
Protokół Nr 02 

 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2018 r. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni - członkowie, obecni zgodnie z załączoną listą obecności 

stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt Gminy Pabianice M. 

Wieczorek oraz Skarbnik Gminy M. Nowicka. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Maria Lubowicka, powitała przybyłych                             

i przedstawiła następujący porządek obrad: 

 

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok. 

2. Sprawy różne. 

 

Ad. pkt 1. 

 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady Gminy Pabianice M. Lubowicka przedłożyła 

propozycję planu pracy Komisji na 2019 rok (zał. nr 2), zaznaczając jednocześnie, iż w planie mogą 

być zmiany i na pewno będą. 

 

W odniesieniu do przedstawionego przez Przewodniczącą Komisji planu pracy, radny M. Madaj 

zasygnalizował, iż przed realizacją zadania dot. sprawdzenia stanu dróg i rowów przydrożnych               

na terenie gminy Pabianice w miesiącu kwietniu, należałoby zwrócić się wcześniej do pozostałych 

radnych, by przed wyjazdem w teren zgłosili uwagi co do stanu dróg i rowów z terenów w których 

sprawują mandat. 

 

Więcej uwag nie wniesiono. Komisja przyjęła plan jednomyślnie. 

 

Ad. pkt 2. 

 

W ramach spraw różnych głos zabrał Wójt przedstawiając i krótko uzasadniając 4 projekty uchwał o 

numerach roboczych od IV/A/2018 do IV/D/2018 wymienionych w porządku obrad IV sesji Rady 

Gminy Pabianice mającej się odbyć dnia 28 grudnia 2018 roku. Poinformował także,                              iż 

omówi projekty uchwał, które będzie chciał wprowadzić do porządku obrad w trakcie sesji. 

 

Projekt uchwały o numerze roboczym IV/A/2018 (zał. nr 3) zmienjającej uchwałę                                     nr 

XLVI/418/2017 Rady Gminy z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przystąpienia                    do 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi 

Bychlew. 

 

Do powyższego projektu Radny Ł. Drewniak zwrócił się z pytaniem, dlaczego właśnie ta część terenu, 

a nie inna, ulegnie zmianie. Czemu ograniczamy się tylko do tego fragmentu. 

 

Wójt wyjaśnił, iż najprawdopodobniej wynika to ze studium uwarunkowania. Musi to jednak 

sprawdzić i wtedy udzieli dokładnej odpowiedzi. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Kolejnym omawianym projektem uchwały był projekt o numerze roboczym IV/B/2018 (zał. nr 4)  w 

sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 

polożonych w południowej części gminy Pabianice. 

 



Wójt wskazał, że zmiana wynika z utworzenia nowych terenów inwestycyjnych w granicach drogi 

S-8 w związku z rozpoczętymi pracami, w ramach których powstanie duża międzynarodowa 

inwestycja. 

 

Odnosząc się do kolejnego projektu uchwały o numerze roboczym IV/C/2018 (zał. nr 5) w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o 

nr ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew, Wójt wyjaśnił, iż znaleźli się inwestorzy zainteresowani 

zakupem przedmiotowego gruntu jak również znajdującego się na jego terenie  młyna, który m.in. 

wskutek pożarów ulega pogłebiającej się degradacji. Dodatkowo w uzasadnieniu do projektu 

uchwały wskazano, iż w chwili obecnej młyn zamienia się w rumowisko i jedyną alternatywą dla 

niego jest popadnięcie w ruinę, dlatego też sporządzenie i uchwalenie proponowanej zmiany 

miejscowego planu stanowić będzie narzędzie chroniące wartości architektoniczne tego miejsca 

poprzez m.in. sprecyzowanie wymogów konserwatorskich, co da możliwość jego rewitalizacji oraz 

podjęcie działań mających na celu ożywienia przedmiotowego miejsca. 

 

Ostatnim projektem był projekt uchwały o numerze roboczym IV/D/2018 (zał. nr 6) w sprawie 

ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szcegółowe warunki przyznawania dodatków: 

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 

nagród, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli 

zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice”. 

 

W ramach uzasadnienia Wójt wskazał, iż należało uporządkować i doprecyzować przepisy.                     

Z regulaminu wyłączono regulacje dot. dodatków mieszkaniowych jak również doprecyzowano 

kwestię dodatków dla dzieci niepełnosprawnych. 

 

Nikt nie zgłosił uwag do projektu. 

 

W dalszej kolejności Wójt wskazał, że prawdopodobnie przedłożony zostanie jeszcze projekt 

uchwały o przekazaniu świetlic wiejskich w zarząd Gminnemu Domowi Kultury oraz mienia 

orkiestry dętej Górki Pabianickiej w użyczenie GDK. 

 

Przedstawił także gotowy już projekt uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia 

dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna 

oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (zał. nr 7). 

 

W dalszej kolejności obrad Komisji wystąpiła Skarbnik Gminy, która pokrótce omówiła projekty 

uchwał, które miałyby zostać wprowadzone pod obrady sesji. 

 

Były one następujące: 

  

1. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (zał. nr 8) – zakup wody od ZWiK Pabianice oraz 

ZWiK Łódź. Do przedmiotowej uchwały może być poprawka jeśli wpłyną wszystkie rachunki. 

 

2. W sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy              

o przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

(zał. nr 9) – gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW. Musi być wystawiony weksel. 

 

3. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (zał. nr 10) - dokonanie zmiany finansowej 

związanej ze spłatą pożyczki w taki sposób, iż zastępuje się planowany kredyt nadwyżką budżetową 

z lat ubiegłych i wolnymi środkami by nie zadłużać gminy. 

 



 

 

4. W sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 (zał. nr 11). 

 

Ponadto wskazała, że jest już przygotowywana Wieloletnia Prognoza Finansowa i chciałaby, aby 

została ona po zmianach zatwierdzona przez Radę Gminy. 

 

W sprawach różnych Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska M. Lubowicka zapoznała 

członków Komisji z pismem (zał. nr 12), które wpłynęło do Urzędu Gminy, w sprawie utrudnień 

wynikających z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie wsi Bychlew. Przewodnicząca 

poinformowała także, iż takie samo pismo wpłynęło do Referatu Ochrony Środowiska urzędu                   

i sprawą tą zajmuje się już jego Kierownik Sylwester Izbicki. 

 

Między radnymi – członkami Komisji nawiązała się w tym temacie dyskusja, dot. m.in. legalności 

prowadzonej działalności. 

 

Radny Ł. Drewniak podkreślił, iż plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje                               

na wskazanym terenie budowę pod prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Radny M. Madaj dodał natomiast, iż skoro jest dokumentacja budowlana oraz inwestor uzyskał 

decyzję pozwolenia na budowę można by było załatwić sprawę polubownie i spróbować się z nim 

dogadać. 

 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

W dalszej kolejności obrad pracownik Urzędu Gminy M. Krzemiński uzielił na prośbę Wójta 

wyjaśnień do projektów uchwał o numerze roboczym IV/A/2018 oraz IV/B/2018. 

 

Przewodnicząca Komisji M. Lubowicka w ramach spraw różnych poinformowała także                          iż 

rada winna się zająć programem „Czyste Powietrze” i może dobrze byłoby zrobić w styczniu 

szkolenie dla mieszkańców dot. wypełniania wniosków na dofinansowanie w ramach tegoż programu. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że znalazła w internecie kogoś kto takie szkolenie mógłby 

przeprowadzić. 

 

Wójt zapytał jaki to jest podmiot gospodarczy? Osoba prywatna czy jakaś instytucja? 

 

Przewodnicząca Komisji M. Lubowicka odpowiedziała, iż takiej wiedzy nie posiada. 

 

Wójt odrzekł, iż trzeba to jeszcze przeanalizować, bo takich podmiotów ogółem jest dużo. Gmina 

Pabianice ma dwa programy dot. czystego powietrza: wymiana kotłów cieplnych oraz czyste 

powietrze z WFOŚiGW Łódź i zasadniczo ma osobę, która mogłaby zająć się tą sprawą. 

 

W dalszej kolejności posiedzenia Radny J. Błoch nawiązując do pisma stanowiącego załącznik               

nr 12 do niniejszego protokołu, zapytał jaka jest w takim przypadku dalsza procedura oraz w czyich 

kompetencjach leży udzielenie na nie odpowiedzi. 

 

Wójt odpowiedział, iż władny w tym zakresie jest Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

Sylwester Izbicki. Zaproponował także aby poruszyć dokładnię tę sprawę - jeżeli Komisja wyrazi 

taką chęć, na odrębnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i zaprosić na nie właśnie w/w 

kierownika w celu uzyskania dokładnych informacji na jakim etapie jest obecnie sprawa, jakie już 

poczyniono kroki oraz jakie będą kolejne ruchy. 

 



Radny G. Antoniewski spytał, czy gmina ma np. możliwość aby pozyskać fundusze na środki 

niwelujące przykry zapach będący skutkiem przedmiotowej działalności aby w ten sposób pomóc 

rolnikowi. Wyraził pewność, iż takie środki istnieją. 

 

Wójt odpowiedział, iż to wszystko należy do kompetencji Referatu Ochrony Środowiska. 

 

Radny J. Błoch spytał czy nadawca przedmiotowego pisma nie powinien dostać na nie odpowiedzi, 

by nie zarzucono, że w tym temacie gmina nic nie robi. 

 

Wójt odpowiedział, iż z Referatu Ochrony Środowiska nie trafiła do niego jeszcze do podpisu 

odpowiedź na przedmiotowe pismo, jednakże, można by było np. napisać na jakim etapie w chwili 

obecnej jest sprawa oraz jakie działania do tej pory podjęto. 

 

Komisja przyjęła informację wójta do wiadomości. 

 

Więcej spraw nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji. 

 

 

 
                                                                                                                                                                           Posiedzeniu przewodniczyła: 

                                                                                                                                     Przewodnicząca Komisji 

                                                                                                                                      Ochrony Środowiska 

 

 

 

                                                                                                                                        Maria Lubowicka 
 

 

 

Protokołowała: 

Paulina Mąkowska 


