Protokół Nr 22
z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej z dnia 25 lutego 2021 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji Gospodarczo-Finansowej obecni zgodnie
z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz Wójt Gminy Pabianice M.
Wieczorek i Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska S. Izbicki.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj.
Tematyka posiedzenia:
1. Analiza kosztów funkcjonowania systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie
Pabianice.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący powitał zebranych, odczytał tematykę posiedzenia i oddał głos Kierownikowi.

Ad. pkt 1.
Kierownik dokonał analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w
Gminie Pabianice. Informacja w tym zakresie stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Radny K. Kowalski podsumował przekazaną analizę stwierdzeniem, że gospodarka wodnokanalizacja jest prowadzona sprawnie, niezbędne inwestycje są realizowane.
Odnosząc się do przekazanej informacji Przewodniczący Komisji zapytał o to na jakim etapie jest
realizacja inwestycji dzięki, której nastąpi podbicie ciśnienia w Kudrowicach.
Kierownik odpowiedział, że prace rozpoczną się prawdopodobnie po świętach. Obecnie warunki
gruntowe nie pozwalają na rozpoczęcie prac.
Innych pytań nie było.

Ad. pkt 2.
Wójt przedstawił materiały na sesję.
Projekty uchwał od nr roboczego XLII/A/2020 do XLII/H/2020 stanowią zał. od nr 3 do nr 10 wraz
z uzasadnieniami do nich.
Uwag do powyższego nie zgłaszano.
Następnie Wójt poinformował, że będą wprowadzane do porządku obrad sesji jeszcze 3 projekty
uchwał:

1. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland, który wprowadzać będzie
Przewodniczący Rady (zał. nr 11);
2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (zał. nr
12). Projekt ten będzie wprowadzany z uwagi na pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej,
zgodnie z którym nie ma potrzeby zbierania od mieszkańców nadmiarowych danych w
deklaracji. W przypadku gminy Pabianice chodzi o „imię ojca i matki”. Tego dotyczy zmiana.
3. zmieniająca uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym i krajowym (zał. nr 13). Wskazał, że przyczyną, dla której uchwała jest
zmieniana jest zastrzeżenie Wojewody. Zgodnie z nim należy wskazać dyscypliny
priorytetowe. Po analizie orzeczeń sądowych uchwała ma zostać uzupełniona o zapis
wskazany w projekcie uchwały.
Uwag nie zgłaszano.

Ad. pkt 3.
W ramach spraw różnych Przewodniczący przedstawił wniosek mieszkańców Pawlikowic w sprawie
przekształcenia działek rolnych na budowlane. Pismo skierowane do Komisji GospodarczoFinansowej przez Przewodniczącego Rady stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Przewodniczący zaproponował by zobowiązać Wójta do udzielenia odpowiedzi w tej sprawie z uwagi
na brak odpowiedniej wiedzy na ten temat przez członków Komisji.
Radni opowiedzieli się jednogłośnie za powyższą propozycją.
Dalszych spraw nie było.

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.
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