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     Protokół Nr 19 

z posiedzenia Komisji Samorządowo Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice z 

dnia 23 czerwca 2020 r.  

 

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

listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu, Wójt Gminy Pabianice, inspektor 

ref. Oświaty, Kultury i Sportu E. Stankiewicz.  

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i 

Organizacyjnej  

D. Szczesik.  

Tematyka posiedzenia:  

1. Przyjęcie informacji o planowanych remontach i inwestycjach w szkołach. 

2. Analiza materiałów na sesję i sprawy różne.  

 

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie, powitała przybyłych, powitała przybyłą 

na posiedzenie Komisji Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej M. Mielczarek.  

Przewodnicząca Komisji postawiła wniosek, aby korzystając z obecności Kierownik GOPS 

w pierwszej kolejności omówić sprawę, z którą wystąpiła Kierownik GOPS do Wójta 

Gminy – prośby o utworzenie na terenie Gminy Pabianice mieszkania „chronionego” .  

Wójt Gminy po otrzymaniu pisma od Kierownik GOPS 9 zał. nr 2 do niniejszego 

protokołu), w tej sprawie zwrócił się pismem znak OŚN.741.6.2020 z dnia 2.03. 2020 (zał. 

nr 3 do niniejszego protokołu) o opinię  do Komisji S.S. i O  Rady Gminy.  

 

Obecna na posiedzeniu Kierownik GOPS poinformowała, że gmina Pabianice nie 

dysponuje na swoim terenie żadnymi mieszkaniami komunalnymi, ani też socjalnymi, nie 

ma także mieszkań tzw. chronionych , a jednak są osoby, które wymagają zapewnienia im 

takiego lokum. Obecnie jest osoba na terenie gminy, która nie posiada żadnego lokum. 

Kierownik poinformowała, że jest to osoba chora, ale jeszcze w wieku produkcyjnym, 

bezrobotna. Można byłoby rozważać umieszczenie jej w Domu Opieki Społecznej, jednak 

byłoby to  bardzo duże  obciążenie dla gminy, ponieważ koszt pobytu  podopiecznego w 

takim ośrodku to 4.200 zł. miesięczne. Najbardziej korzystnym rozwiązaniem byłoby 

utworzenie dla takich osób mieszkań tzw. chronionych, wspierających.  

Kierownik wskazała, że na terenie gminy są wolne mieszkania,  które  ewentualnie można 

byłoby przeznaczyć do tego celu np. w starym budynku Ośrodka Zdrowia w Petrykozach, 

bądź w Piątkowisku.  

Mieszkanie wspierające, chronione jest mieszkaniem kontrolowanym przez gminę, 

natomiast czynsz opłaca osoba wynajmująca.  
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Gmina w przypadku kiedy podjęłaby decyzję o utworzeniu  takiego  mieszkania  to jedynie 

w drodze uchwały Rady Gminy, wraz z regulaminem korzystania  z nich.  

 

Komisja po wysłuchaniu i przeprowadzonej krótkiej dyskusji do powyższego podjęła 

wniosek do Wójta Gminy o utworzeniu na terenie gminy mieszkania chronionego, 

wspieranego, wskazując rozważenie  do tego celu pomieszczenia znajdującego się  w 

budynku „starego ośrodka zdrowia” w Petrykozach.  

 

Ad. pkt 1. 

 

Informację  o planowanych remontach i inwestycjach w szkołach przedłożyła podinspektor ds. 

oświaty w  gminie Pabianice E. Stankiewicz.  

Informacja stanowi zał. nr 4 do niniejszego pisma.  

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji.  

 

 

Ad. pkt 3. 

 

Wójt Gminy przedstawił projekty uchwał, będące w porządku obrad najbliższej sesji rady 

gminy Pabianice.  

Były to projekty w sprawach:  

a/ udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy – 

Uchwała Nr XXX/A/2020 – zał. nr 5 do protokołu. 

b/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2019 r. - Uchwała Nr XXX/B/2020 – 

zał. nr 6 do protokołu. 

 

c/ wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice – Uchwała 

Nr XXX/C/2020 – zał. nr 7 do protokołu 

W związku z potrzebą zakupu nieruchomości gruntowej w Kudrowicach na rzecz Gminy 

Pabianice z przeznaczeniem pod inwestycję „przebudowa sieci wodociągowej” zostały   

przeprowadzone negocjacje z obecnymi właścicielami gruntów. Cała powierzchnia działki to 

156 m2  w  kwocie 40 zł za 1m2 Łączny  koszt wykupu działki to  6 240,00 zł.    

 

d/ zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach – Uchwała Nr XXX/D/2020 – zał. nr 8 do 

protokołu.  
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 W tym miejscu Wójt poinformował , że odbyło  się spotkanie Rady Społecznej Zakładu Opieki 

Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach, rada ukonstytuowała, się , co należy 

zatwierdzić uchwałą Rady Gminy. 

 

e/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXX/E/2020 – zał. nr 9 do 

protokołu.  

W tym projekcie uchwały dokonuje się zmian na wniosek rady sołeckiej wsi Janowice i 

Wysieradz, -  zmiana funduszu sołeckiego.   

 

f/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXX/F/2020 – zał. nr 10 do 

protokołu.  

 

W powyższym projekcie uchwały dokonuje się zmian w dochodach poprzez   

Zwiększenie w planie dochodów o 343.025,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu 

Dróg Samorządowych na zadania: 

- Przebudowa drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul. Cynkowa, od ul. Stadionowej do 

skrzyżowania przy pos. 57/2 – 563/21 – 208.155,00 zł 

- Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I – 134.870,00 zł 

 

Natomiast w  wydatkach  poprzez: 

zwiększenie w planie wydatków na ogólną kwotę 343.025,00 zł 

60016 – drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków o 233.025,00 zł, z czego na 

włączenie do budżetu zadań: 

- Przebudowa drogi gminnej Nr 108023E na odcinku Pawlikowice I - Terenin (dokumentacja 

projektowa) –  70.000,00 zł 

- Przebudowa drogi gminnej Nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka - Gorzew 

(dokumentacja projektowa) – zwiększenie o 100.000,00 zł. 

Zwiększenie wydatków bieżących o 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wiat 

przystankowych na terenie oraz na zamontowanie progów zwalniających na drogach gminnych. 

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu ”Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez 

Szynkielew I” o 86.975,00 zł. 

75023 – urząd gminy – zwiększenie wydatków bieżących o 25.000,00 zł z przeznaczeniem na 

zakup odpowiedniego sprzętu, oprogramowania i licencji w celu umożliwienia prowadzenia 

pracy zdalnej na  stanowiskach kierowniczych i urzędniczych w razie potrzeb i sytuacji 

kryzysowych. 

75405 – komendy powiatowe Policji – na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w 

Pabianicach zmiana nazwy  zadania „Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego typu 

SUV w wersji oznakowanej” i zmniejszenie planu wydatków o 5.000,00 zł. 

75412 – ochotnicze straże pożarne – przeniesienie środków w ramach rozdziału, z grupy 

wydatków statutowych (8.500 zł) na dotacje bieżące z przeznaczeniem dla OSP w Górce 

Pabianickiej na dofinansowanie do zakupu pilarki do drewna (2.500 zł) i dla OSP w 

Pawlikowicach na dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego (6.000 zł). 

92695 – pozostała działalność w kulturze fizycznej  - wprowadzenie do planu wydatków 

zadań: 
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- Utworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Janowice, Gmina Pabianice – 

45.000 zł, 

- Utworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Bychlew, Gmina Pabianice – 

45.000 zł. 

 

Ostatnim projektem uchwały będzie projekt uchwały w sprawie : 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020–2024 – Uchwała Nr 

XXX/G/2020 – zał. nr 11 do protokołu.  

 

 

W sprawach różnych radny G. Antoniewski zwrócił się do Wójta o rozważenie możliwości 

przedłużenia linii busa kursującego przez Konin. Szynkielew Górkę  Pabianicką do Porszewic, 

na co Wójt odpowiedział, że formalnie taka możliwość byłaby do zrobienia ale dopiero od 

przyszłego roku.  

Radny G. Anto9niewski prosił także o nawiezienie kruszywa i wyrównanie drogi biegnącej z 

Górki Pabianickiej do Konina.  

Wójt odpowiedział  również w tym punkcie na pytanie zadane przez radną  J. Szafran w kwestii 

dot. spraw odwodnienia drogi w Hermanowie oraz drogi „ nad lasem”, która jest w zarządzie 

gminy Dobroń.  

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 Przewodnicząca Komisji 

                                                                       Samorządowo-Społecznej i   Organizacyjnej 

  

        Donata Szczesik 

 

 

Protokołowała: Urszula Czerwonka  

 

 

 

  

 


