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    Protokół Nr   15 

z posiedzenia  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice z dnia 24 listopada 2021 r.  

 

W posiedzeniu Komisji w trybie on-line  uczestniczyli radni – członkowie Komisji Rewizyjnej 

– lista obecności stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu, Kierownik ref. Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki  

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji A. Golewski, który otworzył posiedzenie 

i powitał przybyłych. Przedstawił  następujący porządek posiedzenia:  

 

1. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programów dotacji dla 

mieszkańców.  

2. Sprawy różne. 

 

Ad. pkt 1. 

Przedłożona informacja zapisana poniżej:  

„SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PABIANICE Z REALIZACJI PROGRAMÓW 

DOTACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW 

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu likwidacji lokalnych 

kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności 

wytwarzania ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy 

Pabianice 

W 2018 r. złożono 45 wniosków, podpisano 26 umów na dofinansowania, łączna kwota 

dofinansowania 290.165,20 zł, łączna deklarowana wartość budowy 579.947,47 zł, 

dofinansowania od 4050,00 do 29.878,00 zł 

W 2019 r. z dofinansowań skorzystało 37 osób, łączna kwota dotacji wyniosła 395.138,67 zł, 

łączna deklarowana wartość budowy 811.820,45 zł, dofinansowania od 4180,00 do 31.946,00 

zł 

W 2019 roku w ramach programu wymieniono 37 węglowych pieców na: 5 szt. pomp ciepła, 

17 szt. pieców na ekogroszek - 5 klasy, 9 szt. pieców gazowych, 1 szt. ogrzewania na 

podczerwień, 3 szt. pieców na biomasę. 

W 2020 roku złożono 55 wniosków -  33 osoby zostały zakwalifikowane a 22 osoby zostały 

umieszczone na liście rezerwowej. 

Łączna kwota dofinansowań wynosi ponad 410 tys. zł, łączna deklarowana wartość budowy 

814.660,61 zł, dofinansowania od 5.400,00 do 27.378,00 zł 

Wnioski dotyczą wymiany pieców węglowych na 15 szt. pieców na ekogroszek – 5 klasy, 2 

szt. pieców na biomasę, 9 szt. pomp ciepła oraz 6 szt. pieców gazowych. 
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Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni 

ścieków 2019-2021 

2019:   Złożono 24 wnioski PBOŚ, 2 osoby anulowały umowy, łączna wartość budowy: 

300.721,89 zł, kwota dofinansowania: 147.041,99 zł 

Złożono 14 wniosków PK, łączna wartość budowy: 99.360,00 zł, kwota dofinansowania: 

48.973,75 zł 

2020:  Złożono 25 wniosków PBOŚ, 1 osoba anulowała umowę, łączna wartość budowy: 

316.584,84 zł, kwota dofinansowania: 153.525,15 zł 

Złożono 5 wniosków PK, jeden wniosek wycofano, łączna wartość budowy: 28.918,50 zł, 

kwota dofinansowania: 16.895,35 zł 

2021:  Złożono 35 wniosków PBOŚ, 2 wnioski zostały odrzucone, 2 osoby anulowały umowę, 

łączna wartość budowy: 436.569,57 zł, kwota dofinansowania: 213.056,10 zł 

Złożono 2 wnioski PK, łączna wartość budowy: 10.581,60 zł, kwota dofinansowania: 5.229,96 

zł 

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy instalacji 

fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie 

Gminy Pabianice w latach 2020-2021 

Złożono 296 wniosków, 170 osób zakwalifikowano do otrzymania dotacji, podpisano 169 

umów, 1 osoba anulowała umowę, łączna kwota dofinansowania: 2.977.057,50 zł 

AZBEST 

ROK 2021: Ilość dotacji: 4 SZT Wielkość dotacji: 12 424,76 PLN Ilość usuniętego azbestu: 

16,8 MG 

ROK 2020: Ilość dotacji: 6 SZT Wielkość dotacji: 12 066,00 PLN Ilość usuniętego azbestu: 

32,6 MG 

ROK 2019: Ilość dotacji: 8 SZT  Wielkość dotacji: 19 447,67 PLN Ilość usuniętego azbestu: 

28,47 MG” 

 

W dyskusji radni zadawali pytania Kierownikowi, na które otrzymywali odpowiedzi.  

Pytania dotyczyły między innymi;  

Czy gmina posiada  rozeznanie na jakim poziomie  kształtuje  się w porównaniu do innych 

gmin w kontekście  pozyskiwania środków na inwestycje związane z ochroną środowiska i czy 

jej działania przyczyniły się do ochrony środowiska. 

Kierownik odpowiedział, że  gmina Pabianice jest gminą przyjazną dla  mieszkańców jeżeli 

chodzi o wspomaganie w realizacji inwestycji proekologicznych, natomiast  jeżeli chodzi o 

analizę takich danych będzie ona wykonana do końca przyszłego roku.  

Pytano także o to, czy gmina ma rozeznanie odnośnie funkcjonowania ilości pieców 

węglowych na jej terenie. Kierownik odpowiedział, że informacja taka będzie dostępna dopiero 

w drugim półroczu roku przyszłego, ponieważ do końca czerwca 2022 r.  mieszkańcy mają 
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czas, aby złożyć informację w jakie ogrzewanie wyposażone są jego  budynki. Na razie 

posiadamy  informację  o ok. 3 tys. budynków mieszkalnych ogrzewanych węglem, natomiast 

pozostałe    ogrzewane  są innymi  źródłami grzewczymi.    

Radna A. Marciniak pytała, czy przewiduje się do realizacji Program związany z ochroną wód 

deszczowych, na które Kierownik odpowiedział , że te programy są programami realizowanymi 

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Każdy zainteresowany mieszkaniec może 

wejść na stronę internetową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i pozyskać wiedzę 

w jaki sposób skorzystać z tego programu.  

Komisja Rewizyjna  po zapoznaniu się z informacją Wójta Gminy na temat realizacji 

programów dotacyjnych dla mieszkańców zaopiniowała  pozytywnie jego realizację 

stwierdziła, że przebiega prawidłowo.  

Przewodniczący Komisji w sprawach różnych zwrócił się do członków Komisji o 

przygotowanie na posiedzenie Komisji w miesiącu grudniu  br.  propozycji do planu pracy i 

kontroli Komisji Rewizyjnej.  

Zaproponował termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej na dzień 22 grudnia br.  o godz. 9:30. 

Termin został zaaprobowany przez członków Komisji.  

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

       Posiedzeniu przewodniczył: 

           Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

        Andrzej Golewski  

Protokołowała;  

Urszula Czerwonka  


