Protokół Nr 23
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 25 marca 2021 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 gospodarki wodno-kanalizacyjnej w zakresie kształtowania się cen za 1 m3 wody i 1
m3 ścieków.
2. Omówienie materiałów na sesję.
3. Sprawy różne.
Przewodnicząca powitała zebranych, odczytała tematykę posiedzenia i oddała głos Kierownik S.
Izbickiemu.

Ad. pkt 1.
Kierownik dokonał analizy gospodarki wodno-kanalizacyjnej w zakresie kształtowania się cen
zgodnie z materiałem stanowiącym zał. nr 2 do protokołu.
Do powyższej tematyki odniósł się radny Ł. Drewniak, który chciał się dowiedzieć jak w obecnym
czasie pandemii wygląda spisywanie wodomierzy.
Kierownik poinformował, że inkasent przez kilka pierwszych miesięcy roku dzwonił do
mieszkańców. Obecnie natomiast informację o stanie wodomierza można przesłać drogą e-mailową
lub zadzwonić do Urzędu. Wystawiona faktura jest przesyłana na podany adres lub e-mailowo.
Radny chciał również wiedzieć jak wygląda kwestia płatności, ściągalności.
Kierownik poinformował, że rok 2020 został zakończony z lekką nadwyżką, a dochody z tytułu
dostaw wody i ścieków po pierwszym kwartale wyniosły ¼ całego roku. Po pierwszym kwartale
zostanie sporządzona lista osób, które nie podały stanu wodomierzy i będą wykonywane telefony.
Przewodnicząca była zdania, że byłoby dobrze przypominać o tym mieszkańcom.
Kierownik zwrócił uwagę, że za pomocą smsów, dla wszystkich mieszkańców byłby to problem.
Radny Ł. Drewniak zauważył, że jest aplikacja.
Kierownik obiecał umieścić przypomnienie w aplikacji, na facebooku oraz stronie Urzędu.

Ad. pkt 2.
Wójt przedstawił materiały na sesję.
Projekty uchwał od nr roboczego XLIII/A/2021 do XLIII/F/2021 stanowią zał. od nr 3 do nr 8 wraz
z uzasadnieniami do nich.
Radni nie zgłaszali uwag do projektów uchwał. Projekt uchwały o nr roboczym XLIII/A/2021 w
sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Pabianice ze względu na jego wielkość został przekazany radnym w wersji elektronicznej i
stanowi załącznik do protokołu sesji.
Następnie Wójt poinformował, że planuje wprowadzić do porządku obrad jeszcze kolejne projekty
uchwał, tj.:
•

dotyczący przekazania dofinansowania Policji na zakup samochodu.

Wyjaśnił, że Policja zawnioskowała o takie dofinansowanie. Ze względu na chęć poprawy
bezpieczeństwa, po rozmowach z Wójtami innych gmin, uważał, że jest to uzasadniony wydatek.
•

dotyczący dofinansowania do zakupu samochodu dla PSP w Pabianicach.

W tym przypadku miałaby się jedynie zmienić nazwa zadania.
•

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych (zał. nr 9).

Wojewoda uznał, że Rada Gminy może jedynie wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości, nie może
natomiast narzucać formy w jakiej zostanie to dokonane.
•

przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na
terenie Gminy Pabianice (zał. nr 10).

Jest to konsekwencja pozytywnie zaopiniowanego Regulaminu.
•

zmieniająca uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w
sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i
krajowym.

Wojewoda nie zgodził się na wskazanie, iż chodzi o dyscypliny uprawiane przez mieszkańców Gminy
Pabianice. Zwrócił uwagę, że należy wskazać konkretne dyscypliny za uprawianie, których
przyznawane będą nagrody i wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. W związku
z dyskusją podczas Komisji Gospodarczo-Finansowej ustalono, że katalog ten zostanie uzupełniony,
w szczególności o strzelectwo.
Radny G. Antoniewski w komentarzu do informacji Wójta przedstawionych powyżej poinformował,
że zauważył zwiększoną aktywność policji, dlatego należy iść w wym kierunku by zwiększać ilość
patroli.
Innych uwag w tym temacie nie było.

Ad. pkt 3.
Spraw różnych nie było.
Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji.
Przewodnicząca
Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju
Rady Gminy Pabianice

Maria Lubowicka
Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz

