Protokół Nr 26
z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
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. Przyjęcie informacji o realizacji planów inwestycji i remontów na terenie Gminy Pabianice w
2021 r.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący powitał zebranych, odczytał tematykę posiedzenia i poinformował, że radni
otrzymali informację o stanie realizacji inwestycji i remontów e-mailowo. Następnie przekazał głos
Wójtowi.

Ad. pkt 1.
Wójt krótko skomentował przedłożoną radnym informację o stanie realizacji inwestycji i remontów
na terenie Gminy, co stanowi zał. nr 2 do protokołu.
W podsumowaniu zauważył, że żadne inwestycje nie są zagrożone. Niekiedy pojawiają się
opóźnienia, np. z uwagi na nowe możliwości odnośnie pozyskania środków zewnętrznych lub
przedłużające się procedury w zakresie opiniowania. Podkreślił duży problem związany z
koniecznością dokonywania nasadzeń zastępczych za wycinane drzewa.
Radny M. Kociołek wspomniał o potrzebie dokonania nasadzeń drzew na placu zabaw przy ul.
Arkuszyńskiego w Bychlewie.
Następnie radna M. Brandeburg pytała o boisko wielofunkcyjne przy szkole w Piątkowisku.
Wójt odpowiedział, że nastąpiły pewne zmiany z uwagi na pewne aktualizacje dokumentacji oraz
konieczność oczyszczenia terenu z zakrzaczeń. Gmina Pabianice zleci wykonanie tej usługi i
prawdopodobnie we wrześniu zostanie ogłoszony przetarg.
Z kolei radny K. Kowalski prosił o rozwinięcie tematu wskazanego w informacji odnośnie urządzenia
siłowni zewnętrznej w Rydzynach.

Wójt wyjaśnił, że konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej, która wskaże, gdzie będą
rozmieszczone urządzenia, gdzie będą strefy bezpiecznego upadku, elementy placu zabaw muszą
znajdować się w określonych odległościach od dróg i granicy działki, co wynika wprost z przepisów
prawa. Następnie dokumentacja zostanie zgłoszona do starostwa. W zakres rozeznania wchodzi
również kwestia ogrodzenia działki oraz rozebranie drewnianej wiaty.
Radny dopytywał, czy omówione wyżej „zagospodarowanie” będzie obejmowało również
zagospodarowanie działki po zbiorniku p-poż.
Wójt nie był w stanie na ten moment udzielić odpowiedzi, jak wygląda sytuacja ze zbiornikiem.
Stwierdził, że Kierownik ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami będzie mógł
udzielić wyjaśnień w tej sprawie.
Radny zastanawiał się nad wycinką drzew, które się tam znajdują. Obawiał się, że drzewa, które nie
spełniały normatywów kwalifikując się do pozwolenia na budowę mogą w najbliższej przyszłości
osiągnąć odpowiednie wymiary.
Z kolei radny Ł. Drewniak pytał o dokumentację na drogę w Górce Pabianickiej tzw. Poduchowną.
Wójt przypomniał, że dokumentacja na tę drogę jest wykonywana ZRIDem. Procedura ta polega na
tym, że w pierwszej kolejności opracowywana jest dokumentacja projektowa, którą następnie
przekazuje się do Starostwa Powiatowego, a Starostwo nalicza odszkodowania dla mieszkańców.
Radny pytał dalej, co z podziałami. Mieszkańcy nie są informowani.
Wójt odpowiedział, że nie zna szczegółów. Mógł jedynie stwierdzić, że wszystko idzie zgodnie z
planem. Konsultowano się w tej sprawie z radnym, sołtysem, mieszkańcami, jeżeli były jakieś
wątpliwości. Niemniej więcej informacji można zasięgnąć u pracowników merytorycznych.
Dalszych pytań nie było.

Ad. pkt 2.

Wójt przedstawił materiały na sesję.
Projekty uchwał od nr roboczego LI/A/2021 do nr LI/F/2021 stanowią załączniki od nr 3 do nr 8,
wraz z uzasadnieniami do nich.
Wójt wyjaśnił, odnosząc się szerzej do pierwszego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z firmą Orange Polska S.A. umowy najmu lokalu w Bychlewie z przeznaczeniem na usługi
telekomunikacyjne, że chodzi o pomieszczenie w budynku GDK, w którym jest centrala
telekomunikacyjna. Dotychczas zajmowane były 2 pomieszczenia, które GDK chciało odzyskać.
Jednak ze względu na ogromne koszty związane z przeniesieniem urządzeń zawarto porozumienie
na mocy którego, jedno z pomieszczeń powróci do GDK, a ponadto firma telekomunikacyjna
wyremontuje zarówno to pomieszczenie, jak i wspólny korytarz i pomieszczenia sanitarne. Pierwotna
umowa była zawarta ok. 15 lat temu. Obecnie, ze względu na istotne zmiany umowy, postanowiono
zawrzeć nową.
Pytań nie było.

Wójt udzielił również wyjaśnień do trzeciego projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego z Gminą Miejską Pabianice na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami. W ostatnim roku Urząd zalewają informacje o stanie psów przebywających w
schronisku w Wojtyszkach oraz wiele nieprawidłowości związanych z jego funkcjonowaniem.
Kontrole Urzędu nie potwierdzają, że psy należące do Gminy Pabianice są przedmiotem oszustwa,
jednak ze względu na naciski społeczne i ze względu na dobro zwierząt, porozumiano się w tej
sprawie z Miastem Pabianice. W takim przypadku uruchomiony zostanie tryb bezprzetargowy.
Podkreślił jednak, że Gmina musi przewieźć psy do schroniska w Pabianicach we własnym zakresie,
będzie również drożej. Gmina będzie musiała płacić za miejsca zarezerwowane dla Gminy Pabianice.
Radna M. Brandeburg pytała o liczbę miejsc rezerwowanych.
Wójt odpowiedział, że ta liczba jest negocjowana, jednak sugerowana liczba to 10 miejsc.
Mimo powyższej informacji radni przychylnie odnieśli się do przygotowywanej zmiany.
Inne projekty uchwał nie budziły wątpliwości.
Niemniej przy omawianiu projektu uchwały dotyczącego zmian w budżecie Gminy na 2021 r., radny
Ł. Drewniak zasugerował, że może należałoby się zastanowić nad rezygnacją z wyodrębniania
funduszu sołeckiego na przyszłe lata, skoro zwrot z Urzędu Marszałkowskiego jest niewielki w
porównaniu z całą kwotą przeznaczaną na fundusz sołecki. Jednocześnie był zdania, że pewne środki
powinny być zarezerwowane dla mieszkańców na organizowanie pikników i spotkań mieszkańców.
Radni poparli sugestię radnego Ł. Drewniaka.
Wójt uważał, że należałoby przygotować sołtysów i radnych na taką decyzję.
Innych uwag nie było.

Ad. pkt 3.
Spraw różnych nie było.
Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.
Przewodniczący
Komisji Gospodarczo-Finansowej
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