
Protokół Nr 26 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 26 listopada 2021 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbywało się w formie online. Rozpoczęło się o godz. 9.00. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju obecni 

zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu, Wójt Gminy Pabianice M. 

Wieczorek, Skarbnik Gminy J. Kukieła oraz Kierownik Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Nieruchomościami S. Izbicki. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. 

Lubowicka. 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na terenie gminy na rok 2022. 

2. Analiza realizacji programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby 

gospodarstw domowych z terenu gminy Pabianice. 

3. Omówienie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca powitała zebranych, odczytała tematykę posiedzenia i przeszła do realizacji 

poszczególnych punktów porządku obrad. 

 

Ad. pkt 1. 

Rozpoczynając omówienie pierwszego tematu porządku obrad, tj. zaopiniowanie stawek podatków i 

opłat lokalnych na terenie gminy na rok 2022, Przewodnicząca poinformowała, że zaproponowana 

stawka za 1 kwintal żyta na rok 2022 wynosi 56 zł, a w poprzednim roku było to: 53 zł. Kwota 

podstawowa to 61,48 zł. 

Następnie Przewodnicząca przedstawiła propozycje stawek podatków od nieruchomości oraz od 

środków transportowych. Tabele określające wysokości tych stawek w poszczególnych kategoriach 

stanowią zał. nr 2 do protokołu. 

Pytań, ani uwag do przedstawionego materiału nie było. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie zaproponowanych stawek podatków. Komisja 

przyjęła postawiony wniosek jednogłośnie. 

 

 



Ad. pkt 2. 

Analizą realizacji programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw 

domowych z terenu gminy Pabianice zajął się Kierownik S. Izbicki. 

Materiał dotyczący tej tematyki stanowi zał. nr 3 do protokołu. 

Kierownik w komentarzu do przekazanego radnym materiału poinformował, że całość dokumentów 

została złożona do WFOŚiGW w Łodzi. Łącznie złożono 4 wnioski o płatność. Dwa wnioski zostały 

już rozpatrzone, pozostały jeszcze dwa. Do programu zgłoszono prawie 300 wniosków, ostatecznie 

przyznano 168 dofinansowań. 

Pytań, ani uwag do przedstawionego materiału nie było. 

 

Ad. pkt 3. 

Wójt przedstawił materiały na sesję. 

Projekty uchwał od nr roboczego  LV/A/2021 do nr LV/J/2021  stanowią załączniki od nr 4 do nr 13,  

wraz z uzasadnieniami do nich. 

Pytań, ani uwag do powyższego nie było. 

Następnie Wójt poinformował, że będzie wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji 

jeszcze jednej uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. Jest to uchwała 

techniczna, która przesuwa środki z jednego paragrafu do innego i podejmowana jest na wniosek 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku. Projekt uchwały stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

Pytań, ani uwag do powyższego nie było. 

W tym punkcie radny M. Madaj, Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej, poinformował, 

że w dniu wczorajszym Komisja zajmowała się sprawą wynagrodzenia Wójta i dietami radnych. W 

związku z tym przyjęty został następujący wniosek: 

1. ustalić wynagrodzenie Wójta Gminy Pabianice w następujących wysokościach: 

• zasadnicze w wysokości 10.250,00 zł; 

• dodatek funkcyjny w wysokości 3.150,00 zł; 

• dodatek specjalny w wysokości 30%, tj. 4.020,00 zł; 

• dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 18%, tj. 1.845,00 zł. 

2. Ustalić dietę podstawową radnego na 1.600,00 zł, dietę przewodniczących komisji na 

1.800,00 zł, dietę w-ce Przewodniczącego Rady na 2.000,00 zł oraz dietę Przewodniczącego 

Rady na 2.147,00 zł. 

3. Ustalić dietę sołtysa na 600 zł. 

Odnosząc się do powyższej informacji radny Ł. Drewniak zapytał, czy ustawa określa stawki 

minimalne. 

Skarbnik odpowiedziała, że stawek minimalnych nie ma. Jest stawka maksymalna diety, która wynosi 

2147 zł. 



Innych pytań nie było, dlatego Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski wraz z 

zaproponowanymi przez Komisję Gospodarczo-Finansową stawkami. 

Za przyjęciem wynagrodzenia Wójta w wysokości wskazanej przez Komisję Gospodarczo-

Finansową opowiedziano się jednogłośnie. 

Za przyjęciem diet radnych i sołtysów w wysokościach zaproponowanych przez Komisję  

Gospodarczo-Finansową opowiedziano się 4 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących. 

Słowem wyjaśnienia do powyższego głosowania radna M. Werstak stwierdziła, że niezręcznie jest 

radnym głosować nad własnymi dietami. Dodatkowo odniosła się do artykułu, jaki pojawił się w 

gazecie Pabianickiej informujący o dietach radnych i wynagrodzeniu wójtów w sąsiednich gminach. 

Radna zauważyła, że mimo podwyżek diet, to są one znacznie niższe niż propozycja Komisji w 

Gminie Pabianice. Wątpiła by radni Gminy Pabianice byli dobrze ocenieni w związku z przyjęciem 

takich diet. Prosiła o przemyślenie jeszcze tego tematu, dlatego prosiła o zdjęcie tej uchwały z 

porządku obrad. 

Radny Ł. Drewniak prezentował podobne stanowisko. Pytał, jakie wysokości diet są przyjęte w 

innych gminach. Jak wyglądały diety do tej pory. 

Zgodnie z przytoczonym artykułem w gazecie to w Gminie Ksawerów przyjęto maksymalne 

wynagrodzenie dla Wójta, dieta Przewodniczącego Rady została ustalona na 2000 zł, a dieta radnych 

na 900 zł. W Konstantynowie Łódzkim burmistrzowi ustalono wynagrodzenie na maksymalnym 

poziomie, a uchwały o dietach radnych na ostatniej sesji nie było. Obecnie w tej gminie dieta radnego 

wynosi 600 zł. W innych gminach nie było jeszcze sesji w tym temacie. 

Skarbnik, zabierając głos w dyskusji wskazała na wysokość budżetu gmin sąsiednich. Zauważyła, że 

budżet Gminy Ksawerów po stronie dochodów jest porównywalny do budżetu Gminy Pabianice. 

Natomiast Konstantynów ma zaplanowane 105 mln zł. 

Radny M. Madaj zauważył, że diety w pozostałych gminach były niższe, ale zbliżone. Zauważył, że 

dieta radnego, to nie jest wynagrodzenie, tylko zwrot poniesionych kosztów, np. dojazdów. 

Przewodnicząca podkreślała, że nie powinno się porównywać diet radnych w sąsiednich gminach z 

dietami radnych Gminy Pabianice, ponieważ tam diety radnych zawsze były niższe. 

Część radnych prezentowała stanowisko zgodnie, z którym nie ma potrzeby czekać, należy przyjąć 

uchwałę z przegłosowanymi przez radnych wysokościami diet. 

Radni zastanawiali się czy możliwe jest podjęcie tej uchwały w późniejszym terminie. 

Padła również propozycja przekazania nadwyżki diety na cele charytatywne. 

Wójt, po uzyskaniu telefonicznej informacji od radcy prawnego poinformował, że rada może podjąć 

taką uchwałę w grudniu, nawet ustalając nowe diety od 1 listopada. Otrzymał również informację, że 

Rada Gminy Dobroń, Rada Miasta Pabianice oraz Rada Powiatu Pabianickiego uchwały w tych 

sprawach będą podejmować w grudniu. W związku z tym Wójt radził by poczekać z podjęciem 

uchwały w tej sprawie. 

Na tym zakończono dyskusję. 

 

 



Ad. pkt 4. 

Spraw różnych nie było. 

 

Na tym posiedzenie Komisji się zakończyło. 

 

 Przewodnicząca 

 Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju 

 Rady Gminy Pabianice 

 

 Maria Lubowicka 

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 


