Protokół Nr 14
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice z dnia 22
listopada 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 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki.
Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i
M. Lubowicka, która powitała przybyłych i przedstawiła następujący porządek obrad:

Rozwoju

1. Analiza gospodarki ściekowej na terenie gminy Pabianice za 3 kwartały 2019r.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy Pabianice
3. Sprawy różne.
Ad. pkt 1.
Analizę gospodarki ściekowej na terenie gminy Pabianice za 3 kwartały 2019 r. przedstawił
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki.
Do przedmiotowej analizy uwag nie zgłoszono.
Ad. pkt 2.
Na początek tegoż punktu posiedzenia Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek poinformował, iż będą
drobne zmiany w porządku obrad - „wyskoczy” z niego projekt uchwały oznaczony numerem
roboczym XIX/G/2019 - aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa dla gminy Pabianice - nie ma uzgodnienia z Zarządem Województwa i do sesji go nie będzie.
Oprócz tego, zapowiadana była jeszcze jedna uchwała dot. włączenia 72.600,00 zł
z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach budowy
systemu fotowoltaiki na SUW-ie w Rydzynach, jednakże okazuje się, że ta umowa, która miała być
już dawno temu przekazana nie dotarła do Urzędu, więc nie zostanie ona wprowadzona. Nie ma jej
w ogóle w porządku. Te pieniądze nie zginą, będą troszkę później. Będzie tylko wprowadzona
uchwała dot. aktualizacji WPF.
W dalszej kolejności posiedzenia Wójt M. Wieczorek przedstawił projekty uchwał na XIX sesję
Rady Gminy Pabianice. Były one następujące:
1) projekt uchwały nr XIX/A/2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok
2020. Stawki zostały ustalone według informacji, które dwie sesje temu przedstawiła Pani Skarbnik.
Padła propozycja aby przeliczyć podatek o 1 grosz więcej: w podatku od osób fizycznych, od gruntu
za metr kwadratowy powierzchni związany z prowadzeniem działalności gospodarczej i w
pozostałym, w tym zajętych na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego oraz w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Z proponowanych stawek 0,93 zł
i 0,27 zł po przeliczeniu wyszło 0,94 zł i 0,28 zł. Łącznie gmina zyskałaby na tym 33.807,00 zł. Nie
dałoby to dużej zmiany więc zostało przy punkcie wyjściowym.
Uwag do powyższego projektu nie zgłoszono.
2) projekt uchwały nr XIX/B/2019 w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych na 2020 r. Określa
zwolnienia z podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Generalnie dot. to ochrony
przeciw pożarowej.
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Do w/w projektu radni uwag nie wnieśli.
3) projekt uchwały nr XIX/C/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku
rolnego na 2020 r. Zgodnie z wnioskiem radnego G. Antoniewskiego obniżono cenę z kwoty 58,46
zł do kwoty 52,00 zł.
Uwag do powyższego projektu nie zgłoszono.
4) projekt uchwały nr XIX/D/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2020. Jest to zupełnie nowa uchwała i trudno ją porównać 1 do 1 w stosunku
do poprzedniego roku. Nie zwiększono podatku wręcz go minimalnie obniżono.
Uwag do powyższego projektu radni nie zgłosili.
5) projekt uchwały nr XIX/E/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. Dotyczy
zmian funduszy sołeckich wsi: Piątkowisko, Petrykozy i Rydzyny - zgodnie z wnioskami.
Uwag do powyższego projektu nie zgłoszono.
6) projekt uchwały nr XIX/F/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
Przesuwa się środki między działami w ramach budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego –
16.000,00 zł - między działem 801 a 854. Oprócz tego 22.000,00 zł przeznaczone zostanie na zakup
wody od ZWiK, z uwagi na większe zapotrzebowanie niż przewidywano.
Uwag do powyższego projektu radni nie zgłosili.
7) projekt uchwały nr XIX/H/2019 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 taka jest przyjmowana co roku
w okolicach do 30 listopada. Musi być ona skonsultowana ze wszystkimi organizacjami
pozarządowymi. Projekt uchwały został rozesłany do 21 organizacji działających na terenie gminy
Pabianice zgodnie z uchwałą, która określa regulamin konsultacji. Nikt nie wniósł poprawek, co
przyjmuje się za milczący akcept.
Uwag do powyższego projektu radni nie zgłosili.
Ad. pkt 3.
W ramach komunikatów i spraw różnych Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
Rady Gminy Pabianice M. Lubowicka zwróciła się z pytaniem odnośnie fotowoltaiki. Czy będzie w
tym zakresie opracowywany jakiś program, by Komisja mogła włączyć ten temat do planu pracy
komisji na rok 2020.
Odpowiedzi na powyższe udzielił Kierownik S. Izbicki wyjaśniając, iż w planach na rok 2020 jest
wystąpienie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
o dotację na wsparcie programu mikro instalacji OZE dla mieszkańców gminy Pabianice, dot.
nieruchomości zamieszkałych. Brany jest pod uwagę program, który będzie zakładał budowę
instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, czy też gospodarczych (ale dot. stricte
mieszkaniówki), w dwu wielkościach: w granicach 3 kWp i większe w granicach 6 kWp. Chodzi oto,
żeby w momencie rozliczania takiej dotacji w wojewódzkim funduszu były jednolite wielkości.
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Założone koszty: w granicach 2.000.000,00 zł, przy czym z budżetu gminy szło by ok.150.000,00 zł.
Najpóźniej na koniec roku program będzie gotowy do omówienia.
Kierownik S. Izbicki dodał także, iż w planie jest również wystąpienie do WFOŚiGW w Łodzi
o dotację na program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych,
czyli na ten program, który już działa i został wprowadzony. Jest taka konieczność o wystąpienie do
funduszu z wnioskiem, z tego względu, że do tej pory programy ekologiczne bądź dot. ochrony
środowiska finansowano z wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wpływy te
wynosiły ok. 700.000,00 zł rocznie. Od tego roku i w latach następnych będą one wynosić
w
granicach ok. 170.000,00 zł. Jest to skutkiem powstania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie. Gmina Pabianice z tytułu odprowadzania ścieków do Neru oraz poboru wód (jeżeli chodzi o
grupową oczyszczalnię ścieków) osiągała w granicach 600.000,00 zł rocznie. Jeżeli opłata wynosiła
770.000,00 zł to z tego 600.000,00 zł to były te opłaty, które w te chwili grupowa oczyszczalnia
ścieków nie wnosi do Urzędu Marszałkowskiego. To co kiedyś szło do Urzędu Marszałkowskiego
było dystrybuowane po gminach. Obecnie, opłaty te z budżetu Urzędu Marszałkowskiego wypadły,
nie są redystrybuowane po gminach, zostają tylko i wyłącznie te opłaty dot. emisji zanieczyszczeń
powietrza czy odpadów. Ponieważ to 600.000,00 zł „wyleciało”, trzeba wnioskować o dotację.
Dalej, radny G. Antoniewski zapytał, czy od przyszłego roku będzie nadal obowiązywał program
wymiana pieców.
Kierownik S. Izbicki odpowiedział, że tak.
Radny G. Antoniewski zapytał, od kiedy będzie obowiązywał.
Kierownik S. Izbicki odrzekł, iż tak jak w tym roku, od lutego.
Następnie, głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który zadał pytanie dot.
procedury zdejmowanie eternitu.
Kierownik S. Izbicki odpowiedział, iż na razie pozostaje ona bez zmian, tzn. gmina dotuje transport
i utylizację eternitu, natomiast jeżeli ktoś chce szerszy zakres może skorzystać z dotacji
z
WFOŚiGW w Łodzi, który dotuje zarówno zdjęcie, transport jak i utylizację.
W dalszej kolejności komunikatów i spraw różnych głos zabrała radna M. Werstak pytając, czy Urząd
ma wiedzę, jaka jest na terenie gminy Pabianice ilość mieszkańców korzystających jeszcze
z
pieców węglowych, tudzież takich, które mogą szkodzić.
Kierownik S. Izbicki odpowiedział, iż szczegółowej wiedzy w tym temacie nie ma. W tej chwili
północna część gminy jest w części zgazyfikowana, nowe mieszkalnictwo nie korzysta z programu
„wymiany pieców”, starsze w części północnej korzysta, a 95% nieruchomości - zwłaszcza te, które
są na stronie południowej gminy, jest opalana węglem.
Na powyższe radna M. Werstak, iż jest to odczuwalne i widoczne m. in. w Bychlewie. Podczas
przejazdu przez Bychlew są takie domostwa, gdzie wręcz jak jest palone w piecu to robi się taki smog,
że wygląda jakby była mgła. Pewnie nie każde domostwo stać na wkład własny jeśli chodzi o
dofinansowanie. Być może są takie trudne sytuacje, gdzie nawet przy dofinansowaniu będzie problem,
chyba że są to domostwa, gdzie jest stać ludzi, ale wykazują oni brak chęci.
Pozostając przy powyższym temacie Kierownik S. Izbicki dodał, iż nie ruszy się go, dlatego, że
nikogo się nie przymusi. Jedyny przymus jaki może być to przymus finansowy.
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Odnosząc się do powyższego, radna M. Werstak zapytała, czy w takim razie w grę wchodzi policja,
bo straż miejska nie przyjedzie.
Kierownik S. Izbicki dopowiedział, iż jest policja, gminni dzielnicowi, którzy już w tamtym roku byli
na 15 interwencjach w Bychlewie. Policja kontroluje przy współudziale Urzędu.
Radna – członek Komisji M. Werstak zaznaczyła, iż ów problem nie dotyczy samego palenia węglem
tylko palenia w piecu czym się da (np. śmieci, plastiki itd.). Może dobrze by więc było zrobić
spotkanie z mieszkańcami w Bychlewie i przedstawić im warunki ewentualnego dofinansowania, bo
może nie każdy ma świadomość tego, że szkodzi sam sobie. Warto było by także mieszkańców
uświadomić, może nawet pomóc w inny sposób, gdyż może faktycznie ci, którzy stwarzają
największe zagrożenie paląc śmieciami, materiałami czy też plastikami, nie mają na węgiel i może
trzeba by było w jakiś sposób zastanowić się i wspomóc takie gospodarstwo, może stworzyć jakiś
fundusz.
Odnosząc się do powyższej wypowiedzi radnej M. Werstak, Kierownik S. Izbicki orzekł, iż to już są
działania GOPS-u i nie należy przerzucać wszystkiego na barki Urzędu, jeżeli są od tego
wyspecializowane jednostki.
W odpowiedzi radna M. Werstak odparła, że w ten właśnie sposób ucina się temat pomocy
mieszkańcom, którzy w żaden sposób nigdy nie zmienią tych pieców.
Kierownik S. Izbicki odpowiedział radnej M. Werstak, iż on wiedzy na temat tego kto potrzebuje
pomocy, a kto nie - bo jest w ciężkiej sytuacji - nie posiada i jest mu ona w chwili obecnej nie
potrzebna.
Pozostając w temacie „smogu” w Bychlewie radna M. Werstak zasugerowała jeszcze, że może trzeba
by się było zająć nim kompleksowo, skoro w gminie nie ma gazu i nie wiadomo kiedy będzie i czy
wszyscy się podłączą.
Na powyższe Kierownik S. Izbicki odparł, iż problem wynikający z poniesienia kosztów za nowy
piec i opał dobrej jakości jest jego zdaniem zupełnie inny. Przy niskich dochodach stopień
dofinansowania na wymianę pieca z programu „Czyste Powietrze” może wynieść 70%, 80%,
a nawet 90% i akurat najbiedniejsi z tego nie korzystają. Są ku temu najprawdopodobniej dwa
powody: 1. trzeba by było jechać do Łodzi na Dubois; 2) jeżeli mieszkaniec będzie miał piec nowej
generacji to byle czego tam nie wrzuci i byle czym nie będzie w nim palił. Musi kupić węgiel i palić
węglem.
Między radnymi - członkami Komisji nawiązała się w tym temacie dyskusja.
Do przedmiotowej sprawy odniósł się także Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch, który
stwierdził, iż rzeczywiście jest problem pieców, ale nie jest to tylko problem Bychlewa, lecz całej
gminy i tego, że niekiedy pali się w nich „byle czym”, a jeśli ktoś opala węglem to nie ma na dzień
dzisiejszy jakiegoś większego problemu. Bardzo dużo ludzi jest w trudnej sytuacji finansowej
i koszty utrzymania się zwiększają. Podkreślił on także, iż jest on jak najbardziej za tym, aby
wymienić piece na ekologiczne, jednakże trzeba to robić pomału, nie na siłę, a przede wszystkim, na
dzień dzisiejszy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ludzie nie palili odpadami.
W przedmiotowej sprawie głos ponownie zabrała radna M. Werstak, która zasugerowała – jeśli była
by taka możliwość - przeznaczyć jednego roku fundusz sołecki wszystkich sołectw (po konsultacji z
radcą prawnym), by dofinansować osoby nie mające środków finansowych.
Między radnymi - członkami Komisji nawiązała się w tym temacie dyskusja.
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Kończąc temat, Kierownik S. Izbicki orzekł, iż wychodząc na przód oczekiwaniom mieszkańców
stworzono program wymiany starych pieców na nowe. Jest on tak skonstruowany, że jeżeli wpływa
corocznie 50 wniosków na wymianę pieców, środki wystarczają na realizację 35-40 wniosków.
Kosztem kwalifikowanym jest zakup i montaż pieca z oprzyrządowaniem i odprowadzeniem spalin.
Program nie obejmuje remontu centralnego ogrzewania czy też ciepłej wody użytkowej. Chcąc
skorzystać z pewnych modernizacji źródeł ciepła - w tym również instalacji - można korzystać
z programu „Czyste Powietrze”, gdzie dla średnio zarabiających jest to kwota dofinansowania średnio
rzędu 30%-90%. Program jest o tyle ciekawy, że dotyczy wymiany źródła ciepła, termomodernizacji,
wymiany stolarki zewnętrznej, remontu c.o. oraz ciepłej wody użytkowej.
Na tym dyskusję zakończono.
W dalszej części spraw różnych głos zabrał radny G. Antoniewski, który poinformował, iż miał
sygnał od ludzi obsługujących przystanki, aby zorganizować worki na śmieci i trochę soli do
posypania i, jeśli można rozpatrzyć wymianę potłuczonych szyb przystankowych.
Na koniec posiedzenia radny M. Madaj poinformował, iż 16 grudnia br. o godz. 10 odbędzie się
wspólne posiedzenie Komisji w sprawie gospodarki śmieciowej, natomiast 19 grudnia br. o godz. 10
odbędzie się sesja Rady Gminy Pabianice.
Na tym zakończono.
Więcej spraw nie zgłoszono.
Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji.
Posiedzeniu przewodniczyła:
Przewodnicząca Komisji
Ochrony Środowiska i Rozwoju

Maria Lubowicka

Protokołowała:
Paulina Mąkowska
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