
Protokół Nr 29 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbywało się w formie online. Rozpoczęło się o godz. 10.00. 

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, W-ce Wójt Gminy Pabianice R. Figiel oraz Kierownik Ref. Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. 

Lubowicka. 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Inwestycje w gminie Pabianice w 2022 roku. Informacje dotyczące gazyfikacji na terenie 

gminy Pabianice. 

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 realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy na 2022 r. w zakresie 

wodociągów i kanalizacji zajął się Kierownik S. Izbicki. Kierownik poinformował, że w zeszłym 

roku opracowane zostały 3 projekty sieci wodociągowej w Górce Pabianickiej, Rydzynach i 

Janowicach – na ich podstawie inwestycje będą realizowane w bieżącym roku. W zakresie kanalizacji 

– czynione są przygotowania do budowy kanalizacji w Piątkowisku (odejście od ul. Cynkowej) oraz 

w Kudrowicach. W zakresie tej inwestycji będzie składany wniosek do PROW o dofinansowanie. 

Wniosek musi być złożony do 31 maja. 

Odnosząc się do tematu radny G. Antoniewski pytał, co z wodociągiem w Okołowicach.  

Kierownik odpowiedział, że trzeba będzie się przymierzać, żeby w przyszłym roku realizować tą 

inwestycję. Plan jest taki by rozpocząć budowę od strony Gorzewa. Urząd czeka na pojawienie się 

możliwości pozyskania dofinansowania. Dodał, że realizacja tej inwestycja była planowana na rok 

2022, jeżeli byłyby oszczędności, jednak okazało się, że środków w budżecie brakuje, a jest do 

kosztowna inwestycja. 

Innych uwag do powyższego nie było. 



Wójt omówił z kolei stopień realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy na 2022 r. w 

zakresie dróg, co stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

Do przedstawionej informacji pytanie zgłosił radny Ł. Drewniak. Pytał, o remont której drogi w 

Górce Pabianickiej chodzi. 

W-ce Wójt poinformował, że chodzi o drogę naprzeciw cmentarza. Ma zostać wykonana nakładka 

asfaltowa. Na drogę za sklepem trzeba wykonać w pierwszej kolejności dokumentację projektową. 

W tym miejscu radna M. Werstak poprosiła o pisemną informację w przedstawionym przez Wójta 

temacie. 

Wójt poinformował, że pisemna informacja o pracy między sesjami zawierająca m.in. informację o 

realizacji poszczególnych inwestycji zawarta jest w protokole z sesji i jest publikowana na stronie 

BIP Urzędu Gminy. Również informacja, która została przedstawiona podczas Komisji była 

przesłana radnym w formie e-mailowej przed posiedzeniem Komisji. Niemniej ustalono, że radni 

będą otrzymywać po sesji materiał zawierający informację Wójta o pracy między sesjami.  

W dalszej kolejności Przewodnicząca dopytywała, czy wpłynęło dużo wniosków na wymianę kotłów. 

Zauważyła, że kwota zarezerwowana na ten cel w budżecie, tj. 100 tys. zł to mało na realizację 

Programu. 

Wójt poinformował, że wpłynęło ok. 46 wniosków. Przyznał, że kwota 100 tys. zł miała jedynie 

rozpocząć zadanie. Reszta miała pochodzić z nadwyżki budżetowej, jednak z nadwyżki nic już nie 

zostało. Dlatego rolą radnych jest wskazanie skąd środki mają zostać przesunięte, ponieważ Wójt 

przyznał, że po analizie budżetu nie widzi skąd można by przesunąć środki na ten cel.  

Radna zasugerowała, że może po przetargach zostaną poczynione oszczędności. 

Wójt sceptycznie podchodził do takiego założenia. Podkreślił przy tym, że Gmina Pabianice jako 

jedyna w województwie ma taki Program. Do tej pory w Gminie, przy udziale środków z Programu, 

udało się wymienić ponad 100 pieców, co jest dobrym wynikiem. 

Radna M. Werstak cieszyła się, że są chętni na wymianę pieców. 

Wójt stwierdził, że nie mają wyjścia, ponieważ od 1.01.2023 r. wejdzie w życie uchwała Sejmiku 

Województwa Łódzkiego o zakazie opalania paliwami stałymi. 

W tym temacie więcej uwag nie było. 

Przewodnicząca prosiła o przybliżenie tematu gazyfikacji. 

Wójt poinformował, że gazyfikacja nie jest zadaniem własnym Gminy. Następnie zauważył, że od 

ostatniego razu niewiele się zmieniło. W piątek w Bychlewie odbyło się zebranie z mieszkańcami, na 

które próbowano zaprosić przedstawicieli PSG, jednak się nie udało. Podał następujące fakty: 

• projekty cały czas są tworzone; 

• inwestycje zostały zatrzymane. Jako przykład Wójt podał Szynkielew I, gdzie brakuje 200 

mb, żeby utworzyć spinkę. Mimo ponownie złożonego przez mieszkańców wniosku i 

interwencji Gminy odpowiedź była negatywna z powodu „nieopłacalnej inwestycji”. Szkoła 

w Bychlewie również nie została przyłączona do sieci; 

• ze źródeł ogólnodostępnych wynika, że brakuje środków. 



W tym miejscu radna M. Werstak poinformowała, że kontaktowała się z PSG i pytała, kiedy 

dokończona zostanie nitka do szkoły w Bychlewie i Amazona. Otrzymała odpowiedź zgodną z 

informacją przez Wójta. Poinformowano ją również, że problemem jest brak zgody 3 mieszkańców  

na wejście w ich teren, a Zarząd dróg Wojewódzkich nie wyrazi zgody na wejście w nowo-

wyremontowaną drogę. Jeżeli udałoby się przekonać tych 3 mieszkańców, to procedura trwałaby 2 

lata, a jeżeli nie, to postępowanie administracyjne będzie trwać bardzo długi czas. Radna proponował, 

żeby w negocjacje włączył się Przewodniczący Rady. 

Wójt poinformował, że temat jest mu znany, ponieważ PSG prosiło o pomoc w tej sprawie. Wójt 

wyjaśnił, że dotarł wraz z sołtysem Bychlewa do tych 3 mieszkańców. Podjęta została próba ich 

przekonania, która nie przyniosła rezultatu i wiadomo było już 2 lata temu, że nie uda się przekonać 

tych mieszkańców. W związku z tym Wójt pytał retorycznie, dlatego już wtedy PSG nie rozpoczęło 

procedury ZRID (wywłaszczeniowej). 

Dalszych uwag, ani pytań nie było. 

 

Ad. pkt 2. 

Wójt przedstawił i omówił krótko materiały na sesję. 

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

nr 7,  wraz z uzasadnieniami do nich. 

Pytań, ani uwag do powyższego nie było. 

Wójt poinformował ponadto, że zamierza wprowadzić pod obrady sesji dodatkowych projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. dotyczącej zmiany nazwy zadania 

realizowanego ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bychlew. Projekt w tej sprawie stanowi zał. 

nr 8 do protokołu. 

Pytań, ani uwag do powyższego nie było. 

 

Ad. pkt 3. 

Spraw różnych nie było. 

 

Na tym posiedzenie Komisji się zakończyło. 

 

 Przewodnicząca 

 Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju 

 Rady Gminy Pabianice 

 

 Maria Lubowicka 

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 


