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Protokół Nr 32 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 21 października 2022 r. 

 

Posiedzenie Komisji 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 Pabianie M. 

Wieczorek. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju M. 

Lubowicka. 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Analiza realizacji programu wsparcia budowy mikro instalacji prosumenckich w Gminie 

Pabianice – współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

2. Omówienie materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca powitała zebranych, przedstawiła tematykę posiedzenia i przeszła do pierwszego 

punktu porządku spotkania. 

 

Ad. pkt 1. 

W ramach analizy realizacji programu wsparcia budowy mikro instalacji prosumenckich w Gminie 

Pabianice – współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego Przewodnicząca przybliżyła informację, którą radni 

otrzymali, i która stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Wójt, w komentarzu do powyższego poinformował, że zadanie jest w trakcie realizacji. Prace są 

realizowane zgodnie z harmonogramem. 

Przewodnicząca Komisji M. Lubowicka zauważyła, że są kolejni chętni do przystąpienia do 

programu. 

Radny Ł. Drewniak pytał, czy planowane jest uruchomienie Programu na przyszły rok. 

Wójt odpowiedział przecząco uzasadniając to brakiem dostępu do środków unijnych. Ze środków 

budżetu Gminy nie da się zrealizować tego Programu. Natomiast, jeżeli pojawią się możliwości 

pozyskania dofinansowania, to będą realizowane kolejne edycje Programu. 

Radna M. Werstak upewniała się, że gdyby były środki, to Gmina przystąpi do projektu. 

Wójt potwierdził. Zauważył jednak, że nic na to nie wskazuje. 
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Innych pytań, ani uwag nie było. 

 

Ad. pkt 2. 

Wójt przedstawił projekty uchwał o nr roboczych LXVIII/A/2022 i LXVIII/B/2022 wraz z 

uzasadnieniami do nich, co stanowi zał. nr 3 i 4 do protokołu. 

Uwag nie było. 

 

Ad. pkt 3. 

W ramach spraw różnych radny Ł. Drewniak pytał, kiedy radni otrzymają projekt budżetu. 

Wójt stwierdził, że planuje się przyjąć budżet z końcem grudnia. Obecnie trwają prace nad jego 

projektem. Przypuszczał, że w połowie listopada wstępny projekt będzie gotowy. 

Z kolei Przewodnicząca Komisji pytała, co z węglem. 

Wójt odpowiedział, że Gmina będzie uczestniczyć w sprzedaży węgla. Obecnie trwają prace nad 

ustawą, która zakłada współpracę z podmiotem trzecim. Gmina Pabianice prowadzi rozmowy z 

Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska. Założenie jest takie, że mieszkańcy, którzy złożyli 

deklarację o źródle ciepła i kwalifikują się do otrzymania dodatku węglowego, będą mogli 

wnioskować o zakup od samorządu 1,5 t węgla w bieżącym roku i 1,5 t do końca marca 2023 r. Cena 

ma wynosić max 2000 zł/t, przy czym cena zakupu przez samorząd to 1500 zł/t brutto. 

Wśród radnych pojawiły się wątpliwości odnośnie jakości węgla, padł pomysł by testować jego 

jakość. 

Wójt stwierdził, że Gmina nie będzie miała wpływu na to co i jakiej jakości dostanie. Dodał, że nie 

brałby na siebie testowania jakości dostarczonego węgla. Certyfikat jakości musi przedstawić 

dostawca. Gmina nie ma nawet gwarancji skąd będzie odbiór, to może być loteria. 

Wójt poinformował następnie, że mieszkańcy będą proszeni o wstępną deklarację odnośnie tego kto 

jest zainteresowany zakupem oraz jaka frakcja interesuje daną osobę. Do wtorku takie 

zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone do Wojewody. 

Radna M. Werstak prosiła by taką informację przesłać radnym na e-maila. 

Wójt odpowiedział, że dopóki nie będzie konkretnej informacji od Wojewody, to wstrzymuje się. 

W tym temacie nie było więcej uwag. 

Radna M. Werstak pytała dalej o to, dlaczego od 2 tygodni nie ma pracowników na budowie drogi w 

Pawlikowicach. Radna martwiła się o to, czy uda się do końca listopada zrealizować inwestycję. 

Wójt stwierdził, że dowie się skąd wynika przerwa w pracach. 

Na zakończenie Wójt wspomniał o obchodach święta 11 listopada, które ma się odbyć dnia 10 

listopada 2022 r. w GDK w Bychlewie o godz. 18.00. 

Innych spraw nie było. 
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Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji. 

 

 Przewodnicząca 

 Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju 

 

 Maria Lubowicka 

 

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 


