Protokół Nr 27
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 28 stycznia 2022 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, Wójt Gminy Pabianice M.
Wieczorek oraz Kierownik Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki.

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

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie zasad dotacji celowej na likwidację lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.
3. Omówienie materiałów na sesję.
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca powitała zebranych, odczytała tematykę posiedzenia i przeszła do realizacji
poszczególnych punktów porządku obrad.

Ad. pkt 1.
Omówieniem zasad dotacji celowej na likwidację lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych zajął
się Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju S. Izbicki. Materiały w tej sprawie stanowią
zał. nr 1 do protokołu.
Kierownik zwrócił w szczególności uwagę na propozycje zmian w stosunku do wcześniejszych zasad
udzielania dotacji, w szczególności:
W związku z podjętą dyskusją pojawiło się pytanie ze strony radnego Ł. Drewniaka odnośnie tego,
czy nie należałoby rozróżnić wielkości dofinansowania dla pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym
i powietrznych.
Kierownik przyznał, że różnice w cenie odnośnie tych dwóch rodzajów pomp ciepła są znaczne.
Niemniej uważał, że w przypadku, gdy inwestor decyduje się na pompę ciepła z wymiennikiem
gruntowym musi się liczyć z wyższymi kosztami.
Wójt poparł stanowisko Kierownika. Zauważył, że w jednostkowych przypadkach inwestorzy
decydują się na pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym. Nie widział potrzeby rozróżniania i

promowania, któregoś ze źródeł. Następnie zwrócił uwagę na datę zakończenia inwestycji. Do
rozpatrzenia były dwa terminy, tj. 30.09 i 15.10, przy czym rekomendowaną datą był 15.10.
W związku z powyższym radni zgodzili się na termin 15.10.
Wójt zauważył ponadto, że z programu usunięto możliwość wymiany pieca na piec węglowy i
należałoby się również zastanowić nad likwidacją możliwości wymiany na piec na biomasę,
ponieważ to również paliwo stałe.
Radny był zdania, że należy pozostawić tę możliwość.
Ostatecznie ustalono, że jest jeszcze czas na to by się zastanowić.

Ad. pkt 2.
Przewodnicząca przeszła do przedłożonego radnym projektu planu pracy Komisji, który stanowi zał.
nr 3 do protokołu
Uwag nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 r.
Plan został przyjęty przez aklamację.

Ad. pkt 3.
Wójt przedstawił materiały na sesję.
Projekty uchwał od nr roboczego LVII/A/2022 do nr LVII/D/2022 stanowią załączniki od nr 4 do nr
7, wraz z uzasadnieniami do nich.
Pytań, ani uwag do powyższego nie było.
Wójt poinformował ponadto, że zamierza wprowadzić pod obrady sesji kolejne 2 projekty uchwał w
sprawie zmian w budżecie gminy z uwagi na fakt, że Starostwo Powiatowe ogłosiło przetargi na
wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowych na drogi w Pawlikowicach I i II. Najniższe
oferty opiewają na kwoty wyższe niż zaplanowano. Dlatego zwrócono się do Gminy o dołożenie
kwot: 20.725,00 zł i 29.335,00 zł. Po stronie starostwa będą to takie same kwoty.
Pytań nie było.

Ad. pkt 4.
W ramach spraw różnych radny G. Antoniewski zwrócił uwagę na znaczny ruch na drodze w
Świątnikach do Okołowic, do kopalni. Prosił o przyjrzenie się sprawie.
Innych spraw różnych nie było.

Na tym posiedzenie Komisji się zakończyło.
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