Protokół Nr 20
z posiedzenia Komisji Samorządowo Społecznej i Organizacyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni wg załączonej listy
obecności, stanowiącej zał. nr 1 do niniejszego protokołu, Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek.
Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Samorządowo Społecznej i Organizacyjnej D.
Szczesik, która otworzyła posiedzenie powitała przybyłych i przedłożyła następujący porządek
posiedzenia.
1. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy i sprawy różne.
2. Ocena przygotowań placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/21- wyjazd do szkół
na terenie Gminy Pabianice.
Ad. pkt 1.
Wójt Gminy M. Wieczorek przedłożył kolejno projekty uchwał będące w porządku obrad najbliższej
sesji.
Pierwszy projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok
szkolny 2020/21 jest związany ze zmianą przepisów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu
dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowóz i opiekę realizują rodzice.
Komisja nie wniosła uwag do powyższego projektu uchwały.
Projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.
Następny projekt uchwały w sprawie zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy
Pabianice przedkłada się w związku z potrzebą zakupu nieruchomości gruntowej w Kudrowicach na
rzecz Gminy Pabianice w celu stworzenia dla społeczności Kudrowic miejsca pod plac zabaw dla
dzieci. Działka jest niezabudowana o powierzchni 900 m2. Łączny koszt wykupu 90.000 zł.
Wójt poinformował, że część zakupu działki zostanie sfinansowana z funduszu sołeckiego.
Komisja do projektu uchwały uwag nie wniosła, stanowi on zał. nr 3 do protokołu.
Kolejne projekty uchwał o numerach roboczych XXXIII/C/2020 ; XXXIII/D/2020; XXXIII/E/2020
dotyczyły zmian w budżecie gminy Pabianice;
Projekt uchwały o numerze roboczym XXXIII/C/2020 dotyczył zmiany w planie dochodów
polegających zwiększenia o 183.856,93 zł z tytułu włączenia do budżetu:
1. pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Lepsza komunikacja w sołectwie Janowice-Huta Janowska” – 10.000
zł (01095,2710)
2. dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (odzyskany podatek VAT) – 95.099 zł (01010,0940)
3. środków z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych 44.145,55 zł (75023,0970)

4. zwrotu z ZUS za m-c marzec otrzymanego w ramach pomocy publicznej jako zwolnienie z opłacania
należności ZUS dla SP w Pawlikowicach – 28.000 zł (80101,0970)
5. zwrotu z ZUS z tytułu nadpłaconych składek za 2019 r. dla GOZ Petrykozy – 6.612,38 zł (85121,0940)

Zmiany w planie wydatków na kwotę 183.856,93 zł:
1. zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pracowników zatrudnionych
w ramach robót publicznych – 44.145,55, z tego na pracowników drogowych (60016) – 21.078,00 zł
i pracowników urzędu (75011) – 23.067,55 zł
2. zwiększenie wydatków na zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Janowice-Huta Janowska w ramach umowy z Województwem Łódzkim (70005) – 10.000 zł
3. zwiększenie wydatków na dofinansowanie dla OSP w Pawlikowicach, w związku z otrzymaniem dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na remont strażnicy – 900,00 zł
4. zwiększenie wydatków na wynagrodzenie wynikające z umowy na kompleksowe usługi doradztwa
podatkowego za odzyskany podatek VAT w związku z zastosowaniem prewspółczynnika rzeczywistego do odliczeń wodno-kanalizacyjnych (75023) – 80.000 zł
5. zwiększenie wydatków statutowych dla szkół (80101) - 37.199 zł, z tego na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów – 9.199,00 zł i na remont pracowni w SP Pawlikowice – 28.000 zł
6. zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników GOZ Petrykozy (85121) – 6.612,38
zł.
7. wprowadzenie wydatków związanych z realizacją Programu budowy instalacji prosumenckich na terenie gminy w 2020 r. – 5.000 zł

Zmiany w planie wydatków polegające na przesunięciach w ramach zadań własnych:
1. (92114) zmniejszenie dotacji celowej dla Gminnego Domu Kultury na „Organizację Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Polka” o 20.000 zł (impreza odwołana) i w związku ze złożeniem
przez GDK wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura domów kultury, przeznaczenie 20.000 zł na dotację celową na zadanie „Doposażenie Gminnego Domu Kultury w Bychlewie oraz grup w nim działających”
2. przesunięcie zaoszczędzonych przez SP Bychlew środków z zadania inwestycyjnego „zagospodarowanie szatni z prysznicami na salę lekcyjną” na wydatki bieżące tj. zakup wyposażenia: ławek i krzeseł
do nowo powstałej klasy – 7.356,00 zł
3. Przesunięcie zaoszczędzonych przez GOPS środków na wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnością
(85395) w kwocie 24.112,00 zł i przeznaczenie ich na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinie
zastępczej (85508) - 8.112,00 zł oraz na wypłatę świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Pabianice (85595) – 16.000,00 zł

Komisja do projektu uchwały uwag nie wniosła, stanowi on zał. nr 4 do protokołu.
Projekt uchwały o numerze roboczym XXXIII/D/2020 – zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego
na wniosek sołectwa Żytowice – Wysieradz. W związku z sytuacją epidemiczną zaproponowano
zamianę zadania „ Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa na zadanie na
zadanie „Malowanie elewacji budynku starej szkoły w Żytowicach”
Komisja do projektu uchwały uwag nie wniosła, stanowi on zał. nr 5 do protokołu.

Projekt uchwały o numerze roboczym XXXIII/E/2020 dotyczył zmiany polegającej na zwiększeniu
dochodów i wydatków o kwotę 139.728,62 zł. W związku z włączeniem do budżetu dofinansowania
projektu „ Pracuś” współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt Pracuś jest realizowany
w ramach umowy o partnerstwie z Gminą Dłutów jako Partnerem Wiodącym . Czas trwania projektu
obejmuje lata 2020 – 2023 . Gmina Pabianice odpowiedzialna jest za realizację zadania „ klub osób
niesamodzielnych”, którego realizacja została powierzona Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej.
Komisja
uwag
do
projektu
uchwały
Projekt uchwały w powyższej sprawie stanowi zał. nr 6 do protokołu,

nie

wniosła.

Ostatnim projektem uchwały był projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020 – 2024 , który jest konsekwencją powyżej przedłożonych
uchwał dot. zmian w budżecie gminy Pabianice na rok 2020 i sanowi zał. nr 7 do niniejszego
protokołu.
W sprawach różnych Wójt poinformował, że w związku z projektem przebiegu przez tereny Gminy
Pabianice linii koleji dużych prędkości musi do końca tego tygodnia przedłożyć opinię do tego
projektu. Ostatni tzw. 9 wariant przedłożony Gminie Pabianice - powiedział Wójt jest wariantem nie
do przyjęcia, ponieważ jest bardzo ingerujący w infrastrukturę mieszkańców. Zaproponowana została
przez nas korekta przebiegu tej linii w taki sposób, by omijała zabudowę Gorzewa i odcięcia
północnej krawędzi Żytowic. Chcielibyśmy realizacji wariantu tzw. północnego przedkładanego
nam kilka lat wcześniej.
Wójt powiedział, że przygotował stanowisko, iż wyrażamy sprzeciw do wariantu ostatniego. Będzie
wnioskował o wprowadzenie odrębnego punktu przedkładającego ten temat na sesji rady Gminy
Pabianice i przyjęcia stanowiska przez Radę Gminy w głosowaniu .
Następnie radna J. Szafran zwracając się do Wójta prosiła o wysypanie kruszywem drogi nad lasem
w Hermanowie.
Wójt odpowiedział, że jest po rozmowach z Wójtem Gminy Dobroń, której to w Zarządzie znajduje
się ta droga, zostało ustalone iż po części Gmina Pabianice poniesie koszty wyrównania nawierzchni
tej drogi kruszywem z tzw. „ demobilu”, ale koszty utwardzenia walcem ma ponieść już Gmina
Dobroń.
Następnie głos zabrała radna M. Werstak, zgłosiła kilka spraw, które jak wyraziła zgłaszała już
wcześniej w interpelacjach i wnioskach na sesji Rady Gminy Były to sprawy:
A/ oświetlenia w Pawlikowicach.
Wójt poinformował, że zamierza się uruchomić linię napowietrzną
na tych odcinkach już
istniejących. Są już podpisane umowy z dwoma podmiotami. Będą wykonywane odcinki w ramach
dużego harmonogramu, na których realizację posiadamy zagwarantowane środki finansowe.
B/ zamontowania spowalniaczy na drodze w Pawlikowicach.
Wójt udzielił odpowiedzi, że przedsięwzięcie to jest w trakcie realizacji , na pewno do końca roku
zostanie zrealizowane.
C/ ustawienie znaków drogowych ostrzegawczych „ uwaga zwierzęta leśne” - radna
poinformowała, że sarny są właśnie tymi, które cyklicznie wlatują a drogę, co stwarza ogromne
zagrożenie dla ruchu.

D/ radna zgłosiła wniosek o zorganizowanie spotkania w sprawie funkcjonowania komunikacji
w Pawlikowicach, rozważenie kursowania mniejszego autobusu ( busa) na tej trasie, apelowała o
przeprowadzenie kontroli migracji pasażerów w poszczególnych kursach autobusu nr 265.
E/ na odcinku drogi między „ Hermanowem a Hermanowem „ tj. ten odcinek gdzie skręca się
przez wieś w kierunkku „do starej sali” (stoi drzewo na środku jezdni!)
F/ jadąc w kierunku Pawlikowic z Hermanowa na wysokości skrzyżowania rosną pojedyncze
drzewa brzozy, z których jedno jest mocno pochylone na jezdnię.
G/ podczas rozmów ze starostwem Powiatowym w temacie budżetu na przyszły rok podjąć
koniecznie temat dot. poprawy stanu dróg w Pawlikowicach I i II.
Ponadto radna M. Werstak poruszyła sprawę dot. bezpieczeństwa nauki dzieci w szkołach w trakcie
obecnej sytuacji jaką jest stan epidemiologiczny - Covid-19.
Wójt odpowiedział, że Gmina wykorzystała wszystkie środki finansowe na zakup sprzętu do
zdalnego nauczania, na razie wiadomym jest, że dzieci mają podjąć naukę w szkołach.
Dyrektorzy otrzymali schemat procedury na wypadek pojawienia się Covid – 19, jednak niepokój
wzbudza transport – dowóz dzieci do szkół
Radna D. Szczesik zapytała, czy Wójt posiada informacje na temat budowy masztu firmy Play.
Wójt odpowiedział, że żadna informacja w tej sprawie do Gminy, ani też do Starostwa Powiatowego
nie wpłynęła.
Więcej spraw nie zgłoszono.
Komisja wyjechała w teren do placówek oświatowo- wychowawczych na terenie w celu dokonania
oceny przygotowań placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/21
Protokoły z wyjazdowego posiedzenia Komisji do poszczególnych szkół stanowią załączniki do
niniejszego protokołu od nr 8 do nr 11.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
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Urszula Czerwonka

