Protokół Nr 24
z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 22 czerwca 2021 r.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną
listą obecności stanowiąca zał. nr 1 do niniejszego protokołu, Wójt Gminy Pabianice M.
Wieczorek, Kierownik ref. Oświaty, Kultury i Sportu M. Tum.
Posiedzenie odbyło się w formie on-line.
Przewodnicząca
Komisji otworzyła posiedzenie, powitała przybyłych i przedłożyła
następujący porządek:
1. Przyjęcie informacji o planowanych remontach i inwestycjach w szkołach.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
3. Sprawy różne.
Ad. pkt 1.
Kierownik Oświaty, Kultury i Sportu M. Tum przedstawiła informację o
remontach i inwestycjach w szkołach.
Informacja pisemna stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.

planowanych

W dyskusji radna A. Marciniak zapytała, czy w roku bieżącym będzie podjęta budowa boiska
wielofunkcyjnego w Piątkowisku, na które Wójt odpowiedział twierdząco. Poinformował
także, że jeżeli chodzi o boisko w Pawlikowicach, to w ciągu miesiąca odbędzie się przetarg, a
realizacja inwestycji do września 2022 r.
Radny A. Golewski chciał wiedzieć jakie ogrzewanie ma być zainstalowane w szkole w
Piątkowisku po wymianie dotychczasowego, na które Wójt udzielił odpowiedzi, że po
rozmowach z dyrektorem i przeanalizowaniu różnych opcji została podjęta decyzja, że
zostaniemy przy takim samym jak dotychczas z uwagi na to, że nie ma jeszcze konkretnej
decyzji co do instalacji gazowej na tym terenie.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Ad. pkt 2.
Wójt Gminy przedłożył projekty uchwał będące w porządku obrad XLVII sesji
a/ udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice za 2020 rok – Uchwała Nr
XLVII/A/2021
b/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2020 rok – Uchwała Nr XLVII/B/2021
c/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice – Uchwała Nr XLVII/C/2021
Projekty uchwał od NR XLVII/A/2021 do Nr XLVII/C/2021 stanowią załącznik do
protokołu od nr 2 do nr 4.
W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 rok – Uchwała
Nr XLVII/D/2021 dokonuje się zmian na wniosek Kierownika GOPS. Zmiana polega na
zmniejszeniu środków finansowych w pomocy społecznej – pozostała działalność w celu
zapewnienia środków na współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej i na realizację
projektu „Pracuś” zadanie 8 „ Mieszkanie chronione”
Druga zmiana polega na zmianie przeznaczenia zaplanowanych na 2021 r. dotacji celowych,
zmniejszenie dotacji na Jubileusz 35 - lecia Gminnej Orkiestry Dętej w Górce Pabianickiej ,
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zmniejszenie dotacji na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Polka”: zwiększenie
dotacji na Dożynki Gminne - zmiany na złożony wniosek Dyrektora Gminnego Domu Kultury.
Trzecia zmiana wprowadzona w związku z wnioskami OSP polegająca na zmniejszeniu
środków na materiały i wyposażenie w ochotniczych strażach pożarnych i przeniesieniu
potrzebnych środków na zakup szafek na ubrania specjalne dla OSP w Pawlikowicach i na
zakup prądownicy dla OSP w Żytowicach.
Powyższy projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do protokołu.
W projekcie uchwały o numerze roboczym XLVII/E/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Pabianice na 2021 rok wprowadza się zmiany na wniosek dyrektorów szkół podstawowych –
zwiększenie środków finansowych na wycieczkę dla uczniów jako nagroda za wyróżnienia
szczególne w wiedzy i działalności proekologicznej,
Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia na remont punktu aptecznego w celu
przeniesienia Poradni Leczenia Uzależnień oraz na naprawę nawierzchni poliuretanowej boiska
w Petrykozach i boiska w Żytowicach.
Projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu.
W kolejnym projekcie uchwały zmian w budżecie gminy Pabianice na 2021 rok – Uchwała Nr
XLVII/F/2021 dokonuje się zmian w funduszu sołeckim w związku ze złożonymi wnioskami
sołectw: Konin Majówka, Piątkowisko. Powyższe zmiany nie powodują zmian w planie
wydatków.
Projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata
2021 – 2024 – Uchwała Nr XLVII/G/2021 jest konsekwencją projektów uchwał dot. zmian w
budżecie gminy.
Projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do protokołu.
W uzasadnieniu do kolejnego przedłożonego przez Wójta Gminy projektu uchwały w sprawie
częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z
zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży na terenie Gminy Pabianice za rok 2021 podaje się:
„Obostrzenia sanitarne i ograniczenia działalności gospodarczej wprowadzone przez rząd
związane z walką z pandemią COVID-19 ograniczyły lub wręcz uniemożliwiły na pewien czas
prowadzenia działalności gospodarczej zwłaszcza dotyczącej lokali gastronomicznych. Wielu
przedsiębiorców tej branży znalazło się w bardzo trudnych położeniu. Ze względu na
konieczność zamknięcia lokali gastronomicznych przedsiębiorcy nie mają możliwości
korzystania z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży, a na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z
późn. zm.) gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń.
Opłatę, zgodnie z art. 111 ust. 7 ustawy, przedsiębiorcy wnoszą na rachunek gminy w każdym
roku kalendarzowym objętych zezwoleniem w trzech równych ratach w terminie do 31
stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do
31 stycznia.
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Naliczenie opłaty realizowane jest na podstawie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych osiągniętej w roku poprzednim.
Do Wójta Gminy Pabianice wpłynęło w dniu 27.05.2021 roku podanie o umorzenie części
opłaty za korzystanie z zezwoleń w lokalu gastronomicznym.
Na mocy nowelizacji art. 31 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych podjętej 21 stycznia 20121 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2362 i 2401 oraz 2021 r.
poz. 11 i 159) wchodzącej w życie 26 stycznia 2021 r. ustawodawca umożliwił radzie gminy w
drodze uchwały m. in. zwolnienie przedsiębiorców z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r.”
Powyższy projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Następnym przedłożonym projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno - usługowych w Porszewicach –
Uchwała o numerze roboczym Nr XLVII/I/2021w powyższej sprawie stanowi zał. nr 9 do
protokołu.
W uzasadnieniu do ostatniego projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
– Uchwała Nr XLVII/J/2021 podaje się, że mieszkanie chronione w początkowym okresie
(do końca czerwca 2023 r.) będzie dofinansowywane w ramach realizacji projektu pn.
„Pracuś”, oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX. 2 Usługi na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne
i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Zgodnie z Wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu
nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19, za wsparcie świadczone w ramach usług opiekuńczomedycznych w wymiarze społecznym można pobierać opłaty od uczestników projektu
z wyłączeniem osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium
dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Tym samym zaistniała konieczność dostosowania zapisów uchwały do standardów
i wymogów konkursowych.
Uchwała o numerze roboczym Nr XLVII/J/2021w powyższej sprawie stanowi zał. nr 10 do
protokołu.
Ad. pkt 3.

3

W sprawach różnych Przewodnicząca Komisji D. Szczesik nawiązała do treści pisma, które
zostało radnym przekazane przez Wójta Gminy na skrzynkę e - mailową, pismo p. xxxxxxxx
mieszkańca Górki Pabianickiej, sąsiadującego z działką stanowiącą mienie Gminy Pabianice,
na której znajduje się stacja uzdatnia wody. Mieszkaniec ten występuje do Gminy o przekazanie
mu części gminnej działki, którą to zagospodarował sobie po uprzednim wyrażeniu na to jakoby
ustnej zgody zawartej z byłym Wójtem Gminy.
W chwili obecnej Gmina chce zagospodarować ten teren w związku z zainstalowaniem na nim
fotowoltaiki. Wystąpiła do tegoż mieszkańca o uprzątnięcie terenu zajmowanego przez niego
i opuszczenie go. Ponadto Wójt informował, że mieszkaniec ten ma dostęp niezależny do
swojej działki z odrębnym wjazdem.
Informował, że przekazał pismo radnym, ponieważ nie chce sam podejmować jednoosobowej
decyzji, prosi o wypowiedź również radnych w tej kwestii.
Radna M. Werstak zabierając głos była zdania, że sytuacja jest bardzo klarowna, teren jest
własnością gminy, między tym mieszkańcem a gminą nie było zawarte żadne porozumienie,
działka w tej chwili niezbędna jest dla gminy, znajduje się tu stacja uzdatniania wody, będzie
prowadzona inwestycja - fotowoltaika posadowiona na ziemi i zajmowany teren powinien być
opuszczony.
Była również zdania, że nie ma potrzeby, aby temat poruszany był na sesji z uwagi na jego
klarowność.
W związku z powyższym Wójt zaproponował, aby poprzestać na opinii Komisji GospodarczoFinansowej.
Przewodnicząca Komisji zasięgnęła opinii pozostałych członków Komisji SamorządowoSpołecznej i Organizacyjnej w powyższej sprawie, którzy podzielili zdanie przedmówczyni
radnej M. Werstak.
Dalej radni występowali z innymi sprawami do Wójta Gminy.
Przewodnicząca Komisji D. Szczesik prosiła, o interwencję Wójta w Starostwie Powiatowym
w sprawie montażu lustra na drodze powiatowej w Żytowicach na skrzyżowaniu z
Wysieradzem. Radna informowała, że składała w powyższej sprawie pismo do Starostwa, ale
niestety nie ma odzewu.
Radna M. Werstak prosiła Wójta Gminy o zorganizowanie spotkania z Zarządem Powiatu
Pabianickiego i radnymi powiatowymi w sprawach dot. dróg po stronie południowej gminy tj
Pawlikowice, Bychlew.
Wnioskowała, aby z uwagi na zbliżający się okres wakacyjny uczulić też powiat na przegląd
dróg pod względem bezpieczeństwa na nich, szczególnie na skrzyżowaniach, odświeżyć znaki
drogowe, w Pawlikowicach zainstalować znaki ostrzegawcze uwaga zwierzęta leśne. Zwróciła
uwagę, że kierowcy nie widzą skrzyżowań wjeżdżając na wiadukt w Pawlikowicach,
sugerowała zamontowanie linii wibrujących, a także baneru „ uwaga dziecko na drodze”
Radna A. Marciniak przypomniała o zgłoszonej interpelacji w sprawach:
 montażu spowalniaczy na drodze powiatowej w Piątkowisku


oznakowania rowu na rogu ul. Platynowej z drogą powiatową w Piątkowisku poprzez
postawienie barierki ochronnej.

Radna J. Szafran zabierając głos prosiła, aby przypomnieć firmie „ Włodan”, która była
wykonawcą drogi nad lasem do Hermanowa o położenie cienkiej warstwy asfaltu na
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nawierzchni drogi, ponieważ pojawiają się już na niej pęknięcia. Wykonanie tej drogi ma
gwarancję na 10 lat. Radna informowała, że były już prowadzone rozmowy z tymi
wykonawcami w tej sprawie, mieli wykonać tę pracę - powiedziała „być może zapomnieli”
Więcej spraw nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzeniu przewodniczyła:
Przewodnicząca Komisji SamorządowoSpołeczna i Organizacyjna
Donata Szczesik
Protokołowała:
Urszula Czerwonka
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