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

Posiedzenie Komisji odbywało się w formie online. Rozpoczęło się o godz. 9.00.
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 inspektor ds. Obrony Cywilnej i
Ochotniczych Straży Pożarnych A. Zajda.

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M.
Lubowicka.

Tematyka posiedzenia:
1. Analiza działań gminy Pabianice w zakresie
przeciwpożarowego we współpracy z jednostkami OSP.

zapewnienia

bezpieczeństwa

2. Omówienie materiałów na sesję.
3. Sprawy różne.
Przewodnicząca powitała zebranych, odczytała tematykę posiedzenia i oddała głos Wójtowi.
Wójt przed przystąpieniem do omówienia punktów porządku obrad poprosił o zamianę kolejności
omawianych tematów. Powyższą prośbę uzasadnił koniecznością odbycia spotkania w Bychlewie
wraz z sołtysami o godz. 10.00.
Radni nie mieli uwag do powyższego.

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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku na wymianę źródła ciepła oraz środków na
świetlicę wiejską.
Radni nie mieli uwag, ani pytań.
W tym momencie Wójt pożegnał zebranych i opuścił posiedzenie.

Ad. pkt 1.
Radni zapoznali się z analizą działań gminy Pabianice w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
przeciwpożarowego we współpracy z jednostkami OSP. Informacja w tym zakresie stanowi zał.
nr 12.
Do przedłożonej informacji pytania miała Przewodnicząca M. Lubowicka, która zwróciła
uwagę na wysokie wydatki poniesione na jednostki w Górce Pabianickiej i Janowicach.
Odpowiedzi udzielił przybyły na posiedzenie inspektor A. Zajda, który poinformował, że w
kwotach tych mieszczą się nie tylko wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie jednostek, ale
również zakup sprzętu. Co roku dokonuje się zakupu sprzętu dla wybranych jednostek.
Przewodnicząca zwróciła również uwagę na to, że najwięcej wyjazdów miała jednostka OSP z
Pawlikowic.
Inspektor wyjaśnił, że na części północnej Gminy znajdują się 3 jednostki znajdujące się w
Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Natomiast na części południowej znajdują się
jedynie OSP Rydzyny i Pawlikowice. OSP Pawlikowice bardzo często wyjeżdża do zdarzeń jakie
mają miejsce na drodze ekspresowej S8.
Przewodnicząca pytała również o samochód znajdujący się w OSP Gorzew.
Inspektor odpowiedział, że pozostaje do dyspozycji Gminy. Zauważył jednak, że w przypadku
chęci sprzedaży samochodu to Gmina uzyskałaby jedynie cenę sprzedaży złomu, a można go
jeszcze zaadaptować. Dodał, że mają tam nastąpić zmiany personalne. Jeżeli tak się stanie to
nastąpi reaktywacja jednostki.
Radny Ł. Drewniak zapytał, czy w ciągu roku była jakaś współpraca z tą jednostką.
Inspektor odpowiedział, że tylko kontakt telefoniczny. Później działalność została zawieszona
na rok ze względu na COVID. Obecnie Gmina ponosi wyłączne wydatki za energię, ponieważ
jednostka nie spełnia kryteriów.
Dalszych pytań nie było.

Ad. pkt 3.
Spraw różnych nie było.
Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji.
Przewodnicząca
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