Protokół Nr 26
z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 19 października 2021
r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli w trybie on line członkowie Komisji, obecni wg
załączonej listy obecności – zał. nr 1 do protokołu, Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek,
inspektor ds. kultury fizycznej M. Madej.
Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i
Organizacyjnej D. Szczesik, która otworzyła posiedzenie, sprawdziła obecność i przedłożyła
porządek posiedzenia:
1. Działalność sportowa i rekreacyjna na terenie Gminy Pabianice.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy i sprawy różne.
Ad. pkt 1.

Inspektor M. Madej przedłożył in formację nt. Działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie
Gminy Pabianice.
Przedłożona Informacja zapisana poniżej :
„Informacja Komisja Samorządowo-Społeczna i Organizacyjna .

1. Działalność sportowa i rekreacyjna na terenie Gminy Pabianice.
Na podstawie § 8 Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 31.03.2011 roku w
sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na
sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice w 2021 roku, informuję, że przyznano
dotację następującym podmiotom:
1. Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka” Bychlew - 65 000 zł
( sekcja piłki nożnej 50 000 zł, sekcja tenisa stołowego 6 000 zł, sekcja szachowa 4 000 zł,
sekcja siatkówki młodzieżowej 5 000 zł);
2. Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł” Piątkowisko -50 000 zł
( sekcja piłki nożnej - 50 000 zł);
3. Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Burza” Pawlikowice - 15 000 zł
( sekcja tenisa stołowego – 15 000 zł);
Łącznie rozdysponowano środki w wysokości 130 000 zł.
Dotacje w ramach tryb. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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W ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka”
Bychlew zorganizował w dniach 7-14 sierpnia 2021 r. w miejscowości Mrągowo obóz
wypoczynkowy dla 45 zawodników w wieku 11-12 lat.
Stowarzyszenie Folklor ma Sens w ramach zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i
upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej zrealizowało wykonanie muralu w Bychlewie pn: „ Bohaterowie Wrześniowego
Nieba 1939 -III/6 Dywizjon Myśliwski. Projekt Współfinansowany w ramach środków
Województwa Łódzkiego.
W dniach 23-24 lipca współorganizowano przedsięwzięcie sportowo pn. Międzynarodowy
wyścig Kolarski o puchar Bogumiły Matusiak. Gmina była współorganizatorem
przedsięwzięcia.
W ramach działalności społeczno-rekreacyjnej w trakcie realizacji/ rozliczenia dwa projekty
zorganizowane w ramach grantów sołeckich – Sołectwo na Plus :
1. Zadanie: Integracja mieszkańców sołectwa Konin-Majówka poprzez wspólną pracę przy
zagospodarowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej w Koninie.
W ramach środków Urzędu Marszałkowskiego/ środków Gminy Pabianice w ramach funduszu
sołeckiego zrealizowano:
a) Wykonano zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Koninie;
b) zakupiono 4 kpl. zestawów ogrodowych ( stół + 2 ławki);
c) zakupiono donice betonowe oraz wykonano nasadzenia sadzonek roślin;
d) Zakupiono 2 kpl. namiotów plenerowych, kociołek do potraw.
e) zorganizowano piknik integracyjny podsumowujący realizację projektu grantowego.

2. Sołectwo Kudrowice – zadanie zakup altany wraz z wyposażeniem
a) Uporządkowanie terenu działki gminnej nr 75/2 w Kudrowicach;
b) zakup i montaż altany wolnostojącej;
c) zakup ławek;
d) zakup stolików;
e) zakup sadzonek drzew;
f) zorganizowanie pikniku integracyjnego podsumowującego projekt;

W ramach przedsięwzięć rekreacyjno-integracyjnych w ramach funduszu sołeckiego na rok
bieżący zrealizowano :
1. Sołectwo Bychlew-
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a) współorganizowano z GDK z siedzibą w Bychlewie Dożynki Gminne, które odbyły się 12
września br. na obiekcie sportowym w Bychlewie.
2. Sołectwo Górka Pabianicka
a) zorganizowano piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa.
3. Sołectwo Hermanów
a) zorganizowano w świetlicy wiejskiej w Hermanowie zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe
dla mieszkańców sołectwa.
b) Rozstrzygnięto postepowanie na wybór Wykonawcy palcu zabaw i siłowni plenerowej przy
świetlicy wiejskiej w Hermanowie, zadanie współfinansowane w ramach środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
5. Sołectwo Jadwinin
a) zrealizowano piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Jadwinin- Władysławów.
b) w trakcie realizacji wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu zabaw i
siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej w Jadwininie.
6. Sołectwo Janowice – Huta Janowska
a) doposażono w urządzenia plac zabaw przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach.
7. Sołectwo Kudrowice
a) w trakcie realizacji zagospodarowanie działki rekreacyjnej dla mieszkańców w zakresie
projektu grantowego opisanego szczegółowo w zadaniu „ Sołectwo na Plus”
b) wykonanie utwardzenia pod altanę na działce gminnej nr 75/2;
c) wykonano projekt zagospodarowania działki gminnej w zakresie budowy placu zabaw i
siłowni plenerowej
d) wykonanie uporządkowania w/w działki
e) wykonanie ogrodzenia działki.
8. Sołectwo Piątkowisko:
a) Rozstrzygnięto postepowanie na wybór Wykonawcy palcu zabaw na działce gminnej nr
672/29 przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątkowisku, zadanie współfinansowane w ramach
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
b) wykonano projekt zagospodarowania obiektu sportowego w Piątkowisku ( piłkochwyty,
ogrodzenie, inwentaryzacja i projekt placu zabaw i siłowni plenerowej).
c) zainstalowano 105 mb. piłkochwytów wokół boiska sportowego.
d) W trakcie realizacji oświetlenie działki gminnej sportowo- rekreacyjnej za OSP.
e) w trakcie rozeznania cenowego zakup 2 szt. urządzeń na siłownię plenerową przy Obiekcie
sportowym w Piątkowisku.
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9.Sołectwo Petrykozy – Petrykozy Osiedle
a) zorganizowano piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa;
b) do realizacji w roku bieżącym zagospodarowanie działki gminnej przy Ośrodku Zdrowia w
Petrykozach na cele rekreacyjno- sportowe ( projekt placu zabaw, siłowni plenerowej,
pomieszczenia magazynowego garażu)
10. Sołectwo Porszewice
1) W trakcie realizacji wykonanie dokumentacji świetlicy wiejskiej w Porszewicach wraz z
zaprojektowaniem placu zabaw i siłowni plenerowej na działkach nr 111/20, 111/22.
12. Sołectwo Rydzyny
a) w trakcie realizacji urządzenie działki gminnej nr 291/1 ( wykonanie dokumentacji
projektowej na potrzeby zagospodarowania działki na cele rekreacyjne, siłownia plenerowa dla
mieszkańców)
b) wykonanie prac związanych z uporządkowaniem w/w działki, odkrzaczenie, wymiana
wierzchniego gruntu, siew trawy, wykonanie nasadzeń.
c) rozbiórka pozostałości pomieszczeń magazynowych po szkole.

Sporządził: 18.10.2021 r. Referat Oświaty, Kultury i Sportu.”

W dyskusji radna M. Werstak zwróciła uwagę na to, że zdecydowana większość miejscowości
na terenie gminy posiada place zabaw dla dzieci. Jako radna Pawlikowic chciałaby, aby również
miejscowości Pawlikowice, Terenin miały taki plac. Zapytała Wójta, czy Gmina mogłaby
wskazać na tym terenie miejsce do urządzenia placu zabaw, zakupu działki pod jego
urządzenie.
Wiadomym jest, że działki budowlane są w obecnym czasie dość drogie, radna powiedziała, że
po wstępnym zorientowaniu się koszt 1 m2 to 185 zł.
Inspektor M. Madej zabierając głos poinformował, że dość duży teren, na którym można byłoby
urządzić plac zabaw posiada jednostka OSP Pawlikowice, tu proponował prowadzenie rozmów
w tym temacie z tą jednostką, ponieważ jest to teren gminny oddany w użytkowanie dla OSP.
Radna M. Werstak odnosząc się do powyższego informowała, że osobiście prowadziła już takie
rozmowy z przedstawicielami w/w jednostki i wiadomym jej jest, że strażacy nie są
zainteresowani oddaniem pod zagospodarowanie na plac zabaw, ponieważ plac ten jest
potrzebny im do przeprowadzania manewrów, są też inne czynniki , które opowiadają się za „
Nie”
Być może jak powiedziała radna nadałby się fragment działki o szerokości 600 m znajdujący
się z boku strażnicy.
Inspektor M. Madej kwestionował ten pomysł z uwagi na to, że są pewne wymogi co do
montażu urządzeń na danej działce, działka musiałaby mieć co najmniej 10 m szerokości.
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Poza tym odniósł się także co pełnego zakresu jakoby wykorzystania terenu przez strażaków.
Powiedział, że z jego wiedzy także jako strażaka wiadomym jest, że zawody strażackie
odbywają się co 2 lata, a przygotowanie do nich w większości przypadków odbywa się na
terenach gminnych boisk sportowych.
Radna Werstak pomimo powyższych informacji postawiła wniosek o zakup działki w kwocie
185 zł. za 1 m2 przez gminę na potrzeby urządzenia placu zabaw dla miejscowości
Pawlikowice, Terenin.
Wójt Gminy w tym miejscu zabierając głos powiedział, że nie widzi możliwości pozyskania w
budżecie gminy środków finansowych w wysokości 300 tys. zł. na zakup takiej działki, radni
dokładnie są zorientowani jak wygląda plan zagospodarowania przestrzennego i wiadomym też
jest, że w tej części gminy nie wynajdzie się działki rolnej, której cena byłaby niższa. Zakup
działki pod plac zabaw po tych cenach jakie są obecnie nie wchodzi w grę – powiedział Wójt.
W miejscowościach takich jak Kudrowice, Świątniki gdzie będą urządzane w najbliższym
czasie place zabaw to była inicjatywa oddolna , to sołtysi znaleźli działki pod ich lokalizację.
Radna w dalszym ciągu wnioskowała o rozwiązanie tego problemu, wniosek zmodyfikowała
w następującym brzmieniu:
„ zapewnić teren pod urządzenie placu zabaw i rekreacji
miejscowości Pawlikowice i Terenin”

dla potrzeb dzieci z

Przewodnicząca Komisji D. Szczesik poddała ten wniosek pod głosowanie w wyniku, którego
za wnioskiem opowiedziało się 4 radnych , radna J. Szafran nie brała udziału w głosowaniu.

Ad. pkt 7.

Wójt Gminy przedłożył projekty uchwał znajdujące się w porządku obrad najbliższej sesji Rady
Gminy .
Były to projekty w sprawach:
•

zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowych położonych w Żytowicach gm.
Pabianice – Uchwała Nr LIV/A/2021

W uzasadnieniu uchwały podaje się:
„Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Pabianicach Gmina Pabianice nabyła
spadek do zmarłej współwłaścicielce 3 nieruchomości w Żytowicach w 4/40 części.
Nieruchomości nabyte nie są zabudowane i stanowią grunt rolny w przypadku dzialek 288 i
243 oraz w 3/4 części działki 387. Pozostała część od drogi powiatowej stanowi grunt
budowlany zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
Położenie i kształt działek określa załącznik graficzny do niniejszej Uchwały.
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Na tej podstawie Gmina wystosowała pisma do pozostałych współwłaścicieli o chęci zbycia
tych nieruchomości.
Została wykonana wycena. Jedyną zainteresowaną osobą jest Pani Barbara Szewc, która
wyraża zgodę na wykup od Gminy udziałów za kwotę 10.156,10 zł (dziesięć tysięcy sto
pięćdziesiąt sześć 10/100 zł) która wynika z wyceny.

Drugim przedłożonym projektem uchwały był projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Pabianice na 2021 r. – Uchwała Nr LIV/B/2021

W uzasadnieniu do uchwały podaje się, że
„ zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 329.223,80 zł.
Dochody:
1.
−
−
−
2.

W związku z większym wykonaniem niż planowano zwiększa się dochody z tytułu:
opłaty adiacenckiej o 28.955,80 zł
z wpływów za dostarczoną wodę o 176.200,00 zł
z wpływów za odbiór ścieków o 115.700,00 zł
Wprowadza się po stronie dochodów środki pozyskane z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku na dokształcanie
ustawiczne dla pracowników jednostki w kwocie 8.368,00 zł
3. Dostosowuje się paragraf dochodowy do przepisów rozporządzenia z dnia 26 lipca 2021 r.
(w rozdziale 85195 zmniejszenie w § 0970; zwiększenie w § 2180)
Wydatki:
Zwiększa się wydatki bieżące:
1. w rozdziale 40002 - dostarczanie wody - ze względu na wzrost kosztów zakupu energii
elektrycznej i wody oraz bieżące usuwanie awarii o kwotę 110.000,00 zł
2. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód z uwagi na wzrost wydatków
związanych z odprowadzanie ścieków do miejskiej siei kanalizacyjnej o kwotę 181.900,00
zł
3. w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne - na wzrost kosztów energii elektrycznej i
zakup opału do ogrzewania garaży – 15.000,00 zł
4. w rozdziale 80104 - przedszkola – na naprawę dachu i komina w przedszkolu w Żytowicach
–10.000,00 zł
5. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe i 80104 – przedszkola – w związku z
porozumieniem z miastem Pabianice na wynagrodzenie katechety w Punkcie
Katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego „Społeczność Chrześcijańska” w
Pabianicach, do którego uczęszcza 7 uczniów gminy – 3.955,80 zł
6. w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy - zwiększenie wydatków związanych z
międzygminną komunikacją miejską tj. na wzrost wydatków wynikający z wprowadzonych
objazdów – o kwotę 65.000 zł, która została przeniesiona z zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew.318 w Rydzynach tzw. Biesaga”
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Konsekwencją powyższych uchwał będzie kolejna uchwała dot.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024 – LIV/C/2021.

W sprawach różnych radna D. Szczesik podziękowała Wójtowi za zamontowanie lustra na
skrzyżowaniu przy drodze w kierunku Wysieradza.
Więcej spraw nie zgłoszono.

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