Protokół Nr 25
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 24 czerwca 2021 r.

Posiedzenie Komisji odbywało się w formie online. Rozpoczęło się o godz. 9.00.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji Gospodarczo-Finansowej obecni zgodnie
z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz Wójt Gminy Pabianice M.
Wieczorek.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj.

Tematyka posiedzenia:
1. Transport zbiorowy – analiza funkcjonowania.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący powitał zebranych, odczytał tematykę posiedzenia i oddał głos Wójtowi.

Ad. pkt 1.
Wójt dokonał analizy funkcjonowania transportu zbiorowego. Na wstępie poinformował, że linie
MZK funkcjonują na podstawie porozumienia międzygminnego z miastem Pabianice. Drugą formą
jest dopłata do prywatnych linii busowych. Podkreślił, że Gmina Pabianice nie jest organizatorem
tego transportu. Wójt podkreślił również, że wszystkie linie busowe będą nadal dofinansowywane.
W szczególności nie będą brane pod uwagę dane z 2020 r. odnośnie liczby przewożonych pasażerów
przy ocenie funkcjonowania transportu.
Szersza informacja w tym zakresie stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Pytań ani uwag do przedstawionej informacji nie było.

Ad. pkt 2.

Wójt przedstawił materiały na sesję.
Projekty uchwał od nr roboczego XLVII/A/2021 do XLVII/J/2021 stanowią zał. od nr 2 do nr 11 wraz
z uzasadnieniami do nich.
Radni nie mieli uwag, ani pytań do powyższego.

Wójt wspomniał, że prawdopodobnie będzie wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowych uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice w zakresie dołożenia środków
dla jednej ze szkół na wymianę źródła ciepła oraz środków na świetlicę wiejską.
W tym momencie radny K. Kowalski zapytał o zapowiedzi zwiększenia kwoty na realizację
Programu dofinansowującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wójt odpowiedział, że do 30 czerwca odbywa się nabór. W momencie zamknięcia naboru będzie
wiadomo ile środków braknie. W lipcu będzie sesja nadzwyczajna, na której zostanie przedstawiona
odpowiednia uchwała.
Dalszych uwag nie było.

Ad. pkt 3.
W ramach spraw różnych jako pierwszy głos zabrał radny M. Kociołek, który pytał, czy
rozstrzygnięto przetarg na zakup ciągnika.
Wójt odpowiedział, że złożone zostały dwie oferty. Trwa procedura uzupełniania dokumentacji.
W tym miejscu radny K. Kowalski poinformował, że wczoraj otrzymał skan pisma z Urzędu
Marszałkowskiego odnośnie hałasu na drodze ekspresowej S8. Stwierdził, że jest to pozytywna
informacja. Pytał ponadto, czy wiadomo coś w temacie kolei dużych prędkości.
Wójt poinformował, że dyrektor CPK przekazał informację, iż za dwa tygodnie odbędzie się
spotkanie z zainteresowanymi przedstawicielami władz samorządowych, na którym mają zostać
przedstawione bardziej precyzyjne informacje. Z przekazanych informacji wynika, że za 2-3 miesiące
mają się odbyć konsultacje społeczne, jednak nie jest to potwierdzona informacja. Po odbyciu
powyższego spotkania wszelkie pozyskane informacje zostaną zamieszczone w BIP w zakładce
„kolej dużych prędkości”. Dodał, że z przekazanych informacji wynika, że ostateczna decyzja o
wyborze wariantu ma zapaść w czerwcu przyszłego roku. Ma ona zostać podjęta na podstawie
wszystkich dokumentów.
Kolejny temat poruszył radny Ł. Drewniak. Radny odniósł się do pism przekazanych radnym przez
Wójta w sprawie hydroforni w Górce Pabianickiej.
Wójt poinformował, że radnym zostały przekazane materiały odnośnie działki gminnej sąsiadującej
z terenem SUW w Górce Pabianickiej. Mieszkaniec występuje do Gminy o przekazanie mu części
gminnej działki, którą to zagospodarował sobie po uprzednim wyrażeniu na to jakoby ustnej zgody
zawartej z byłym Wójtem Gminy. W chwili obecnej Gmina chce zagospodarować ten teren poprzez
zainstalowanie na nim paneli fotowoltaicznych. W związku z tym wystąpiono do tego mieszkańca o
uprzątnięcie terenu i opuszczenie go. Wójt stwierdził, że przekazał pismo radnym, ponieważ nie chce
sam podejmować jednoosobowej decyzji, prosi o wypowiedź również radnych w tej kwestii.
Odnosząc się do powyższego radny Ł. Drewniak poinformował, że zna tę sytuację. Był tam bałagan,
teraz teren jest uporządkowany. Dodał, że brama jest na działce prywatnej, ale dochodzi do granicy
działki gminnej.

Przewodniczący zapytał, czy teren jest niezbędny do posadowienia paneli.

Wójt odpowiedział, że powierzchnia tej działki jest niewielka.
Radny Ł. Drewniak doprecyzował jak sytuacja wygląda terenowo.
Radny K. Kowalski pytał o służebność gruntową.
Wójt odpowiedział, że musiałby rozmawiać z radcą prawnym.
Radny M. Kociołek zapytał z kolei, czy w przypadku nie udostępniania w dalszym ciągu tego terenu,
to czy mieszkaniec nie będzie miał wjazdu na posesję.
Wójt odpowiedział, że mieszkaniec ma wjazd na posesję. Brama granicząca z działką gminną to
druga brama. Wójt dodał, że mieszkaniec odgrażał się, że w przypadku nie wyrażenia zgody na dalsze
użytkowanie przez niego wzmiankowanego terenu wybuduje wysoki płot, który ograniczy właściwe
funkcjonowanie paneli.
Radny Ł. Drewniak przyznał, że będzie to działanie złośliwe, jednak będzie mieć takie prawo.
Przewodniczący zakończył dyskusję stwierdzeniem, że jest przeciwny dalszemu udostępnianiu
działki, skoro mieszkaniec wysuwa tego typu argumenty.
Innych spraw nie było.

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.
Przewodniczący
Komisji Gospodarczo-Finansowej

Mariusz Madaj

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz

