Protokół Nr 23
z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej z dnia 25 marca 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 realizacji programu dofinansowań do budowy instalacji fotowoltaicznych.
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 realizacji programu dofinansowań do budowy instalacji fotowoltaicznych
zgodnie z materiałem stanowiącym zał. nr 2 do protokołu.
Do powyższej tematyki odniósł się radny M. Kociołek, który zapytał o co chodzi z podpisywaniem
aneksu w przypadku, gdy już została podpisana umowa.
Kierownik wyjaśnił, że dotyczy to 144 wnioskodawców. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej po analizie wniosków stwierdził, że większość wykonawców ukryła koszty
projektowania, dlatego zgodnie z aneksami do umów obniżono kwotę dofinansowania o 182 zł dla
każdej instalacji.
Innych uwag, ani pytań nie było.
Przewodniczący w kilku słowach podsumował przekazaną przez Kierownika informację.

Ad. pkt 2.
Wójt przedstawił materiały na sesję.
Projekty uchwał od nr roboczego XLIII/A/2021 do XLIII/F/2021 stanowią zał. od nr 3 do nr 8 wraz
z uzasadnieniami do nich.
Radni nie zgłaszali uwag do projektów uchwał. Projekt uchwały o nr roboczym XLIII/A/2021 w
sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Pabianice ze względu na jego wielkość został przekazany radnym w wersji elektronicznej i
stanowi załącznik do protokołu sesji.

Następnie Wójt poinformował, że planuje wprowadzić do porządku obrad jeszcze kolejne projekty
uchwał, tj.:
•

dotyczący przekazania dofinansowania Policji na zakup samochodu.

Wyjaśnił, że Policja zawnioskowała o takie dofinansowanie. Ze względu na chęć poprawy
bezpieczeństwa, po rozmowach z Wójtami innych gmin, uważał, że jest to uzasadniony wydatek.
Dodał, że Komisja Samorządowo-Społeczna i Organizacyjna odniosła się do wniosku pozytywnie.
Radny K. Kowalski uważał, że popiera ten wniosek, jeżeli ma to wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa
i stać na to Gminę Pabianice.
Podobnego zdania byli inni radni, m.in. radny M. Kociołek oraz radny M. Gryska.
Z kolei radny Ł. Drewniak nie zauważył wzrostu liczby patroli w Górce Pabianickiej. Miał natomiast
nadzieję na wzrost liczby patroli na odcinku Górka Pabianicka-Gorzew. Zaproponował, żeby zwrócić
na to uwagę komendantowi.
Przewodniczący M. Madaj potwierdził, że w Kudrowicach zwiększyła się liczba patroli.
Przy okazji podjętego tematu radny M. Kociołek zapytał o zgłaszany już problem i pomysł jego
rozwiązania, tj. zwężenie chodnika w miejscu zainstalowanego progu zwalniającego w Bychlewie w
okolicy ul. Arkuszyńskiego i zainstalowanie słupka uniemożliwiającego jego ominięcie.
Wójt poinformował, że trzeba zrobić projekt organizacji ruchu. Sprawa została przekazana
projektantowi, żeby ten mógł się odnieść do pomysłu. Następnie musi to trafić do Komisji
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Kolejne projekty uchwał miałyby dotyczyć:
•

dofinansowania do zakupu samochodu dla PSP w Pabianicach.

W tym przypadku miałaby się jedynie zmienić nazwa zadania.
•

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych (zał. nr 9).

Wojewoda uznał, że Rada Gminy może jedynie wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości, nie może
natomiast narzucać formy w jakiej zostanie to dokonane.
•

przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na
terenie Gminy Pabianice (zał. nr 10).

Jest to konsekwencja pozytywnie zaopiniowanego Regulaminu.
•

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 międzynarodowym i
krajowym.

Wojewoda nie zgodził się na wskazanie, iż chodzi o dyscypliny uprawiane przez mieszkańców Gminy
Pabianice. Zwrócił uwagę, że należy wskazać konkretne dyscypliny za uprawianie, których
przyznawane będą nagrody i wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. W związku
z tym, że uchwała wejdzie w życie z opóźnieniem, to wydłużony zostanie termin na składanie
wniosków, tj. od 1 stycznia do 31 maja.

Radni odnosząc się do otrzymanego projektu uchwały zwrócili uwagę, że nie zostały wpisane
niektóre uprawiane przez mieszkańców dyscypliny, m.in. strzelectwo.
Wójt przyznał, że brakuje w projekcie tej dyscypliny oraz kilku innych.
W związku z tym, że pojawiły się różne głosy w dyskusji, i różne sposoby rozwiązania problemu,
ustalono, że dopisane zostaną te dyscypliny, które pojawiły się w toku dyskusji. W przypadku
pojawienia się wniosku o przyznanie nagrody w dyscyplinie niewskazanej w katalogu zawartym w
uchwale będzie można je dopisać.
Innych uwag w tym temacie nie było.

Ad. pkt 3.
W ramach spraw różnych radny K. Kowalski pytał, czy wiadomo coś o dofinansowaniu do
przebudowy drogi powiatowej przez Rydzyny.
Wójt stwierdził, że oficjalnie nic w tej sprawie nie wiadomo.
Z kolei radny M. Kociołek odnosząc się do informacji prasowych na temat planowanej inwestycji w
Jadwininie, zapytał, czy inwestycja jaką była budowa Amazona w Pawlikowicach przynosi dochody,
czy Amazon płaci podatki. Mieszkańcy zastanawiają się, czy ta inwestycja opłaciła się Gminie, bo
obiecywano powstanie gazociągu.
Wójt poinformował, że Amazon płaci podatki w wysokości ok. 1,5 mln zł. Nie jest natomiast
zainteresowany współpracą z jakimikolwiek organizacjami pozarządowymi działającymi w jego
okolicy. Co do nadziei mieszkańców odnośnie gazociągu, to stwierdził, że on gazociągu nie
obiecywał, co więcej studził nadzieje w tym zakresie.
Dalszych pytań nie było. Innych spraw nie zgłaszano.
Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.
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