
Protokół Nr 08
 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice z dnia

19 kwietnia  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.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. Lubowicka powitała zebranych oraz
przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy, sprawy różne.
2. Stan dróg i rowów przydrożnych na terenie gminy Pabianice – część wyjazdowa.

Ad. pkt 1.

W ramach  omawianych materiałów na  sesję  Komisja  zapoznała  się  z  projektem uchwały  o  nr
roboczym VIII/A/2019 (zał.  nr  2)  w sprawie aktualizacji  „Planu gospodarki  niskoemisyjnej  dla
Gminy Pabianice na lata 2016-2020.

Wyjaśnień  do  powyższego  projektu  udzielił  Wójt,  informując,  iż  w  momencie  kiedy  radni
otrzymywali zaproszenia na sesje nie było jeszcze żadnego projektu uchwały, jednakże w porządku
obrad VIII sesji znalazł się punkt „Podjęcie uchwał”. Fizycznie przedmiotowego projektu uchwały
nie było - będzie on wprowadzony na sesji. Jest to uchwała, którą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
(PGN) zmienia nam w taki sposób, aby gmina nie miała zamkniętej drogi do pozyskiwania środków
z  programu  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  (ZIT-u)  w  ramach  projektu  ochrony
powietrza,  tzn.  lamp ledowych na nowych odcinkach dróg.  Ogółem chodzi  o to,  aby fizycznie
dopisać  projekt  związany  z  budową  oświetlenia.  Niezbędne  jest,  żeby  w  momencie  składania
wniosków posiadać komplet dokumentów.

Uwag do powyższego projektu nie było.

Ad. pkt 2.

Podczas  wyjazdu  w  teren  Komisja  Ochrony  Środowiska  i  Rozwoju  Rady  Gminy  Pabianice
przeprowadziła  wizytację  gminnych  dróg  i  przydrożnych  rowów.  Na  tej  podstawie  zgłosiła
do Wójta następujące wnioski (zał. nr 3):

1. Udrożnienie przepustu pod drogą powiatową 3310E w Pawlikowicach drugich.
2. Oznakowanie wjazdu do posesji nr 54C w Żytowicach. Postawienie znaków - jeden przy  
    drodze powiatowej 4911E w Żytowicach, drugi na drodze gminnej.
3. Odtworzenie rowu przy drodze powiatowej 4911E w kierunku do Woli Żytowskiej.
4. Uzupełnienie oznakowania przy OSP Kudrowice.
5. Komisja sugeruje by w planach budżetu na rok 2020 ująć środki finansowe na projekt               
    i przebudowę drogi gminnej w Górce Poduchownej nr drogi 108263, 108261.
6. Odnowienie oznakowania przy drodze powiatowej przy szkole w Piątkowisku.

Więcej spraw nie zgłoszono.
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Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji.
                                                                                                                                                                             Posiedzeniu przewodniczyła:
                                                                                                                                           Przewodnicząca Komisji
                                                                                                                                      Ochrony Środowiska i Rozwoju

                                                                                                                                               Maria Lubowicka

Protokołowała:
Paulina Mąkowska
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