Protokół Nr 1/18
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, które odbyło się
w dniu 13.12. 2018 r. godz. 14.00, sala Nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
Posiedzeniu przewodniczyła- Grażyna Wójcik – Przewodnicząca ww. Komisji.
Obecni wg załączonej listy obecności ( zał. nr 1).
Porządek obrad ( zał. nr 2).
Ad. 1
Informacja nt. przyjęcia porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- proponuje w pierwszej kolejności omówić
budżet Zarząd Zieleni Miejskiej, nie było uwag, przyjęto.
Ad.2
Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2018 r. w zakresie podlegającym
komisji: Projekt budżetu miasta Pabianic na 2019 r. wraz z analizą opisową ( zał. nr 3).
Z-ca dyrektora Sławomir Wasilczyk- dochody Zarządu Dróg Miejskich 1.825 mln zł,a
wydatki 7mln 635 tys zł , w tym inwestycyjne 2,500 mln zł (w tym remonty dróg i
chodników).
Radny Antoni Hodak- wydatki bieżące to też jest utrzymanie dróg , równanie dróg, remonty
cząstkowe, a wydatki inwestycyjne jakie ?
Z-ca dyrektora Sławomir Wasilczyk- te 2,5 mln zł na remonty dróg i chodników.
Radny Antoni Hodak- czy to też na budowę dróg.
Z-ca dyrektora Sławomir Wasilczyk -to zależy od Prezydenta, na jakie drogi i jakie kwoty.
Radny Krzysztof Hile - teraz mamy kwotę, a nie mamy harmonogramu.
Radna Monika Cieśla- program był ogłoszony w 2016 r. i nie jest realizowany.
Z-ca dyrektora Sławomir Wasilczyk- jest realizowany w tym roku wykonano 22 ulice, ale
program ulega modyfikacji bo wynika to z przetargów i innych rzeczy np. wzrostu cen
nieprzewidywalny.
Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- plan przebudowy udało się zrealizować.
Z-ca dyrektora Sławomir Wasilczyk- tak 20 kilka wyremontowanych ulic, to co było
zaplanowane zostało zrealizowane.
Radna Monika Cieśla-rozumie, że te wszystkie ulice były w programie 2016 r. i kwoty za
wysokie i dlatego nie zostały zrealizowane.
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Z-ca dyrektora Sławomir Wasilczyk - on mówi o roku 2018, program był ogłoszony w br. i
został zrealizowany, nie wypowiada się co było w 2016 czy 2017 r.
Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu ZDM–4, przeciw-0, wstrzymało się 1. Przyjęto.
Ad.3
Wydział Urbanistyki - Anna Szumigaj- budżet wydziału to 127 .372 zł dotyczy
opracowywania miejscowych planów, w trakcie realizacji 6 planów, poza tym nadzory
merytoryczne, opracowania pomocnicze, aktualizacje monitoringu rewitalizacji i
utrzymania geoportalu.
Nie było uwag i pytań dotyczących budżetu.
Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu wydziału–4, przeciw-0, wstrzymało
się -1. Przyjęto.
Ad.4
Wydział Inwestycji i Eksploatacji– nikogo nie ma z wydziału.
Komisja wyraża niezadowolenie.
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji - Inspektor Marcin Chmielewskibudżet wydziału to ponad 110 mln zł.
Skarbnik Miasta Anna Łosiak- zwróciła uwagę,aby przedstawić taki budżet jaki złożony
czyli 98 mln zł, a nie jaki ma być po autopoprawce.
Marcin Chmielewski -80 mln zł wydatki inwestycyjne.
bieżące stawka za wozokm nie ulegnie zmianie, nowością jest utrzymanie roweru
publicznego 400 tys. zł, na opłaty do Wód polskich związane z odprowadzaniem wód to
356 tys zł wzrost o 1300% ,podwyżki oświetlenie ulic i placów o 60% .
Rower publiczny – wydatki bieżące 400 tys. zł ,a inwestycyjne 18 tys. zł na inżyniera
kontraktu na dokończenia rozliczenia projektu.
Wydatki majątkowe 80 mln zł : w tym :modernizacja komunikacji 53 mln zł,
28 mln zł łódzki tramwaj metropolitarny z uwagą czy będzie zrealizowany oraz rowerowe
łódzkie.
Przetarg na ścieżki rowerowe będzie chyba na wiosnę.
Skarbnik Miasta Anna Łosiak- w opisie jest wymienione 24 mln 500 tys. zł to są wolne
środki,ale to widać je wtedy kiedy zostanie zamknięty budżet obecnego roku, są rozmowy
z RIO, bo nie wiadomo jak ten projekt- tramwaj jak to się rozstrzygnie,
Te wolne środki wykazane na 15.11.2018 tylko mogą być wydane na inwestycje. I to
będzie w autopoprawce. Czekamy na akceptację przesunięcia środków z urzędu
marszałkowskiego. Potrzebne te informacje, żeby zrobić autopoprawkę i to chyba będzie
na początku stycznia.
Radny Krzysztof Hile- odnośnie energii elektrycznej wyższa kwota dot. MOK, MOSiR,
MZP, MZK.
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Marcin Chmielewski -taryfa jest zróżnicowana w zależności od jednostek i oświetlania:
60% na ulicach, MOK , Muzeum , Biblioteka oświata, a dla MOSiR, MZK, MZP ponad
98%.
Radna Monika Cieśla- czy miasto realizuje projekt ledowy: ulice, jednostki, żeby
zmniejszyć kwoty.
Marcin Chmielewski -kolejne nowe są wykonywane np. ul. Wiejska, też placówki w
ramach termomodernizacji, a pozostałe to nie wie.
Naczelnik Agnieszka Pietrowska- w parkach jest oświetlenie ledowe.
Marcin Chmielewski -wszystkie nowe inwestycje projektujemy jako ledowe np. ul.
Zamkowa.
Radna Monika Cieśla- powinniśmy wejść w taki projekt.
Skarbnik Miasta Anna Łosiak- nie jest tak łatwo wymienić bo to są duże koszty tych
inwestycji, raczej w 2018 r. w placówkach nie było.
Radny Krzysztof Hile- kiedy była informacja o wzrośnie cen.
Marcin Chmielewski -informacja była w X-XI i pierwsza podwyżka w lipcu.
Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- oświetlenie ulic - to u was w wydziale robi się
dokumentację ?
Marcin Chmielewski – nie, to Wydział Inwestycji wszystko robi , u nas bieżąca
eksploatacja.
Radny Antoni Hodak- 403 tys. zł bieżąca działalność co to jest ?
Marcin Chmielewski -to jest rower publiczny eksploatacja z utrzymaniem systemu.
Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu wydziału–4, przeciw-0, wstrzymało
się -1. Przyjęto.
Ad.5
Wydział Ochrony Środowiska – Naczelnik Agnieszka Pietrowska
Wydatki to 11.325.350 zł ,w tym inwestycyjne1.125.000 zł,a bieżące to 10.200.000 zł w
tym 82%- gospodarka odpady komunalne, 1 mln zł na parki, skwery i bieżące
utrzymanie, na opiekę nad zwierzętami + sprzątanie z padliny 249 tys. zł, nowe zadanie
to 184 tys. zł na remont alejek w parku jordanowskim przy ul. Zielonej,. Reszta to opłaty
między innymi za wodę i energię.
Wydatki inwestycyjne to 59% na wydatki związane z niską emisję realizowane z
WFOŚiGW, realizowane to jest w systemie 2 letnim.
Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- ile zostało wymienionych pieców w tym
projekcie.
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Naczelnik Agnieszka Pietrowska- 2 etapy: I rozliczenia to 185 nieruchomości, na II etap
zgłosiło się 87 nieruchomości i jest lista rezerwowa.
Przewodnicząca Grażyna Wójcik- czy wymiana tylko pieców węglowych na inne lepsze
węglowe.
Naczelnik Agnieszka Pietrowska- różnie , najwięcej stare węglowe na gaz i energię
cieplną. W tym jest zakup i montaż pieca i demontaż starego pieca .
Radny Antoni Hodak- poprosił o informację nt. Kociarni.
Naczelnik Agnieszka Pietrowska-20% z tej kwoty na realizację inwestycji kociarnia- nie do
końca taka nazwa bo to jest pawilon tymczasowy, trwa proces dokumentacji.
18% to budżet obywatelski- 200 tys. zł na oczyszczanie stawów w Parku Wolności,
40 tys. zł na utylizację azbestu.
Radny Krzysztof Hile- gospodarka odpadami czy będzie podwyżka.
Naczelnik Agnieszka Pietrowska-te zmiany w 2019 r. nam nie grożą bo mamy umowę 3
letnią, faktycznie jest wzrost kosztów bo rozporządzenie wprowadza nowy system
segregacji odpadów, wymiana pojemników to są milionowe kwoty. Wstępne szacunki
pokazują wzrost stawki to min. 35%.
Radny Krzysztof Hile- zniknęły ogólnodostępne pojemniki na pety.
Naczelnik Agnieszka Pietrowska- to też wynika z ustawy.
Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu wydziału–4, przeciw-0, wstrzymało
się 1. Przyjęto.
Ad.6
Miejski Zakład Pogrzebowy -Dyrektor Grzegorz Janczak- budżet Państwo macie
pokazany, więc nie będzie go przedstawiał, natomiast w 2019 r. wzrost opłaty za energię
prawie o 100%. Było 60 tys. zł w br., w całym zakładzie zrobiliśmy wymiany całkowitego
oświetlenia na ledowe,ale co z tego zmniejszyło to tylko koszty o 3 tys. zł rocznie bo
najwięcej energii bierze chłodnia.
śmieci- rozstrzygnęli przetarg , płacili 300 zł/ kontener, a teraz wzrost do 400 zł, od X-XI to
jest 105 kontenerów. Rocznie 380 kontenerów.
Skarbnik Miasta Anna Łosiak- przyjęliśmy takie same dochody jak i wydatki w zakładzie.
Dyrektor Grzegorz Janczak- sprzedaż wkładów do zniczy 5 tys. miesięcznie, a zniczy 3
tys. miesięcznie. To bardzo dużo pracy .
Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu –5, przeciw-0, wstrzymało się -0.
Przyjęto.
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Ad.7
Schronisko dla zwierząt - Dyrektor Andrzej Luboński
Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- ile psów mamy w schronisku.
Dyrektor Andrzej Luboński- 66 psów, budżet to 820 tys. zł największe pozycje w
budżecie to wynagrodzenia i koszty energii i śmieci. W zakładzie jest 12,5 etatu,
wywozimy psie kupy i kontener ponad 2 tys. zł /miesięcznie, rocznie 10 szt. kontenerów.
Mamy wszystkie żarówki i punkty ledowe, woda grzana latem przez solary.
Głosowanie: za pozytywnym
wstrzymało się -0. Przyjęto.
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Ad.8
Wydział Inwestycji i Eksploatacji -Skarbnik Miasta Anna Łosiak
budżet to 14 mln 333 tys. zł w tym wydatki bieżące 112 tys. zł.
Dotacja do ZGM jest 2 pozycjach w WGN podmiotowa, a inwestycyjna w wydziale
Inwestycji- Sienkiewicza 6 - 700 tys. zł.
Pozycje bieżące 8 tys. zł na utrzymanie cmentarzy. Największa pozycja inwestycyjna to
termomodernizacja 11 obiektów, ta realizacja nie przebiega prawidłowo, zostały naliczone
kary dla Siemensa za i etap robót, firma je kwestionuje, prowadzone są rozmowy, może to
się zakończyć na drodze sądowej. Jak prowadzona same inwestycja to nie wie.
Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik-ubolewamy, że nie ma przedstawiciela wydziału,
ale 90 % budżetu to termomodernizacja placówek dlatego proponuje przegłosować i
przyjąć ten budżet.
Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu wydziału–2, przeciw-0, wstrzymało
się -3. Przyjęto.
Opinia Komisji dot. budżetu 2019 r. ( zał . Nr 4)
Ad.9
Sprawy różne- raport o stanie środowiska ( zał . Nr 5), przyjęto do wiadomości nie było
dyskusji
.
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15.30.

Protokółowała:

Monika Ludziejewska
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Przewodniczyła:

Grażyna Wójcik

