
Protokół Nr 30 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 24 czerwca 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 oraz Wójt Gminy Pabianice M. 

Wieczorek. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. 

Lubowicka. 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Analiza działań gminy Pabianice w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego we współpracy z jednostkami OSP. 

2. Omówienie materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca powitała zebranych i odczytała tematykę posiedzenia. 

Przed omówieniem tematyki posiedzenia Wójt prosił o zamianę kolejności omawianych zagadnień z 

uwagi na konieczność wyjazdu na zakończenie roku szkolnego do szkół. 

Radni nie widzieli przeciwwskazań. 

 

Ad. pkt 2. 

Wójt przedstawił i omówił krótko materiały na sesję. 

Projekty uchwał od nr roboczego  LXIV/A/2022 do nr LXIV/I/2022  wraz z uzasadnieniami do nich 

stanowią załączniki od nr 2 do nr 10. 

Pytań, ani uwag do powyższego nie było. 

Wójt poinformował ponadto, że zamierza wprowadzić pod obrady sesji dodatkowe projekty uchwał 

w sprawie: 

• przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Pabianice” (zał. nr 11). 

Wójt przypomniał, że uchwała ta została zakwestionowana przez Łódzki Urząd Wojewódzki, 

ponieważ nie było jednoznacznej informacji o konsultacjach z RDOŚ. Obecnie Gmina Pabianice 

otrzymała jednoznaczną odpowiedź RDOŚ, że opinia RDOŚ nie jest zasadna, stąd uchwała może 

zostać przyjęta. 



• uchylająca uchwałę Nr L/333/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność 

inwestycyjną w 2022 r. (zał. nr 12). 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach otrzymało dofinansowanie z tzw. Polskiego Ładu na realizację 

nowego zadania obejmującego również inwestycję zaplanowaną w budżecie gminy pn.:„Przebudowa 

dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice”. Inwestycja będzie 

realizowana w przyszłym roku. 

• zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. (zał. nr 13). 

Zmiana polega na włączeniu po stronie wydatków kwoty 38.880 zł na zakup samochodu strażackiego 

do OSP Kudrowice; 

• WPF, który uwzględni powyższe zmiany (zał. nr 14). 

Odnosząc się do przedstawionej uchwały dotyczącej wniosku o uchylenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, zapytał dla jakiej miejscowości wnioskowano o uchylenie planu. 

Wójt odpowiedział, że dla ***************. 

Innych pytań, ani uwag do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 1. 

Wójt, w związku z tym, że radni otrzymali materiał, w którym dokonano analizy działań gminy 

Pabianice w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego we współpracy z jednostkami 

OSP (zał. nr 15 do protokołu), dokonał ogólnego omówienia powyższego zagadnienia. 

Wójt zwrócił uwagę na ostatnie lata pandemii, które zahamowały prace inwestycyjne, co nie znaczy, 

że działania nie były podejmowane. Podkreślił, że OSP rozpoczęły lub pozyskały środki zewnętrzne. 

Przykładem jest OSP Górka Pabianicka, która pozyskała środki z WFOŚiGW w Łodzi na 

termomodernizację budynku, czy OSP Kudrowice, która pozyskała środki na zakup samochodu. Wójt 

uznał, że jest to dobry kierunek, a gmina wspiera finansowo takie inicjatywy. 

W podsumowaniu Wójt wskazał, że jednostki nie są tylko do gaszenia pożarów, czy uczestniczenia 

w działaniach zapobiegających katastrofom. Jednostki uczestniczą we wszelkich działaniach 

społecznych organizowanych na terenie gminy. Przykładem może być festiwal „Polka”.  

Radny A. Golewski przyznał, że funkcjonowanie straży pożarnych jest bardzo dobre, jednak był 

zdania, że mniejsze jednostki, które nie są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym powinny 

być wysyłane do mniejszych zdarzeń. 

W tej kwestii informacji udzielił radny M. Madaj, jednocześnie Prezes OSP Kudrowice, który 

wskazał, że jednostki będące w Krajowym Systemie są wyposażone w system wczesnego 

powiadamiania. Wyjazdami dysponują jednostki PSP, które mają pewność, że strażacy z jednostek 

OSP, które są w Krajowym Systemie mają odpowiednie wyszkolenie, a tylko tacy mogą brać udział 

w akcjach. Podał przykład, gdy dyspozytor PSP wezwał na akcję jednostkę spoza Systemu, która na 

akcję się nie zgłosiła. Trzeba było wzywać inną. 

Wójt podsumował powyższe stwierdzeniem, że jest to temat złożony. PSP ma swoje argumenty. 



Innych głosów w tym temacie nie było. 

 

Ad. pkt 3. 

W ramach spraw różnych radny G. Antoniewski pytał o drogę w Świątnikach. 

Wójt odpowiedział, że ma tam zostać wysypana szlaka, jednak obecnie pracownicy drogowi mają 

koszenia. 

Radny M. Madaj podziękował radzie i Wójtowi za środki na zakup samochodu do OSP Kudrowice. 

Uroczystość 65-lecia OSP uświetni zakupiony samochód. 

Na koniec radny G. Antoniewski zaprosił na piknik do Świątnik.   

 

Na tym posiedzenie Komisji się zakończyło. 

 

 Przewodnicząca 

 Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju 

 Rady Gminy Pabianice 

 

 Maria Lubowicka 

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 


