Protokół Nr 09
z posiedzenia Komisji Gospodarczo – Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 26 czerwca
2019 r.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: radni - członkowie, obecni zgodnie z załączoną listą
obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt Gminy
Pabianice M. Wieczorek oraz W-ce Wójt Gminy Pabianice R. Figiel.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej M. Madaj powitał zebranych oraz przedstawił
następujący porządek obrad:
1. Transport zbiorowy – analiza funkcjonowania.
2. Sprawy różne, w tym omówienie materiałów na sesję Rady Gminy.
Ad. pkt 1.
Analizę funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie gminy Pabianice przedstawił w kilku
zdaniach W-ce Wójt R. Figiel (zał. nr 2).
Do powyższej analizy odniósł się radny K. Kowalski, który zapytał o koszt za wozokilometr
przejazdu autobusu linii 260. Czy gmina płaci za wszystkie kilometry.
W-ce Wójt odpowiedział, że koszt za wozokilometr w jednym kursie jest od Piątkowiska do
ul. Lutomierskiej - po gminie Pabianice (łącznie 10,5km) i za to gmina płaci. Dalej, na terenie
miasta Pabianice nie płacimy.
W dalszej kolejności z pytaniem do W-ce Wójta zwrócił się Przewodniczący Komisji Gospodarczo
– Finansowej M. Madaj pytając, czy znana jest może ilość pasażerów przewożonych przez MZK.
W-ce Wójt odpowiedział, iż dwa lata temu zliczenie pasażerów wykonane zostało przez firmę
zewnętrzną, jednakże nie ma on obecnie tych danych przy sobie. W najbliższym czasie planuje się
dokonać takich wyliczeń przy pomocy stażystów.
Odnosząc się do przedstawionej przez W-ce Wójta analizy funkcjonowania transportu zbiorowego
na terenie gminy Pabianice radny K. Kowalski zasygnalizował, iż jakiś czas temu rozmawiał
z Wójtem M. Wieczorkiem na temat skomunikowania Rydzyn z Pabianicami, wspominając
wówczas o zamiarze spotkania się z przedstawicielami MZK Pabianice w celu zrobienia rozeznania
ewentualnego uruchomienia linii autobusowej „Rydzyny – Pabianice”. MZK wykonało kurs
techniczny przez Rydzyny, na trasie: pętla na bugaju przy Waltera Janke do Pawlikowic, tam gdzie
jeździ 265. Po przejeździe wyliczono, iż trasa wynosiłaby 7,5 km w jedną stronę (15 km w obie)
przy 8 kursach dziennie. Gdyby gmina się na to zdecydowała to MZK chętnie uruchomi taką linię,
pod warunkiem, że przez rok - ewentualnie jego część - do momentu zorientowania się jak ta linia
jest obciążona pasażerami na tej trasie, byłoby to 100% kosztów za wozokilometr, co w skali roku
zrodziło by kwotę ok. 300.000,00 zł. Jest to duża suma i może dobrze by było rozejrzeć się wśród
prywatnych przewoźników busów, bo koszty zawsze będą, ale niewspółmierne do MZK. Trzeba by
tą kwestię dokładnie przekalkulować i porozmawiać z chętnymi do świadczenia tej usługi.
Podkreślił dodatkowo, że powinno się także powtórnie zastanowić nad skorelowaniem przewozów
tras, żeby się nie powielały tam gdzie nie muszą. Żeby to było w sposób racjonalny zaplanowane.
Radny K. Kowalski wspomniał także, iż mieszkańcy Rydzyn chcą w najbliższym czasie wystąpić
z petycją dot. skomunikowania ich miejscowości.
W-ce Wójt R. Figiel odpowiedział, iż jeśli chodzi o uruchomienie przejazdu autobusowego na trasie
Rydzyny – Pabianice jest to na pewno kwestia nad którą można się zastanowić i porozmawiać. Jeśli
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zaś chodzi o przeorganizowanie systemu transportu zbiorowego na terenie gminy przy korzystaniu
z przewoźników prywatnych, powinno się najpierw porozmawiać z tymi przewoźnikami, którzy już
są - jak oni to widzą, czy są w stanie wystartować do przetargu, czy są w stanie wywiązać się
z usługi. Jeśli zorganizuje się przetarg to trzeba minimum na 2, 3 lata podpisać z przewoźnikiem
umowę, gdyż nie można wymagać aby ktoś przygotował tabor, a po roku nie miał pewności, że
będzie dalej jeździł. W-ce Wójt zasygnalizował, iż do września powinno się mieć już wiedzę w tym
temacie.
W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej M. Madaj
spytał, czy ewentualna rezygnacja z usług MZK z czymś się wiąże.
Przewodniczącemu M. Madajowi odpowiedział Wójt M. Wieczorek, który zaznaczył, iż taką
rezygnację trzeba by było na pewno negocjować, gdyż dla MZK to też byłby kłopot, z uwagi na to,
iż skończyłaby się dana linia. Nawet gdyby chcieli zachować tą trasę do granic miasta, to autobus
przecież gdzieś musi wrócić. Do negocjacji powinno się przystąpić jak już sprawdzi się rynek oraz
to, czy w ogóle jest się w stanie zorganizować taki transport, żeby potem nie było problemów.
Podczas zebrań wiejskich na których wybierano sołtysów temat transportu zbiorowego po gminie
był bardzo często poruszany, co wskazuje na fakt dużej potrzeby w tym temacie. Można też
skorzystać z jeszcze jednej opcji i np. przez dwa lata próbować zagęścić „naszą” siatkę połączeń
autobusowych obok MZK - jednocześnie walcząc u nich o jak najniższą stawkę za wozokilometr,
a równolegle budować „swoją” sieć komunikacyjną, tak aby w pewnym momencie móc rozmawiać
z prywatnymi wykonawcami usług transportowych, że potencjalnie może być taka możliwość, iż
będzie trzeba wejść na linie, które teraz są obsługiwane przez MZK.
Na tym dyskusja się zakończyła. Więcej uwag nie było.
Ad. pkt 2.
Wójt M. Wieczorek przedstawił i omówił następujące projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy
Pabianice.
• Uchwała Nr XII/A/2019 – w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania z tytułu
rozpatrzenia raportu o stanie gminy. Uwag do projektu nie zgłoszono.
• Uchwała Nr XII/B/2019 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu,
sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2018
rok. Uwag do projektu nie zgłoszono.
• Uchwała Nr XII/C/2019 – zmieniająca Uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice
z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia
25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu ich
uiszczania w części dotyczącej załącznika. Uwag do projektu nie zgłoszono.
• Uchwała Nr XII/D/2019 – w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników do sądów powszechnych. Uwag do projektu nie zgłoszono.
• Uchwała Nr XII/E/2019 – w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji
informacji o kandydatach na ławników. Uwag do projektu nie zgłoszono.
• Uchwała Nr XII/F/2019 – w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru
przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. W ramach uzasadnienia projektu, Wójt
wyjaśnił, iż jest to „zrzutka” (w wysokości 2.500,00 zł) kilku gmin na zakup wspólnego
toru. Uwag do projektu nie zgłoszono.
• Uchwała Nr XII/G/2019 – w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice. Wójt wskazał
następujące zmiany:
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- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 18.515,08 zł; w kwocie tej znajduje się także kwota
2.500,00 zł na dotację w ramach zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych;
- kwota 5.332,08 zł na rozliczenie projektu pn:”Gmina Pabianice zapewnia dobrą jakość edukacji w
Szkole Podstawowej w Bychlewie. Był to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i po ostatecznym rozliczeniu okazało się, że taką kwotę należy jeszcze na
ten projekt przekazać, przy czym SP w Bychlewie na koniec ubiegłego roku wpłaciła do budżetu
gminy 27.000,00 zł zwrotu i z tej kwoty oddana zostanie brakująca kwota;
- 10.683,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich szkół
z terenu gminy.
• Uchwała Nr XII/H/2019 – w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia systemu
uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Uwag do
projektu nie zgłoszono.
• Uchwała Nr XII/I/2019 – w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach
wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością. Uwag do projektu nie zgłoszono.
• Uchwała Nr XII/J/2019 – w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice. Uwag do projektu nie zgłoszono.
• Uchwała Nr XII/K/2019 – w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony
Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice. Uwag do projektu nie zgłoszono.
• Uchwała Nr XII/L/2019 – w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Pabianice. Uwag do projektu nie zgłoszono.
• Uchwała Nr XII/M/2019 – w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy
Pabianice - w ramach uzasadnienia przedmiotowego projektu Wójt zaznaczył, że
najważniejszym jego elementem jest to, iż jeżeli zostanie on przyjęty przez radnych
i wejdzie w życie, to za mniejszą kwotę będzie można objąć opieką żłobkową większą ilość
dzieci niż dotychczas. Obecnie taką opiekę spełnia instytucja opiekunów dziennych za którą
gmina płaci miesięcznie ok. 900-1200 zł za jedno dziecko. Obecnie, na mocy art. 60 ustawy
o opiece nad dziećmi do lat 3 pojawiła się furtka dająca możliwość dopłaty w kwocie 500 zł
dla każdego dziecka z gminy Pabianice za uczęszczanie do niepublicznego żłobka.
Odnosząc się do w/w projektu uchwały radny K. Kowalski zapytał czy Wójtowi coś wiadomo
w temacie pozyskania środków unijnych na organizację opieki nad dziećmi do lat 3.
Wójt M. Wieczorek odpowiedział, iż temat ten jest mu znany, jednakże zaznaczył, iż środki te są
tak naprawdę w ogromnej większości kierowane do samorządów, które chcą inwestować w budowę
własnych żłobków. Opcja taka została przeanalizowana na gruncie gminy, jednak z uwagi na to, że
gmina jest podzielona na pół i trzeba byłoby zbudować dwie instytucje, jest on daleki od tej
inwestycji. Lepszym i tańszym rozwiązaniem jest pielęgnowanie tego co już zostało stworzone niż
budowa dwóch obiektów od nowa.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Na zakończenie tegoż punktu posiedzenia Wójt poinformował, iż oprócz w/w projektów uchwał,
będą jeszcze 3 dodatkowe projekty, które wprowadzi na sesji. Będą one dotyczyły następujących
kwestii:
- remontów w szkołach podczas wakacji na wniosek dyrektorów szkół,
- zmian w budżecie gminy związanych z inwestycją przebudowy drogi w Rydzynach dz. 61/2,
- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie drogi przez gminę w Jadwininie.
W ramach spraw różnych głos zabrał radny K. Kowalski zadając pytanie pod kątem projektu
oświetleniowego na położenie linii oświetleniowej na terenie gminy. Czy udało się uzyskać zgodę
od mieszkańców. Czy ta sprawa się udała. Czy wystąpiły jakieś trudności.
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Wójt M. Wieczorek odpowiedział, iż trudności nie wystąpiły, a etap umów poszedł dobrze. Obecnie
brakuje pojedynczych zgód. Było kilka sytuacji gdzie trzeba było zrezygnować z drogi, bo było np.
30 właścicieli i nie dało rady, mimo podejmowania kilku prób, do wszystkich dotrzeć. Zlecono
także Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego wykonanie w przedmiotowej sprawie studium
i wniosku. Dokumenty te najprawdopodobniej będą gotowe do końca lipca.
Więcej spraw nie zgłoszono.
Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.
Posiedzeniu przewodniczył:
Przewodniczący Komisji
Gospodarczo - Finansowej

Mariusz Madaj

Protokołowała:
Paulina Mąkowska
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