Protokół Nr 4
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice z dnia
25 stycznia 2019 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. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
2. Analiza projektu budżetu gminy na 2019 rok.
3. Omówienie materiałów na sesję.
4. Sprawy różne.
Ad. pkt 1.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice M. Lubowicka
poinformowała, iż plan już wcześniej został przedłożony i jeżeli Komisja nie zgłasza innych uwag
zostaje przyjęty do realizacji.
Komisja uwag do planu pracy nie zgłosiła i przyjęła go przez aklamację.
Ad. pkt 2.
Do projektu budżetu, który został już dokładnie omówiony, przeanalizowany i zaopiniowany na
posiedzeniu połączonych Komisji: Ochrony Środowiska i Rozwoju, Gospodarczo – Finansowej oraz
Samorządowo – Społecznej i Organizacyjnej, Komisja na dzisiejszym posiedzeniu nie wniosła
żadnych uwag, ani też nie zgłoszono wniosków.
Ad. pkt 3.
Projekt uchwały o numerze roboczym V/A/2019 (zał. nr 2) – dot. projektu budżetu gminy Pabianice
na 2019 rok oraz autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 r. zał. nr 3 do protokołu.
Z uwagi na fakt, iż oba w/w projekty uchwał zostały omówione podczas posiedzenia połączonych
Komisji w dniu 14 stycznia 2019 roku łącznie z autopoprawkami stanowiącymi zał. nr 4 Wójt
wskazał na dwie dodatkowo wprowadzone autopoprawki do budżetu oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
Autopoprawki dotyczyły:
- rezerwy w wysokości 200.000,00 zł w dziale Administracja Publiczna,
- przesunięcia środków z programu „ERASMUS” na utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej
w Bychlewie (dział 801 - Szkoły podstawowe).
Do projektu uchwały o numerze roboczym V/C/2019 (zał. nr 5) w sprawie: planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na rok 2019 uwag nie wniesiono.
Odnosząc się do projektu uchwały o numerze roboczym V/D/2019 (zał. nr 6) w sprawie: uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz
projektu uchwały o numerze roboczym V/E/2019 (zał. nr 7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, Wójt wyjaśnił, iż obecna podczas posiedzenia Komisji
Samorządowo – Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice kierownik Gminnego Ośrodka
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Pomocy Społecznej Pani M. Mielczarek odpowiedziała na wszystkie pytania radnych i wyjaśniła
wszelkie wątpliwości dot. przedmiotowych projektów.
Kolejnym omawianym projektem uchwały był projekt o numerze roboczym V/F/2019 (zał. nr 8)
w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
– Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach. Wójt wyjaśnił, iż skład Rady zmienił się z uwagi
na zmianę na stanowisku Wójta.
Ostatnim projektem uchwały był projekt o numerze roboczym V/G/2019 (zał. nr9) w sprawie
określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy
Pabianice.
Nikt nie zgłosił uwag do projektu.
Ad. pkt 4.
W sprawach różnych Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy
Pabianice M. Lubowicka wspomniała o kwestii utworzenia spółki wodnej i poprosiła aby wspomnieć
o tym na zebraniach sołeckich gdyż potrzebna jest zgoda na taką spółkę.
Radny J. Błoch zwrócił się z pytaniem czy zgoda miałaby być wspólna (zebranie) czy też
indywidualna np. poszczególny rolnik, który chce być w spółce będzie się do niej zapisywać.
Przewodnicząca M. Lubowicka odrzekła, iż posiada listę indywidualną, ale to nie wystarcza. Powinna
być zgoda wspólna.
Między radnymi – członkami Komisji nawiązała się w tym temacie dyskusja.
Radny Ł. Drewniak zasygnalizował, iż najprościej będzie poruszyć ten temat na sesji, gdyż wtedy
będą obecni sołtysi i będą mogli się w tym temacie wypowiedzieć.
Odnosząc się do dyskusji Wójt opowiedział o udrażnianiu i odwadnianiu rowów w Hermanowie.
Podkreślił też, że w przyszłości będą porządkowane rowy na innych obszarach gminy.
Na tym dyskusję zakończono.
W dalszej kolejności obrad poruszono temat gminnego programu „Czyste Powietrze” i związanej
z tym wymianą pieców na ekologiczne.
Między radnymi – członkami Komisji nawiązała się w tym temacie dyskusja.
Wójt zaproponował aby Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju zorganizowała osobne posiedzenie
w tym temacie, aby go dokładnie omówić, wyjaśnić wszystkie wątpliwości bądź też wprowadzić do
niego uproszczenia.
Na koniec Wójt poinformował o zgłoszonej do projektu „Drogi dojazdowe do pól” inwestycji
remontu drogi w miejscowości Rydzyny oraz o zakupie 5 czujników monitorujących jakość czystości
powietrza.
Nie zgłoszono żadnych wniosków.
Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji.
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Posiedzeniu przewodniczyła:
Przewodnicząca Komisji
Ochrony Środowiska
Maria Lubowicka
Protokołowała:
Paulina Mąkowska

3

