
Protokół Nr 28 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 25 lutego 2022 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, Sekretarz Gminy A. 

Chodasewicz-Izaszek oraz Kierownik Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. 

Izbicki. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. 

Lubowicka. 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Omówienie programu opieki nad zwierzętami na 2022 rok. Warunki umowy ze schroniskiem 

dla zwierząt w Pabianicach. 

2. Omówienie materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne. 

 

 

Przewodnicząca powitała zebranych, odczytała tematykę posiedzenia i przeszła do realizacji 

poszczególnych punktów porządku obrad. 

 

 

Ad. pkt 1. 

Omówieniem programu opieki nad zwierzętami wraz z przedstawieniem warunków umowy ze 

schroniskiem dla zwierząt w Pabianicach zajął się Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i 

Rozwoju S. Izbicki. Materiały w tej sprawie stanowią zał. nr 2 do protokołu. 

Przewodnicząca, podsumowując powyższe wystąpienie zauważyła, że zainteresowani członkowie 

Komisji mieli możliwość wyjazdu do schroniska w Pabianicach. Warunki dla zwierząt są bardzo 

dobre. Ogólna ocena schroniska wg Przewodniczącej była bardzo dobra. 

Pewne uwagi miała również w tym temacie radna M. Werstak. Zastanawiała się nad możliwością 

udzielenia dodatkowej pomocy. 

Dalszych uwag, ani pytań w tym temacie nie było. 

  

 



Ad. pkt 2. 

W zastępstwie Wójta materiały na sesję przedstawiła Sekretarz Gminy. 

Projekty uchwał od nr roboczego  LVIII/A/2022 do nr LVIII/E/2022  stanowią załączniki od nr 3 do 

nr 7,  wraz z uzasadnieniami do nich. 

Pytań, ani uwag do powyższego nie było. 

Sekretarz poinformowała ponadto, że Wójt zamierza wprowadzić pod obrady sesji dodatkowy projekt 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Pabianice biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 

szkoleniu lub ćwiczeniu. Projekt stanowi zał. nr 8 do protokołu. Stawki muszą być zgodne ze 

stawkami określonymi w rozporządzeniu. Inicjatywa nadal pozostaje po stronie jednostek, tzn., że 

jeżeli jednostka nie wystąpi z wnioskiem o wypłatę ekwiwalentu, to gmina go nie wypłaca. 

Pytań, ani uwag do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 3. 

W ramach spraw różnych radna M. Werstak pytała, czy Gmina deklaruje się przyjąć uchodźców z 

Ukrainy oraz czy są procedury, zarządzenia Wójta w przypadku napaści na Polskę. 

Innych spraw różnych nie było. 

 

Na tym posiedzenie Komisji się zakończyło. 

 

 Przewodnicząca 

 Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju 

 Rady Gminy Pabianice 

 

 Maria Lubowicka 

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 


