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Protokół Nr 29 

 

 z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 22 lutego 2022 r.  

W posiedzeniu Komisji w trybie on –line uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni 

zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu, Komendant Powiatowy 

Policji w Pabianicach insp. J. Tokarski,  Wójt Gminy  M. Wieczorek.  

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji D. Szczesik, która powitała uczestników 

Komisji i przedstawiła temat posiedzenia:  

1. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pabianice z uwzględnieniem 

ruchu drogowego.  

2. Omówienie materiałów na sesję rady gminy Pabianice  

3. Sprawy różne.  

 

Ad. pkt 1.  

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie, powitała przybyłych i oddała głos 

Komendantowi Policji w Pabianicach, który przedstawił informację na temat stanu  

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pabianice z uwzględnieniem ruchu 

drogowego. 

Informacja pisemna na powyższy temat stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.   

W dyskusji radni zabierając głos zgłaszali do Komendanta swoje uwagi co do wzmożenia 

kontroli policji w niektórych miejscach na terenie gminy i tak: 

Radny G. Antoniewski zwrócił się o wzmożenie kontroli na drodze krajowej w Świątnikach na 

wysokości kapliczki. 

Radna A. Marciniak wnioskowała o  wzmożenie kontroli na drodze od szkoły w Piątkowisku  

przez Wolę Żytowską i Żytowice szczególnie w czasie kiedy kursuje autobus szkolny 

dowożący dzieci. Radna zwróciła uwagę na niebezpieczne momenty kiedy autobus zatrzymuje 

się i dzieci wsiadają do niego bądź wysiadają.  

Zauważa się często, że kierowcy jeżdżą  z nadmierną szybkością, nie przestrzegając  przepisów 

co stwarza zagrożenie w ruchu drogowym zwłaszcza dla dzieci.  

Ponadto radna A. Marciniak prosiła o kontrolę od czasu do czasu jak wyraziła w okolicach 

stadionu w Piątkowisku w godzinach wieczornych, czasem nocnych ponieważ zbierają się tam  

duże grupy młodzieży zachowującej się głośno i wulgarnie.  

Następnie Wójt Gminy zabierając głos nawiązał  do ogólnej współpracy z Komendą Powiatową 

Policji w Pabianicach i Posterunkiem w Hermanowie, wyraził zadowolenie ze współpracy i  

radość z funkcjonowania Posterunku Policji w Hermanowie, który jest b. dobrze wyposażony. 

Podziękował Komendantowi za współpracę i życzył,  aby dalej ta współpraca  przebiegała w 

duchu dobrego porozumienia. 
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Wójt nawiązał także  do złożonej  w ubiegłym roku prośby Komendy Powiatowej Policji o 

ujęcie w budżecie gminy środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodu 

nieoznakowanego dla potrzeb policji w Pabianicach. Zapytał z czego  prośba Komendy Policji 

wynika i czy w przypadku kiedy takie auto byłoby zakupione służyłoby Posterunkowi Policji 

w Hermanowie. 

Komendant Policji podziękował Wójtowi za ciepłe słowa i nawiązując do chęci zakupu 

nieoznakowanego samochodu dla potrzeb Policji udzielił informacji skąd pomysł.  

Poinformował, że na pewno ważnym czynnikiem wpływającym na to jest na pewno ułatwienie 

w wykrywaniu  przekraczania prędkości, zdobywanie informacji o zaginięciach, kradzieżach 

współdziałanie ze strażą  łowiecką,  nadleśnictwem tropieniem  dzikich wysypisk, 

patrolowaniem terenów ciągów kolejowych we współpracy ze strażą kolejową. Komendant 

poprosił o przychylność w tym zakresie.  

Dalej Przewodnicząca  Komisji D. Szczesik poruszyła jeszcze jeden problem z terenu, w 

którym sprawuje mandat radnej, a dotyczący drogi w Żytowicach przy szkole gdzie 

posadowione są progi zwalniające a po przeciwnej stronie znajduje się zatoczka autobusowa. 

Kierowcy nagminne omijają progi wjeżdżając w zatoczkę autobusową.  

Radna poinformowała, że kilkakrotnie zwracała się w tej sprawie do Starostwa Powiatowego 

w Pabianicach, w którego to Zarządzie Dróg znajduje się ta droga z prośbą o przesunięcie 

progów w taki sposób by uniemożliwić kierowcom świadome ich omijanie a co za tym idzie 

wjeżdżanie w zatoczkę autobusową. Otrzymywała jednak odpowiedź, że jest to niemożliwe. 

Zwróciła się do Komendanta Policji, czy poprzez ich działanie i pomoc w tym zakresie udałoby 

się to zmienić.  

Komendant poprosił radną o przesłanie na jego adres e-mailowy całej korespondencji 

prowadzonej przez radną ze Starostwem Powiatowym w tym zakresie.  

Więcej spraw nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Komisji D. Szczesik podziękowała Komendantowi Policji za uczestnictwo w 

posiedzeniu Komisji i przeszła do realizacji pkt 2 posiedzenia Komisji.  

 

Ad. pkt 2. 

Wójt Gminy przedłożył projekty uchwał znajdujące się w porządku obrad najbliższej sesji Rady 

Gminy.  

Były to projekty uchwał w sprawach:  

a/ zmieniająca uchwałę Nr XII/97/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2019 w 

sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z 

niepełnosprawnością – Uchwała Nr LVIII/ A/2022  

W tym miejscu radna M. Werstak zadała pytanie do projektu uchwały: dlaczego finansowanie 

1 godz. logopedy jest tańsze a niżeli prowadzenie 1 godz. integracji sensorycznej? 
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Wójt wyjaśniał, że z jego wiedzy wynika, iż do prowadzenia  zajęć sensorycznych potrzebna 

jest sala z bardzo specjalistycznym wyposażeniem –drogim, ale poprosi o wyjaśnienie tej 

kwestii u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który to jest autorem tego 

projektu uchwały.  

b/ rozpatrzenia skargi na opieszałość w działaniu organu wykonawczego Gminy Pabianice.- 

Uchwała Nr LVIII/B/2022 

c/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2022 r.- Uchwała Nr LVIII/C/2022 

d/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022 – 2030 – Uchwała 

Nr LVIII/D/2022  

e/ podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz 

specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022 – 

Uchwała Nr LVIII/E/2022 

Wójt poinformował, że wystąpi na sesji o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego 

projektu uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pabianice biorących udział w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu – Uchwała Nr LVIII/F/2022 

Wszystkie przedłożone przez Wójta Gminy projekty uchwał wraz z uzasadnieniami  stanowią 

załączniki od nr 3 do nr 8 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 3.  

W sprawach różnych Wójt poinformował, że dnia 24 marca 2022 r. o godz. 19:30 odbędzie  się 

w Szkole Podstawowej w Petrykozach, drugie spotkanie mieszkańców w związku z 

przebiegiem prędkości szybkiej kolei. Będą jeszcze w tym temacie informacje dla mieszkańców 

w formie plakatów,   jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy i aplikacji „gmina 

Pabianice”.   



4 
 

Wójt informował Komisję, że jak na razie żadnej propozycji konkretnej w sprawie któregoś 

wariantu nie znamy. Wiadomym jest jedynie, że w teren mają wyjść geodeci i dokonywać 

badania gleby, przyrody skał do opracowania dokumentów środowiskowych i na razie jest 

mowa o prowadzeniu badań na wszystkich wariantach. 

Przewodnicząca Komisji D. Szczesik zapytała Wójta, czy w związku z nawałnicami jakie miały 

miejsce na terenie całej Polski i także na terenie  naszej gminy,  miały miejsce jakieś  zdarzenia.   

Wójt odpowiedział, że  zostały zgłoszone 2 przypadki uszkodzenia budynków, jesteśmy z 

poszkodowanymi w kontakcie, było też kilka przypadków dot. uszkodzenia drzew, co na 

bieżąco było usuwane przez służby Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Radna M. Werstak chciała wiedzieć, kto odpowiedzialny jest za dbałość w okolicach linii 

energetycznych i transformatorów- chodzi o drzewa i gałęzie.  

Wójt odpowiedział, że jest to zadanie PGE.  

Więcej spraw nie zgłoszono.  

Na tym Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie Komisji.  

        Posiedzeniu przewodniczyła;  

Przewodnicząca Komisji Samorządowo –

Społecznej i Organizacyjnej  

       Donata Szczesik  

 

Protokołowała: 

Urszula Czerwonka  
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