Protokół Nr 17

z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 18 lutego 2020 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą
obecności, co stanowi zał. nr 1, Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek , Kierownik
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach J.
Pluciński.
Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i
Organizacyjnej D. Szczesik, która otworzyła posiedzenie, powitała przybyłych i przedłożyła
porządek posiedzenia:

1. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Gminie Pabianice. Informacja na temat działalności
poradni uzależnień, sprostanie wymaganiom NFZ, e – recepty itp.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy i sprawy różne.
3. Sprawy różne.

Ad. pkt 1.

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach J. Pluciński przedłożył informację do
pkt 1 posiedzenia Komisji. Informacja zawierała następujące dane:







Struktur opieki zdrowotnej, funkcjonowania Certyfikowanego Centrum Medycyny
Podróży,
Specjalistów z zakresu medycyny rodzinnej z dodatkowymi specjalizacjami z zakresu
pediatrii i chorób wewnętrznych
Poradni leczenia uzależnień i kierowanych świadczeń dla tych pacjentów
Poradni stomatologicznej
Pracowni rehabilitacyjnej
Dostosowywania się placówki do rozwoju nowych technologii oraz przepisów,
wdrożenia systemów informatycznych w obu poradniach (zarówno Ośrodku Zdrowia
w Petrykozach jak i Ośrodku Zdrowia w Pawlikowicach, w tym wystawianie E – recep,
a także E wniosków w celu uzyskania prawa do realizacji wniosku na zapotrzebowanie
medyczne.

Informacja pisemna na powyższy temat stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Komisji D. Szczesik zadała kilka pytań Kierownikowi Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej, na które uzyskała odpowiedź.
Komisja wypracowała także wniosek do Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
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– Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach o dokonanie rozeznania co do ilości osób w
wieku 65 +, które są mieszkańcami gminy Pabianice, zdeklarowanymi pacjentami w
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej i możliwości sfinansowania dla nich szczepień
przeciw grypie w sezonie wrzesień 2020r.

Ad. pkt 2.

Wójt Gminy M. Wieczorek przedłożył projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy. Były
to projekty uchwał w sprawach:
a/ powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Petrykozach – Uchwała Nr XXV/A /2020
W uzasadnieniu podaje się iż, zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz
Statutem Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Petrykozach w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która
jest organem:
1) inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego
2) doradczym kierownika.
Radę społeczną powołuje i odwołuje Rada Gminy. Rada społeczna składa się z 7 osób.
W skład rady społecznej wchodzą:
a) jako przewodniczący (obowiązkowo):
- wójt
b) jako członkowie:
- przedstawiciel wojewody – osoba wyznaczona przez Wojewodę Łódzkiego
c) przedstawiciele wybrani przez radę gminy w liczbie 5 osób.
Członkiem rady społecznej SPZOZ nie może być osoba zatrudniona w tym podmiocie.
Projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Pabianice do zasobów dróg gminnych drogi
dojazdowej znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S-8 w miejscowości
Rydzyny - Uchwała Nr XXV/B /2020
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą „Pracuś”, zgłaszanego przez
Gminę Dłutów w ramach konkursu Nr RPLD.09.02.01 – IP.01-10-0001/19 – Działanie IX.2
(Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), Poddziałanie
IX.2.1 ( centra Usług Środowiskowych), wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej
oraz udzielania pełnomocnictw w tym zakresie – Uchwała Nr XXV/C /2020
W uzasadnieniu podaje się, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach przystępuje
jako partner do projektu pod nazwą PRACUŚ, zgłoszonego przez Gminę Dłutów do konkursu
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współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach aktualnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Konkurs zakłada uzyskanie
wsparcia finansowego m.in. na rozwój usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. Zgłoszony projekt zakłada poprawę dostępu do realizowanych w
regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne i ma być
realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Dłutów, Powiatem Pabianickim oraz Fundacją
Idee Społeczne FIDEES. W ramach projektu w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2023 r.
przewiduje się stworzenie 74 miejsc świadczenia usług społecznych dla 276 osób (164 kobiet i
112 mężczyzn) w formie: usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 mieszkańców
Gminy Dłutów, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, klubu dla osób
niesamodzielnych dla 30 mieszkańców Gminy Dłutów, świetlicy środowiskowej dla 15
mieszkańców Gminy Dłutów, klubu dla osób niesamodzielnych (tzw. Klub Seniora) dla
25 mieszkańców Gminy Pabianice oraz dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 200
mieszkańców powiatu pabianickiego.
Zgodnie z informacją organizatora konkursu, zgłoszony projekt otrzyma dofinansowanie.
W celu realizacji projektu konieczne jest podpisanie umowy partnerskiej projektu zgłoszonego
przez Gminę Dłutów w ramach konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19- Działanie IX.2
(Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), Poddziałanie
IX.2.1 (Centra Usług Środowiskowych), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020.
Z uwagi na powyższe niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy Pabianice stosownej uchwały
o wyrażeniu zgody na podpisanie w/w umowy.
Powyższy projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Kolejny przedłożony przez Wójta Gminy projekt uchwały w sprawie
określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – Uchwała Nr XXV/D/2020
W uzasadnieniu podaje się, że zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Zgodnie z postanowieniami art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej rada
gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. W Gminie Pabianice
warunki i zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze określone zostały Uchwałą Rady Gminy Pabianice Nr II/17/2018 z dnia
28 listopada 2018 r., zmienioną następnie Uchwałą Nr VII/70/2019 z dnia 25 marca 2019 r. Ze
względu na ceny zaoferowane przez podmiot, który będzie realizował usługi w 2020 r., zmianie
uległa kwota odpłatności za godzinę realizowanych usług opiekuńczych do 30,00 zł za godzinę
w dni robocze oraz 40,00 zł w dni wolne od pracy i święta. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy
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Społecznej zamierza przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej pod nazwą „Opieka 75+” na rok 2020. Program zakłada możliwość uzyskania
wsparcia finansowego przez gminy w roku 2020 w zakresie realizacji zadania własnego
o charakterze obowiązkowym, określonego w art. 17 ust. 11 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, tj. dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenie usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W wytycznych
do Programu zawarto rekomendację, aby gminy realizujące Program nie pobierały odpłatności
za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób w wieku
75 lat i więcej, których dochód nie przekracza 250 % obowiązującego od 1 października 2018
r. kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Tym samym
należy dostosować zasady świadczenia usług tego typu w Gminie Pabianice do standardów
rekomendowanych przez Ministerstwo. Z uwagi na powyższe wydanie niniejszej uchwały jest
zasadne.
Projekt uchwały powyższy stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Przedłożony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części gminy Pabianice
– Uchwała Nr XXV/E/2020 stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Przedłożony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części wsi Bychlew –
Uchwała Nr XXV/F/2020 stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice – Uchwała Nr XXV/G/2020
stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
Przedłożony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej
na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę – Uchwała Nr XXV/H/2020 stanowi
zał. nr 10 do niniejszego protokołu
W projekcie uchwały dot. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr
XXV/I/2020 zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. w związku
z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚ i G. W w Łodzi w formie dotacji przyznanej
na zadanie pn. Utworzenie ekologicznej pracowni edukacyjnej pn.” Las blisko nas”
Projekt uchwały stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24
stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2
powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – Uchwała Nr
XXV/J/20120. Wójt poinformował, że w dniu 04 lutego 2020 r., pismem znak: PNIK1.4131.135.2020 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi wniósł zastrzeżenia do treści ust. 3 i 4 §
3 oraz ust. 3 § 2 uchwały Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 stycznia 2020r.
W sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa
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drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Przedmiotowe zastrzeżenia dot. użycia przez Radę określenia „pełny rok kalendarzowy”
i „niepełny rok kalendarzowy”.
W związku z powyższym, za zgodą Wójta, zdecydowano o wykreśleniu w/w ustępów w §
3.
Projekt uchwały w powyższej sprawie stanowi zał. 12 do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do łódzkiego związku
metropolitarnego – Uchwała Nr XXV/K/2020 stanowi zał. nr 13 do protokołu
Przedłożony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2020 r. –
Uchwała Nr XXV/L/2020 stanowi zał. nr. 14
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice –
Uchwała Nr XXV/M/2020. W uzasadnieniu tego projektu uchwały podaje się, że w statucie
Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice stanowiącym załącznik do uchwały Nr
LVI/508/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 maja 2018 r. proponuje się dokonać
porządkowych, następujących zmian:
dotychczasowy zapis w brzmieniu:
„§ 3. Gminna Rada Seniorów, zwana dalej Radą Seniorów, została powołana celem
reprezentowania potrzeb i interesów osób starszych zwanych również seniorami, powyżej 60
roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice.”
zmienić na brzmienie:
„Gminna Rada Seniorów, zwana dalej Radą Seniorów, zostaje powołana celem
reprezentowania potrzeb i interesów osób starszych zwanych również seniorami, powyżej 60
roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice, z zastrzeżeniem spełnienia warunku
wynikającego z § 8.”
§ 8. Rada Seniorów liczy 11 członków, zgłoszonych przez:
1) przedstawicieli osób starszych – 7 członków;
2) przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, obejmujących swym
zasięgiem działania teren Gminy Pabianice – 4 członków.
Co oznacza, że Rada Seniorów może powstać na terenie Gminy Pabianice po spełnieniu
odpowiednich warunków dotyczących zgłoszeń jej przyszłych członków.
Kolejna proponowana zmiana dotyczy zapisu § 7 ust. 3 przedmiotowego statutu tj:
dotychczasowy zapis w brzmieniu:
„3. Pierwsza kadencja Rady Seniorów trwa do dnia drugiej sesji Rady Gminy Pabianice
kadencji 2018-2023.”
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Proponowana zmiana:
„Pierwsza kadencja Rady Seniorów kończy się z upływem kadencji Rady Gminy Pabianice
2018-2023.”.
Projekt uchwały stanowi zał. nr 15.
W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych spraw.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
Donata Szczesik
Protokołowała:
Urszula Czerwonka
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