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Protokół Nr 6 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice z dnia 22 lutego 

2019 r.  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni – członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną 

listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu, Kierownik ref. Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki.  

Posiedzeniu przewodniczyła  Przewodnicząca Komisji M. Lubowicka.  

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie, powitała przybyłych i przedłożyła tematykę 

posiedzenia Komisji.  

1. Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 

zwierząt wraz z omówieniem realizacji postanowień wynikających z dotychczasowej zawartej 

umowy ze schroniskiem dla zwierząt.  

2. Sprawy różne.  

 

Ad. pkt 1. 

 

Przewodnicząca Komisji oddała głos Kierownikowi  ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Nieruchomościami S. Izbickiemu, który  przedłożył analizę wykonania Programu opieki nad 

zwierzętami 

 

Analiza wykonania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2018 i 2017 r. 

W 2018 r. łączna kwota wykonania Programu wyniosła: 280.320,38 zł (245.612,94 zł w 2017 

r.) rozkład kosztów przedstawia się następująco: 

1. Pobyt zwierząt w schronisku                                                                                        153.782,38 

zł / 159.983,64 zł (2017 r.) 2. Transport zwierząt rannych i uczestniczących w wypadkach                                   

51.906,00 zł /   41.820,00 zł (2017 r.) 3. Całodobowa pomoc weterynaryjna                          

14.022,00 zł+ 1.933,22 zł (Hetman)   / 9.430,00 zł(2017r. ) 

4. Dokarmianie kotów wolnożyjących                                                                                  8.674,82 

zł   /  8.163,30 zł (2017 r.) 

5. Sterylizacja/ kastracja/znakowanie zwierząt właścicielskich                                       49.773,99 

zł / 26.216,00 zł (2017 r.) 

6. Zakup czytnika czipów 227,99 zł 
 
 

W schronisku na dzień 01.01.2018 r. przebywały 54 psy, w ciągu roku przyjęto 10 psów, 7 psów 

zostało adoptowanych, 5 psów zostało poddanych eutanazji, 5 psów padło w schronisku, 3 psy 

odebrali właściciele. Na dzień 31.12.2018r. w schronisku przebywały 44 psy. 
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W 2018 r. zaczipowano 15 psów (20 zł brutto). Wysterylizowano/wykastrowano 48 suk (330 zł 

brutto) i 15 psów (180 zł brutto), wysterylizowano/wykastrowano 172 kotki (150 zł brutto) i 42 

kocury (80 zł brutto). 

W 2017 r. zaczipowano 27 psów.  Wysterilizowano /wykastrowano 38 suk i 21 psów, 

wysterylizowano /wykastrowano 101 kotek i 32 kocury. 

W  dyskusji Przewodnicząca Komisji M. Lubowicka zapytała, jak układa się współpraca z 

organizacjami pozarządowymi, na które Kierownik udzielił informacji, że w ubiegłym roku 

wpłynęło jedno zgłoszenie z organizacji pozarządowej – Łódzkiego  Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami w sprawie wydania decyzji o odebraniu właścicielce 3 psów   z jednego z 

gospodarstw w Żytowicach. Zostały poczynione rozeznania, na kontroli był pracownik Urzędu 

Gminy w asyście policjanta i technika policyjnego. Z wstępnych oględzin nie wynikało 

jednoznacznie, aby psy były w złej kondycji: dokarmione o sierści błyszczącej ufne, każde 

posiadało imię, psy w dobrych  relacjach z ich właścicielką. Psy jednak biegają samopas, 

ponieważ gospodarstwo nie posiada ogrodzenia, często wylegują przy drodze w oczekiwaniu 

na właścicielką, która wyjeżdża np. do miasta. W obecnej chwili trwa oczekiwanie na 

wyznaczenie biegłego do tej sprawy, jeżeli  zostanie wyznaczony zainteresowani radni mogą 

zgłosić akces do wyjazdu w teren w przedmiotowej sprawie.  

Następnie Kierownik S. Izbicki przedłożył projekt uchwały przygotowany na najbliższą sesję 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Pabianice. Projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do niniejszego 

protokołu.  

 

Kierownik zaproponował autopoprawkę do projektu uchwały w rozdz. 8 ust. 3  pkt 8  dot. 

zapewnienia opieki nad kotami wolno żyjącymi,  aby zapis brzmiał „ zapewnienie dożywiania 

w okresie jesienno-zimowym” a nie tak jak zostało to zapisane dotychczas w projekcie tej 

uchwały zapewnienie całorocznego dokarmiania.  

Komisja propozycję Kierownika poparła.  

Kierownik przedłoży  ten wniosek na sesji rady gminy.  

 

Ad. pkt 2. 

 

W sprawach różnych członkowie Komisji podjęli luźną dyskusję w temacie programu wymiany 

piecy na ekologiczne. Kierownik poinformował, że Wójt Gminy Pabianice ogłosił nabór 

wniosków o przyznanie dofinansowania na likwidację lokalnych kotłowni lub palenisk 

węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania od dnia 15 lutego 

do dnia 30 kwietnia 2019 r. 

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pabianice 

nr LVI/512/2018 z dnia 28 maja 2018 r.  

Dokumenty do pobrania dostępne są jako załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz w Urzędzie 

Gminy w pok nr 11. 
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 Wychodząc na przeciw oczekiwanim mieszkańców, procedura udzielenia dotacji została 

podzielona na dwa etapy: Etap 1.:  od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r.  złożenie wypełnionego 

wniosku oraz załączników nr 1 i 2 tj. oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością 

(do pobrania lub wypełnienia na miejscu w urzędzie)  oraz kosztorysu. 

 Na podstawie złożonych wniosków do dnia 10 maja 2019 r. powstanie lista osób 

zakwalifikowanych do drugiego etapu.Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione 

listownie, telefonicznie oraz lista ta zostanie umieszczona na stronie Urzędu, jak w roku 

ubiegłym. 

 Etap 2.: od 13 maja do 30 czerwca 2019 r. 

- złożenie wymaganych załączników do wniosku tj. nr 3, 4, 5 tj. umowa z Wykonawcą - 

posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane; kopia projektu wykonawczego (o ile jest 

wymagany); pozwolenie na budowę lub dokument potwierdzający zgłoszenie robót w 

Starostwie Powiatowym w Pabianicach (odpowiednio wg wymogów prawa budowlanego) 

Członkowie Komisji rozmawiali także w temacie możliwości tworzenia spółek wodnych na 

terenie gminy.  

Więcej spraw nie zgłoszono.  

Ma tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

 
    Posiedzeniu przewodniczyła: 

                                                                                                                                                                                                         

Przewodnicząca Komisji 

                                                                                                                                                                                                 

Ochrony Środowiska 

                                                                                                                                                                                                      

Maria Lubowicka 

 

Protokołowała: 

Urszula Czerwonka  

 

  

 

 

 

 


