Protokół Nr 29
z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej z dnia 24 lutego 2022 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się on-line i rozpoczęło o godz. 9:00.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji Gospodarczo-Finansowej 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.
Radny K. Kowalski przestał być członkiem Komisji oraz radnym z dniem złożenia mandatu, tj. z
dniem 31.12.2021 r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj.

Tematyka posiedzenia:
1. Analiza kosztów funkcjonowania programu wymiany pieców węglowych w Gminie
Pabianice.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący powitał zebranych, odczytał tematykę posiedzenia i poinformował, że radni
otrzymali materiał dotyczący kosztów funkcjonowania programu wymiany pieców węglowych.

Ad. pkt 1.
Kierownik dokonał analizy funkcjonowania programu wymiany pieców węglowych w Gminie
Pabianice w latach 2018-2020 w zakresie poniesionych kosztów. Materiał w tej sprawie stanowi zał.
nr 2 do protokołu.
Dodatkowo Kierownik poinformował, że nowy projekt Programu na bieżący rok, który był wstępnie
przedstawiony radnym został przesłany do UOKiK, Ministerstwa Rolnictwa oraz Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Instytucje te wniosły pewne uwagi o charakterze „kosmetycznym” oraz poproszono
o uszczegółowienie pewnych postanowień. Możliwe, że projekt uchwały w tej sprawie zostanie
wprowadzony pod obrady najbliższej sesji.
Przewodniczący pytał, kiedy planuje się start programu.
Kierownik odpowiedział, że w kwietniu.
Z kolei radny M. Gryska odniósł się do wysokości dotacji dla kotłowni olejowej i elektrycznej. Dla
olejowej jest to 600 zł, a elektrycznej – 400 zł. Uważał, biorąc pod uwagę, że ogrzewanie elektryczne
jest bardziej ekologiczne, że dofinansowanie powinno być wyższe.
Radny Ł. Drewniak zauważył, że z energią jest ten problem, że wytwarzana jest z węgla, więc nie
jest to źródło ekologiczne.

Kierownik w odpowiedzi na powyższą uwagę zauważył, że stopień dofinansowania zarówno w
odniesieniu do ogrzewania olejowego i ogrzewania energią elektryczną wynosi 50 % kosztów, przy
czym górna granica wynosi - w przypadku ogrzewania energią elektryczną – 400 zł do 1 kW. Dzięki
takim zasadą ogranicza się windowanie cen przez wykonawców.
Radny mimo powyższego stał na swoim stanowisku. Energia elektryczna jest coraz częściej
produkowana za pomocą paneli fotowoltaicznych, a liczy się emisja na naszym terenie.
Kierownik argumentował, że instalacja elektryczna 10 kWh jest znacznie tańsza niż instalacja
olejowa.
Do dyskusji włączył się również radny M. Kociołek, który wyraził zdanie w kwestii produkcji energii
elektrycznej.
Radny M. Gryska pozostał przy swoim stanowisku.
Innych głosów w dyskusji nie było.

Ad. pkt 2.
Wójt przedstawił materiały na sesję.
Projekty uchwał od nr roboczego LVIII/A/2022 do nr LVIII/E/2022 stanowią załączniki od nr 3 do
nr 7, wraz z uzasadnieniami do nich.
Pytań, ani uwag do powyższego nie było.
Wójt poinformował ponadto, że zamierza wprowadzić pod obrady sesji dodatkowych projekt
uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Pabianice biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,
szkoleniu lub ćwiczeniu. Projekt stanowi zał. nr 8 do protokołu. Stawki muszą być zgodne ze
stawkami określonymi w rozporządzeniu. Dodał, że inicjatywa nadal pozostaje po stronie jednostek.
Jeżeli jednostka nie wystąpi z wnioskiem o wypłatę ekwiwalentu, to gmina nie wypłaca. Do tej pory
nie zdarzyło się, żeby któraś jednostka złożyła taki wniosek.
Pytań, ani uwag do powyższego nie było.

Ad. pkt 3.
Spraw różnych nie było.

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.
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