Protokół Nr 13
z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 listopada 2019 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą
obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu, inspektor ds. dróg w Urzędzie Gminy
D. Wlazeł, Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek.

Tematyka posiedzenia Komisji:
1. Przygotowanie do „akcji zima” na drogach Gminy Pabianice.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy.
3. Sprawy różne.

Ad. pkt 1.

Inspektor D. Wlazeł przedłożył informację na temat przygotowania do „akcji zima” na drogach Gminy
Pabianice.
Informacja stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.
Radny Ł. Drewniak wnioskował, aby w harmonogramie odśnieżania dróg na terenie gminy została ujęta
droga w Górce Pabianickiej od cmentarza to jest ta bliżej cmentarza.
Radny K. Kowalski pytał, czy w projekcie gminy ujęte są również środki w dziale drogi- odśnieżanie
na usuwanie śliskości.
Inspektor D. Wlazeł odpowiedział twierdząco.
Innych pytań do informacji nie zgłoszono.

Ad. pkt 2.

Projekty uchwał na najbliższą sesję przedłożył Wójt Gminy :
Były to projekty uchwał w sprawach:



ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 – Uchwała Nr XIX/A/2019 – zał. nr 3
do protokołu. W tym miejscu Wójt przedłożył dla porównania stawki z roku poprzedniego.
Poinformował, że Skarbnik Gminy dokonała jeszcze w dwóch przypadkach kalkulacji
zwiększenia o 2-3 gr. Z wykonanego przeliczenia wynika, iż budżet gminy zwiększyłby się
wówczas o kwotę 33 tys.807 zł. Nie jest to znacząca kwota i uważa się, że nie będzie
wykonywana zmiana tego projektu uchwały.
Wójt poinformował, że działająca od niedawna na naszym terenie firma Amazon zgłosiła
jedynie grunt , nie posiadamy jeszcze zgłoszonych budowli, prawdopodobnie będzie to
uczynione na końcowym etapie odbioru budynków w firmie.
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Kwota z tego tytułu nie została przewidziana jeszcze w naszym budżecie i będzie dodatkową,
pojawiająca się w roku 2020.
Następnymi projektami uchwał, które przedkładał Wójt były projekty uchwał w sprawach:


zwolnień w podatkach lokalnych na 2020 r. – Uchwała Nr XIX/B/2019 – zał.nr 4 do protokołu



obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020 r. – Uchwała Nr
XIX/C/2019. – zał. nr 5 do protokołu.



określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 –Uchwała Nr
XIX/D/2019 – zał. nr 6 do protokołu.
Przy tym projekcie uchwały Wójt poinformował, że uchwała w porównaniu do uchwały
poprzednich lat została znacznie zmodyfikowana, zostało wycięte część tabel, które już nie
obowiązują ponieważ nie funkcjonują już środki transportowe o takich parametrach. Poza tym
ideą naszą było zmniejszenie stawki od środków transportowych, które są zarejestrowane na
naszym terenie a służą do działalności gospodarczej i w większości przypadków stawki zostały
zmniejszone średnio o 50-80 zł. Każdy z przedsiębiorców na pewno odczuje tę obniżkę.

Kolejnym przedłożonym projektem uchwały była uchwała w sprawie:


zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr XIX/E/2019 r. – zał. nr 7 do
protokołu.
Zmiany dotyczą zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na wniosek sołectw w
sołectwach: Rydzyny, Petrykozy Piątkowisko.

Następny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr
XIX/F/2019 r. zał. nr 8 do protokołu dot. zmian między działami w ramach budżetu w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku oraz zwiększenia środków na zakup wody od ZWIK. (tu
zmniejszamy środki na ten cel z przydomowych oczyszczalni ścieków).
Przy projekcie uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa dla gminy Pabianice – Uchwała Nr XIX/G/2019 stanowiącym zał. nr 9 do
niniejszego protokołu. Wójt poinformował, że podjęcie tej uchwały może nie nastąpić na najbliższej
sesji, ponieważ nie posiadamy jeszcze opinii Zarządu Wojewódzkiego do projektu uchwały, co jest
konieczne przed uchwaleniem uchwały.
Ostatnim przedłożonym projektem uchwały był projekt uchwały w sprawie: ustalenia „Rocznego
programu współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” – Uchwała
Nr XIX/H/2019 – zał. nr 10 do protokołu
Ponadto Wójt poinformował, że będzie jeszcze występował z wnioskiem o wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, do której
wprowadzane są na bieżąco zmiany.
Nie zgłoszono pytań do przedłożonych projektów uchwał.
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Ad. pkt 3.

W sprawach różnych radny M. Gryska zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy w sprawie dot.
gazyfikacji w gminie.
Wójt odpowiedział, że mamy bardzo utrudniony kontakt z firmą, właściwie to w ogóle go nie ma, firma
nie odpowiada na nasze pisma i zapytania, nie odpowiadają także na wysłane interpelacje kierowane ze
strony radnych. Wiadomym jest, że firma Amazon pozyskała prywatne podłączenie. Po stronie
północnej gminy też się na razie nic nie dzieje, gdzie wcześniej były zapewnienia, że gaz popłynie od
stacji w Szynkielewie, przez Petrykozy, Kudrowice. W pewnym momencie wszystko ucichło, a pojawił
się nowy wykonawca projektu od drogi tzw. „partyjnej” w Piątkowisku przez Górkę Pabianicką i nie
posiadający informacji o tym pierwszym projekcie. Wysłaliśmy ponownie prośbę o spotkanie.

Radny M. Kociołek, zadał Wójtowi pytanie jak wyglądają sprawy związane z nadawaniem nazw ulic w
Bychlewie, na które Wójt odpowiedział, że prace są w toku. Przygotowuje w tej chwili zarządzenie w
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
w sprawie nadania nazw trzech
ulic
w miejscowości Bychlew, tj. drodze Bychlew-Terenin, Bychlew-Jadwinin oraz drogom
na terenie nowo powstałego osiedla tzw. „Dolinia Pabianki”.
Radny K. Kowalski natomiast chciał wiedzieć jak wyglądają sprawy związane z rozbiórką starej szkoły
w Rydzynach i ogrodzeniem zbiornika pp.
Wójt odpowiedział, że rozbiórka szkoły zostanie w tym roku zrealizowana, jesteśmy już po przetargu,
natomiast jeżeli chodzi o ogrodzenie zbiornika pp. w Rydzynach to jeżeli nie uda nam się wykonać
tego przedsięwzięcia ze środków tego budżetu, to zrealizujemy na pewno z wydatków niewygasających
tak aby nie obciążać budżetu roku przyszłego – poinformował Wójt.

Radny Ł. Drewniak chciał wiedzieć w sprawie dot . „budowy drewnianego domku dla potrzeb sołectwa
Porszewice”.
Tu Wójt poinformował o całej sprawie związanej z budową tego domku, wszystkich perypetiach jakie
miały miejsce w między czasie, a między innymi z terenem , który okazał się zmeliorowany i w trakcie
przygotowania go pod budowę zerwane zostały sączki, braku gdziekolwiek jakichkolwiek dokumentów
dot. melioracji, zamówionym domku drewnianym, którego elementy po oględzinach specjalistów nie
nadają się już właściwie po tak długim czasie do montażu i rezygnacji Gminy z zakupu tego domku.
Ponadto odpowiedział, że na tę chwilę firma, która wykonywała dla nas to zamówienie została
poinformowana, że rezygnujemy z jego zakupu. Czekamy na reakcję firmy, niewykluczone, że sprawa
nie oprze się o sądowe rozwiązanie.

Radny Ł. Drewniak apelował o zwrócenie uwagi firmie EKO Region w kwestii dot. przestrzegania
prawidłowego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, tu poruszył sprawę odbioru papieru w
Górce Pabianickiej jakie miało miejsce w ostatnim czasie. Papier winien być odbierany w godz. od 6:00
do 22:00 , a był już odbierany przed godziną 6:00. Niektórzy mieszkańcy nie zdążyli wystawić śmieci,
co przyczyniło się do tego, że w efekcie pozostawione worki zostały porozciągane przez psy, a teren
poprzez to zaśmiecony.
Radny dopytywał także, czy mieszkaniec mógłby sam ponieść koszty zakupu pojemników na papier,
zamiast worków zapewnianych przez Eko Region.
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Radny M . Madaj apelował o prawidłowe opróżnianie koszy ze szkłem, ponieważ niechlujne
opróżnianie koszy sprawia to, iż wiele porozbijanego szkła leży wokół opróżnionych pozostawionych
pojemników, co niewątpliwie powoduje zagrożenie.
Radny K. Kowalski prosił o zwrócenie uwagi firmie na to, aby jej pracownicy pozostawiali opróżnione
pojemniki w miejscach, z których je pobrali. (na pewno nie na środku drogi, czy bezpośrednio we
wjazdach).

Wójt zabierając głos poinformował, że sprawa odpadów komunalnych jawi się obecnie bardzo trudną,
nieuniknione są podwyżki opłat za śmieci. Do przetargu, który miał miejsce przystąpiła jedna firma
EKO – Region, oferta spłynęła na kwotę 2 mln. zł. W tej ofercie jest również wkalkulowany odbiór
odpadów wielogabarytowych .
Wójt poinformował Komisję również o spotkaniu i o rozmowach jakie miały miejsce na spotkaniu
przedstawicieli Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego, na którym również bardzo gorąco był
dyskutowany problem zwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych i rozwiązań ewentualnych pod
tym kątem.( utworzenie powołania spółki dla Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego).
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Posiedzeniu przewodniczył:
Przewodniczący Komisji
Gospodarczo-Finansowej
Mariusz Madaj

Protokolant:
Urszula Czerwonka
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