Protokół Nr 22
z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 23 lutego 2021 r.
Posiedzenie odbyło się w formie online.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni – członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną
listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Donata Szczesik, która otworzyła
posiedzenie, powitała przybyłych, sprawdziła obecność i łączność połączenia z radnymi.
Tematyka posiedzenia Komisji:
1. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pabianice z
uwzględnieniem ruchu drogowego.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
3. Sprawy różne.
Ad. pkt 1.
Wszyscy członkowie Komisji otrzymali wcześniej pisemny materiał przesłany przez
Kierownika Posterunku Policji w Hermanowie zawierający szczegółową informację o stanie
bezpieczeństwa na terenie gminy Pabianice, osiągniętych wynikach funkcjonariuszy
Posterunku Policji – (co stanowi pisemny zał. nr 2 do niniejszego protokołu), w związku z
powyższym Przewodnicząca Komisji zaproponowała przejście od razu do dyskusji, zgłoszenie
ewentualnych wniosków jeżeli takie będą.
Jako pierwsza w dyskusji głos zabrała radna A. Marciniak, która poruszyła problem
newralgicznego odcinka drogi powiatowej w Piątkowisku. Chciała, aby wystąpić do Policji o
poparcie w konieczności zdaniem radnej budowy progów zwalniających w Piątkowisku.
Radna przypomniała, że wnioski do Starostwa Powiatowego w tej sprawie zostały już
wystosowane wcześniej przez Wójta, są już nawet zlokalizowane miejsca w których mają one
być wybudowane, jedynie brak jest realizacji ich.
Zdaniem radnej niezbędne byłoby również wykonanie przejścia dla pieszych na odcinku za
sklepem w Piątkowisku - za zakrętem w kierunku szkoły.
Radna M. Werstak zgłosiła fakt niepokojący jakim są duże ilości dzikich wysypisk. Chciałaby
uzyskać informację o ich lokalizacji na terenie gminy, ich newralgicznych miejscach. Poddała
pod rozwagę założenie monitoringu w takich miejscach gdzie one powstały, co na pewno
ułatwiłoby wykrycie sprawców.
Radny G. Antoniewski – podniósł problem bardzo niebezpiecznej drogi jaką jest droga krajowa
biegnąca przez Świątniki, Porszewice do Konstantynowa. Zdaniem radnego konieczne byłyby
częstsze kontrole policji drogowej nieoznakowanym samochodem. Ubolewał, że wystąpienia
do Zarządu Dróg Krajowych o usytuowanie fotoradarów chociaż dwóch na tych drogach, czy
też luster w newralgicznych miejscach nie osiągnęły żadnego efektu. Apelował o ponowienie
prośby w tym temacie.
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Ponadto radny odniósł się do sprawy powstających dzikich wysypisk na terenie gminy i
stwierdził, że upatrywałby winy w ograniczeniu przyjmowania niektórych odpadów
komunalnych przez gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Radny G. Antoniewski zwrócił także uwagę na niebezpieczny zakręt na drodze krajowej w
kierunku Konstantynowa tuż za Porszewicami, gdzie rosną 3 bardzo zniszczone drzewa.
Bardzo często mają miejsce tam wypadki drogowe. Radny sugerował wycięcie drzew.
Radny pytał co z barierkami zamontowanymi w Górce Pabianickiej przy kościele. Są
zamontowane w taki sposób, że ludzie mieszkający po drugiej stronie drogi nie mają
możliwości korzystania z chodnika (musieliby przechodzić przez barierkę).
Radna J. Szafran podjęła temat dzikiego wysypiska na prywatnej działce, które notorycznie
powstaje po każdym uprzątnięciu śmieci przez właścicieli działki ( tj za Pawlikowicami )
Radny Antoniewski sugerował ustawienie w takim miejscu przez gminę „foto pułapki ”
Radna M. Werstak chciałaby uzyskać informacje czy częste kolizje powstające na drogach w
Pawlikowice, Hermanowie związane są z udziałem zwierząt leśnych.
Poza tym radna poruszyła sprawę wjazdu samochodów na chodniki w miejscach gdzie
zamontowane są spowalniacze, chciałaby aby podano rozwiązania unikania takich sytuacji
W efekcie przeprowadzonej dyskusji Komisja wypracowała wnioski do Wójta Gminy:
1. Przedstawić informację dotyczącą lokalizacji dzikich wysypisk śmieci na terenie
Gminy Pabianice.
2. Przedstawić informację dotyczącą kolizji drogowych z udziałem zwierząt leśnych
na terenie gminy.
3. Przedstawić informację o możliwości budowy progu zwalniającego na drodze
powiatowej 4911E w Piątkowisku w kierunku od sklepu spożywczego do szkoły.
4. Przedstawić informację na temat możliwości zasad instalacji odcinkowych
pomiarów prędkości w Gminie Pabianice.
5. Przedstawić informację na temat stanu bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 71 na
odcinku Petrykozy – Porszewice.
6. Przedstawić informację o możliwościach i rozwiązaniach oznakowania i
zabezpieczenia miejsc – przy zamontowanych spowalniaczach i przebiegających
przy nich ścieżkach rowerowych w miejscowości Terenin- Bychlew oraz zatoczce
dla autobusów przy szkole w Żytowicach.
7. Zwiększyć aktywność patroli policji na drogach Gminie Pabianice.
8. Przedstawić informację dotyczącą lokalizacji miejsc kolizji i zdarzeń drogowych
w latach 2019-2020 na terenie gminy Pabianice.
Wszystkie wnioski zostały przyjęte przez Komisję w głosowaniu jednogłośnie
przeprowadzonym przez Przewodnicząca Komisji odrębnie nad każdym wnioskiem.

Ad. pkt 2.
Sekretarz Gminy przedłożyła projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji
rady gminy Pabianice dnia 26 lutego 2021.
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Były to projekty uchwał w sprawach:
a/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok – uchwała Nr XLII/A/2021
b/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły
podstawowej w Bychlewie – Uchwała Nr XLII/B/2021
c/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki,
Szynkielew, Żytowice, Janowice oraz Wysieradz – Uchwała Nr XLII/C/2021
d/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
niezabudowanego nieruchomości gminnych- Uchwała Nr XLII/D/2021
e/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. – Uchwała Nr XLII/E/2021
f/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice – Uchwała Nr XLII/F/2021
g/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2021 roku – Uchwała Nr XLII/G/2021
h/ odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Świątniki – Uchwała Nr XLII/H/2021
Wszystkie przedłożone powyżej projekty uchwał znajdują się w załączeniu do niniejszego
protokołu od nr 3 do nr 10.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej

Donata Szczesik
Protokołowała:
Urszula Czerwonka
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