimedialny)
Dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu:
- dochodów z tytułu dotacji na finansowanie wydatków z udziałem środków UE – o 523.400,80
zł
- wydatków – o 754.075,58 zł
W związku z rozstrzygnięciem postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pt: „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice” koszty
inwestycji uległy obniżeniu. Podpisanie umów z wykonawcą a także aneksu do umowy o
dofinansowanie projektu obliguje do urealnienia budżetu w tym zakresie.
Środki własne zaoszczędzone na ww. zadaniu w kwocie 230.674,78 zł planuje się przeznaczyć
na:
- dostarczanie wody (wodociągi) - 40.000 zł – zapewnienie środków na usuwanie
nieprzewidzianych awarii sieci wodociągowej
- drogi gminne - 120.674,78 zł, w tym 50.000 zł na zakup kruszywa i 70.674,78 zł na
zabezpieczenie środków na utrzymanie zimowe dróg gminnych
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.000 zł – zabezpieczenie środków na usługi i
energię elektryczną
- rada gminy – 30.000 zł – środki na wydatki związane z zapewnieniem możliwości zdalnej
pracy wykonywanej przez radnych gminy
- gospodarka ściekowa – 30.000 zł – zapewnienie środków na usuwanie nieprzewidzianych
awarii sieci kanalizacji na terenie gminy
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Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na
lata 2020-2024- Uchwała o numerze roboczym XXXVI /G/2020 – stanowiący zał. nr 9 jest
konsekwencją powyższej uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
Ponadto Wójt poinformował, że wystąpi z wnioskiem na sesji o wprowadzenie dodatkowej
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, którą radni otrzymali pocztą elektroniczną w
dniu wczorajszym. Projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.
W projekcie uchwały dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu wydatków
inwestycyjnych na zadaniu „ Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Rydzyny” o kwotę 45.000
zł.
Zmiana nazwy zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr 346/23 i 347/15 w
Piątkowisku „ (367.234,47 zł ) z uwagi na to, że wymieniona w zadaniu działka znalazła się we
wniosku o dofinansowanie z PROW. Na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach
nr ew. 661/15 i 662/1 w Piątkowisku i zwiększenie wartości o 45.000 zł ( 412,234,47 zł ) –
powyższa zmiana podyktowana przeprowadzonym postepowaniem przetargowym i
odrzuceniem ofert najniższej.
Radni do przedłożonych przez Wójta Gmin y Projektów uchwał nie wnieśli uwag.

Ad. pkt 2.
W sprawach różnych radna M. Werstak zwróciła się do Przewodniczącego Rady Gminy z
pytaniem, czy planowana w dniu dzisiejszym sesja Rady Gminy w trybie stacjonarnym w
Urzędzie Gminy odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w związku z
koronawirusem.
Zdaniem radnej nie zostaną one jednak zachowane chociażby ze
wymaganej odległości.

względu zachowanie

Radna zaapelowała, aby sesję odbyć w formie online tak jak odbywają się obecnie Komisje,
bądź jeżeli nie jest to możliwe w formie takie, aby chociaż połowa radnych mogła uczestniczyć
w niej online, a połowa w formie stacjonarnej.
Przewodniczący Rady odpowiadając na powyższe, poinformował, że dzisiejsze Komisje
odbywają się po raz pierwszy w formie online i oczywiście jeżeli przebieg ich odbędzie się
prawidłowo, bez zakłóceń jest zamiar taki, aby również sesje odbywały się w tej formie.
Radny Ł. Drewniak wnioskował, aby już w dniu dzisiejszym spróbować przeprowadzić sesję
w formie online.
W efekcie dyskusji nad powyższym Przewodniczący Rady zadecydował, że poczyni
niezwłocznie rozmowy w tym temacie z obsługą techniczną (informatykiem) i jeżeli będzie
taka możliwość sesja zostanie przeprowadzona online.
Wszyscy radni zostaną o takim fakcie poinformowani w ciągu pół godziny po zakończeniu
posiedzenia tej Komisji.
Następnie radny Ł. Drewniak podniósł temat dot. planowanego wzrostu cen za odpady
komunalne , zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy dlaczego ?
Wójt odpowiadając, poinformował, że przetarg został rozstrzygnięty, przystąpił do niego tylko
1 oferent, dotychczasowy Eco - Region. Wystosował do Eco Regionu wystąpienie o złożenie
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wyjaśnienie na jakich podstawach ma nastąpić wzrost cen za zbiórkę odpadów. Jeżeli taka
informacja wpłynie zostanie przedłożona. Wójt wyraził też swoją obawę, że prawdopodobnie
niewiele będziemy mogli zrobić jako gmina, ażeby koszty zmniejszyć.
Radny Ł. Drewniak proponował, aby pójść w kierunku takim, by wystąpić do Rzecznika
Ochrony Praw Konsumenta, który może wszcząć działania zwiększenia konkurencyjności.
Wstrzymanie wzrostu cen musi nastąpić ze strony parlamentarzystów, powinnismy kłaść nacisk
na władze centralne.
Wójt był również takiego zdania.
Radna M. Werstak poddała pod rozwagę, czy my jesteśmy w stanie jako gmina coś zrobić dla
mieszkańców, aby zmniejszyć opłatę np. dla rodzin np. wielodzietnych, czy jesteśmy
wprowadzić jakieś ulgi, czy pójdziemy w kierunku poprzedniej uchwały i zatwierdzimy tylko
stawki. Zdaniem radnej należy przeprowadzić dobrą koncepcję informacyjną w kierunku
mieszkańców.
Wójt zabierając głos powiedział, że ustawa ściśle określa co wpływa na cenę, są gminy, które
biorą pod uwagę zużycie wody w danym gospodarstwie domowym do wyceny odpadów
komunalnych.
W tym miejscu nie zgodził się z taką sugestią radny G. Antoniewski, stwierdzając, że w naszej
gminie jest nadal sporo gospodarstw rolnych, w których prowadzi się produkcję zwierząt.
Wójt stwierdził, że w dniu dzisiejszym nie rozstrzygniemy tej sprawy, jest to odrębny temat na
inne posiedzenie.
Więcej spraw w punkcie sprawy różne nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji na tym zamknęła wspólne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska
i Komisji Samorządowo Społecznej i Organizacyjnej.

Posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju i
Komisji Samorządowo - Społecznej i Organizacyjnej
przewodniczyła:
Przewodnicząca: Maria Lubowicka
Protokołowała:
Urszula Czerwonka
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