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Protokół Nr 04 

 z posiedzenia Komisji Gospodarczo – Finansowej ze wspólnym posiedzeniem Komisji 

Ochrony Środowiska i Komisji Samorządowo – Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy 

Pabianice z dnia 21 lutego 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, Skarbnik Gminy M. Nowicka oraz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki. 

Celem posiedzenia połączonych Komisji było ustalenie nowych stawek za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

Przybyłych na posiedzenie Komisji powitał Przewodniczący Rady Gminy Pabianice J. Błoch,                 

po czym przekazał przewodnictwo w obradach Przewodniczącemu Komisji Gospodarczo – 

Finansowej M. Madajowi. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej Mariusz Madaj przedstawił następujący 

porządek obrad: 

 

1. Analiza dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami, podsumowanie roku 2018               

i plan na rok 2019. 

2. Omówienie materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne. 

 

Ad. pkt 1. 

 

Głos zabrał Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki, 

który krok po kroku omówił analizę finansową gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018 

oraz plan na 2019 rok (zał. nr 2). Obecne stawki podatkowe za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi obowiązują od 2016 roku  nie uległy zmianie ani w 2017 ani w 2018 roku. Obecnie 

jest prowadzona analiza umów i rachunków za wodę, jak również sprawdzana jest                      w 

ewidencji mieszkańców ilość osób zameldowanych na danej posesji. W pierwszej kolejności 

wystawiono wezwania do mieszkańców Piątkowiska o zgłoszenie się i wyjaśnienie rozbieżności dot. 

ilości osób zgłoszonych w deklaracji o gospodarowaniu odpadami. 

 

Do powyższej wypowiedzi sugestię zgłosił Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Finansowej M. 

Madaj, który podkreślił, iż warto by się było pochylić nad kwestią osób, które zamieszkują bądź 

przebywają na terenie gminy Pabianice, a nie są zameldowane. Jeżeli osoby takie deklarują, że nie 

produkują śmieci na terenie gminy Pabianice powinny przedstawić zaświadczenie gdzie wnoszą             

za nie opłaty. 

 

Kierownik S. Izbicki przychylił się do powyższej sugestii i dodał, iż dlatego w pierwszej kolejności 

wzywani są mieszkańcy nowo zamieszkani. Po Piątkowisku będzie Bychlew, gdzie również są duże 

rozbieżności między układem zameldowania, a układem złożonym w deklaracji. Poinformował także, 

iż pod koniec zeszłego roku został ogłoszony przetarg w wyniku którego podpisano umowę na odbiór 

odpadów na rok 2019. 

 

W dalszej kolejności Kierownik S. Izbicki przedstawił planowane wydatki za gospodarowanie 

odpadami na 2019 rok po czym przeszedł do symulacji dla różnych wariantów stawek opłaty                  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Do powyższego odniosła się radna M. Werstak, która zapytała czy znane są stawki podatkowe                

na wywóz odpadów w innych gminach ościennych. 

 

W odpowiedzi Kierownik S. Izbicki oznajmił, iż stawki te z powodu trwających jeszcze umów 

przetargowych są mniej więcej na tym samym poziomie na jakim były w roku poprzednim.                    

W momencie nowego przetargu będą znane nowe stawki podatkowe. Na dzień dzisiejszy wiadomo, 

iż miasto Łódź ma stawkę w wysokości 13,22 zł. 

 

Radny K. Kowalski podkreślił, iż do Łodzi nie ma się co porównywać. 

 

Radna M. Werstak zapytała natomiast o stawki w takich gminach jak: Ksawerów, Dłutów, Dobroń. 

 

Między radnymi nawiązała się w tej kwestii dyskusja. 

 

Kierownik S. Izbicki oznajmił, iż uchwała z nowymi stawkami będzie przedstawiona pod obrady 

radzie gminy w marcu. 

 

Dalej, pozostając przy temacie stawek za odpady komunalne, radny M. Gryska, odnośnie                        

przedstawionej przez S. Izbickiego analizy finansowej zwrócił się z pytaniem czy jest także analiza 

ilościowa z którą radni mogliby się zapoznać. 

 

S. Izbicki poinformował, iż do tych danych będzie dostęp 30 kwietnia, gdyż taki jest termin zrobienia 

sprawozdania przez Wójta gminy w zakresie ilościowym i jakościowym odbioru odpadów za rok 

2018. 

 

Radny M. Gryska zapytał także czy S. Izbicki posiada porównanie ilości odbieranych odpadów                

za rok 2016 i 2017. Czy pamięta wzrost. 

  

S. Izbicki odpowiedział, że w 2016 i 2017 roku ten wzrost finansowo wyniósł 7%. Natomiast jeśli 

chodzi o wzrost ilościowy musi spojrzeć w sprawozdania. 

 

Radny M. Gryska doprecyzował, iż chodzi o to, jaka jest tendencja - wzrostowa czy malejąca. 

 

S. Izbicki odrzekł, iż jeśli chodzi o PSZOK jest to tendencja wzrostowa o 100% między 2016                  

a 2018 rokiem. 

 

Radna M.Werstak spytała natomiast kiedy jest organizowany przetarg dot. odbioru odpadów 

komunalnych. 

 

Kierownik S. Izbicki odpowiedział, iż takowy przetarg będzie organizowany we wrześniu, jednakże 

w tym roku planuje się ogłosić go na okres dłuższy niż rok. 

 

Dalej, radna M.Werstak zapytała, ile podmiotów zgłasza się do przetargu, na co S. Izbicki 

odpowiedział, iż w ubiegłym roku do przetargu przystąpiła jedna firma - EKO-REGION. 

 

Radna M. Werstak zadała pytanie czy jest tylko EKO - REGION i inne firmy nie wchodzą                      

do przetargu. 

 

Kierownik S. Izbicki odpowiedział, iż wystosowano zapytania do dwóch innych firm, ale nie 

przystąpiły one do przetargu. 

 



3 

 

W powyższej dyskusji głos zabrał Wójt, który dla przykładu wskazał gminę Tuszyn gdzie przy 100% 

wzroście do przetargu przystąpiły dwie firmy i to oferta tańsza, która go wygrała spowodowała 

przyrost 100%, bo droższa powodowałaby wzrost o 120%. 

 

Kierownik S. Izbicki dopowiedział, iż obecnie pomysł jest taki, aby w porozumieniu z innymi 

gminami ogłosić jeden wspólny przetarg na umowę wieloletnią. Być może spowodowałoby                   

to zainteresowanie innych firm niż tylko EKO-REGION do wzięcia udziału w przetargu. 

 

Radna M. Werstak zapytała czy firma, która obsługuje gminę Pabianice w zakresie odbioru odpadów 

ma jednakowe stawki dla innych gmin. 

 

Wójt odpowiedział, iż nie można tego porównać gdyż stawki są uzależnione  od warunków jakie 

postawi zamawiający (inna ilość wywożenia, inna częstotliwość). 

  

Po raz kolejny w tym temacie nawiązała się dyskusja między radnymi. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Finansowej M. Madaj stwierdził m.in., iż warto byłoby 

poszukać oszczędności, np. zmniejszyć częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych. Podobne 

zdanie w tym temacie wyraził także radny M.Gryska. 

 

W dalszej kolejności poruszona także została kwestia odpadów przyjmowanych przez gminny 

PSZOK. 

 

Radny A.Golewski zaproponował, aby porozmawiać z władzami miasta Pabianice o możliwości 

korzystania z ich PSZOK-u w celu obniżenia kosztów wynajmu, które w obecnej chwili są bardzo 

wysokie. 

 

Odnosząc się do powyższego pozostali radni zasugerowali rozważenie możliwości wybudowania 

przez gminę własnego PSZOK-u. 

 

Radna M.Werstak stwierdziła, iż z jednej strony warto przemyśleć budowę własnego składowiska 

odpadów, gdyż obecnie sam wynajem powierzchni pod PSZOK wynosi 73.800,00 zł rocznie                 

co przy obecnym wzroście cen jest dużą rozrzutnością. Z drugiej jednak strony można by było także 

spróbować negocjacji w kwestii obniżenia tej kwoty. 

 

Do powyższego odniósł się Wójt oznajmiając, iż pozyskanie działki i stworzenie własnego PSZOK-

u jest dobrym kierunkiem, jednakże trzeba uwzględnić wymogi planu zagospodarowania 

przestrzennego, którego zapisy muszą taką działalność dopuszczać. Gmina myślała już wcześniej            

o takim rozwiązaniu, jednakże plan nie przewidywał takiej możliwości. Jeśli plan zagospodarowania 

przestrzennego będzie przewidywał możliwość powstania takiej działalności będzie można pomyśleć 

o zrealizowaniu takowej inwestycji.  

 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej M. Madaj wystosował pytanie czy weryfikacja  

deklaracji śmieciowych zostanie zakończona do lipca/sierpnia aby można było jeszcze przed 

przetargiem sprawdzić co się udało zmienić? 

 

Kierownik S. Izbicki odpowiedział, iż weryfikacja ma się zakończyć w pierwszym półroczu tego 

roku. 

 

Radna M. Werstak zapytała zatem czy jeśli okaże się, że weryfikacja deklaracji jest skuteczna                  

i przybędzie ilości mieszkańców, przez co dochody gminy ulegną zwiększeniu i gmina będzie              
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na plusie bez podwyżek, to czy jest konieczne w chwili obecnej podjęcie uchwały zwiększającej 

stawkę. 

 

W odpowiedzi Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej M. Madaj odrzekł, iż uchwała 

taka zostanie dopiero podjęta na marcowej sesji. 

 

Do powyższego odniósł się także Kierownik S. Izbicki, podkreślając, że dlatego jest połączone 

posiedzenie Komisji aby na spokojnie można było przeanalizować stawki i coś ustalić. 

 

Dalej w dyskusji zabrał głos radny Ł. Drewniak, pytając, kiedy należy podjąć uchwałę z nowymi 

stawkami za śmieci aby obowiązywały one od 01 lipca 2019 roku. 

 

Kierownik S. Izbicki odpowiedział, iż ostateczny termin jest w marcu. 

 

Następnie głos zabrał radny G. Antoniewski, który zwrócił uwagę na problem odbioru przez PSZOK 

odpadów rolniczych takich jak folie czy worki. Obecnie PSZOK takich odpadów przyjmować nie 

chce. 
 

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej M. Madaj oznajmił, iż na dany moment 

ustalenie żadnych stawek nie jest możliwe, po czym postawił wniosek Komisji połączonych aby pan 

Wójt wspólnie z panem Kierownikiem S. Izbickim przygotowali na sierpniowe posiedzenie Komisji 

(być może również połączone) rozeznanie odnośnie kalkulacji poszukania miejsca ewentualnego 

powstania PSZOK-u gdyż wtedy będzie już znana weryfikacja deklaracji i będzie możliwe podjęcie 

jakiejś decyzji. 

 

Pozostając w dyskusji ustalenia nowych stawek za śmieci radny K. Kowalski zwrócił się                          z 

pytaniem do Kierownika S. Izbickiego, dlaczego w tej kadencji tak jak w poprzedniej nie było 

propozycji zmiany stawek od pierwszego stycznia tegoż roku. 

 

Kierownik S. Izbicki potwierdził, iż dwa lata temu i rok temu była propozycja zmiany stawek                

od 1 stycznia, która nigdy nie weszła w życie z powodu odrzucenia uchwały przez radnych. 

 

Radna M.Werstak przychylając się do wypowiedzi radnego K. Kowalskiego orzekła, iż zasadniczo 

co roku powinna być podwyższka choćby mała np. o 2 zł, a nie od razu o 100% albo 120%, gdyż nie 

do końca jest to uczciwe w stosunku do mieszkańców. Dodała także, iż podwyżka dla mieszkańców 

owszem, powinna być, ale powinno się przy tym pokazać, iż gmina także robi coś sama w tym 

kierunku np. wykaże działania oszczędnościowe. 

 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

Ad. pkt 2. 
 

Projekt uchwały o numerze roboczym VI/A/2019 (zał. nr 3) w sprawie rozpatrzenia petycji 

mieszkańców Pawlikowic dotyczącej drogi nr 3310E przebiegającej przez wieś Pawlikowice. 

Wójt wyjaśnił, iż jest to uchwała niezbędna i wynika ona z ustawy o petycjach, a jej treść została 

przygotowana przez Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Pabianice. Adresatem petycji 

nie jest gmina lecz Starostwo Powiatowe w Pabianicach. 

 

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. 
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Projekt uchwały o numerze roboczym VI/B/2019 (zał. nr 4) w sprawie zmiany Uchwały                    nr 

II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Pabianice. 

 

Do przedmiotowego projektu uchwały uwagi zgłosiła radna M.Werstak wyrażając wątpliwość co do 

sensu wpisywania czegoś co wynika bezpośrednio z przepisów (chodzi o wysokość dodatku 

stażowego) oraz zwróciła uwagę na niespójność w zapisach uchwał odnośnie publikacji                          w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Wyjaśnień w tym zakresie udzielił wójt. 

 

Więcej uwag nie wniesiono. 

 

Do projektu uchwały o numerze roboczym VI/C/2019 (zał. nr 5) w sprawie zmian w budżecie gminy 

Pabianice na 2019 rok uwag nie wniesiono. 

 

Odnosząc się do projektu uchwały o numerze roboczym VI/D/2019 (zał. nr 6) w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska                 

i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków 

Kierownik S. Izbicki uznał, iż po uprzednich rozmowach dot. zmian zasad udzielania dotacji jest 

zdania aby utrzymać zasady takie jakie są. 

 
Do projektu swe uwagi zgłosiła radna M.Werstak. Dotyczyły one: 

- § 6 pkt 3 – należałoby zmienić zapis, gdyż urząd nie powinien zwracać wniosków zawierających 

błędne dane bez konsekwencji dla wnioskodawcy. Oficjalnie zgłosiła wniosek o zmianę tego 

paragrafu. 

- należałoby doprecyzować § 11. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Do projektu uchwały o nr roboczym VI/E/2019 (zał. nr 7) w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice               

w 2019 roku uwag nie zgłoszono. 

 

Kolejnym omawianym projektem uchwały był projekt o numerze roboczym VI/F/2019 (zał. nr 8)             

w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 rok. Skarbnik Gminy uzasadniając 

przedmiotowy projekt wyjaśniła, iż zarządzeniem Wójta dokonano przesunięcia z rezerwy celowej 

dla stowarzyszeń w zakresie sportu na dotację dla poszczególnych klubów. 

 

Uwag do powyższego projektu nie wniesiono. 

 

Projekt uchwały o numerze roboczym VI/G/2019 (zał. nr 9) w sprawie zmian w budżecie gminy 

Pabianice na 2019 rok także uzasadniła Skarbnik Gminy, wyjaśniając, iż w związku                                    z 

zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych trzeba było włączyć środki do budżetu. 

 

Ostatnim projektem uchwały był projekt o numerze roboczym VI/H/2019 (zał. nr 10) w sprawie 

zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 rok. 

 
Nikt nie zgłosił uwag do w/w projektu. 
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Ad. pkt 3. 

 

W ramach spraw różnych Przewodniczący Rady Gminy J. Błoch zabrał głos w sprawie trwającej 

akcji wymiany wodomierzy przez ZWiK w Pabianicach, pytając czy byłaby możliwość 

przekazywania stanu licznika przez ZWiK drogą radiową do Urzędu Gminy. 

 

Kierownik S. Izbicki wyjaśnił, iż Prezes ZWiK poinformował, iż są to dane których upowszechniać 

nie można. Każdy mieszkaniec ma fakturę na której jest wykazany odczyt z wodomierza. 

 

W dalszej kolejności w ramach spraw różnych głos zabrała radna M. Werstak, poruszając kwestię 

stanu technicznego latarni  ulicznych w Pawlikowicach. 

 

Więcej spraw nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 
                                                                                                                                                                           Posiedzeniu przewodniczył: 
                                                                                                                                       Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                                      Gospodarczo - Finansowej 

 

 

 

                                                                                                                                               Mariusz Madaj 
 

 

 

Protokołowała: 

Paulina Mąkowska 


