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Protokół Nr 4 

z posiedzenie Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice z 

dnia 22 stycznia 2019 r.  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni – członkowie Komisji Samorządowo Społecznej  

obecni zgodnie z załączoną listą obecności, Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek, Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej M. Mielczarek.   

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji D. Szczesik, która powitała 

przybyłych i przedstawiła porządek posiedzenia: 

1. Omówienie materiałów na najbliższą sesję rady gminy.  

Wójt Gminy M. Wieczorek poinformował, że do przedłożonych wcześniej  na połączonych 

Komisjach zmianach do projektu budżetu wprowadza dodatkowe zmiany, polegające na 

zmianie  w dz. 801 oświata i wychowanie. W  stosunku do poprzedniej autopoprawki gdzie 

uprzednio zaplanowana była kwota 60,640,80 na realizacje projektu Erazmus (partnerska 

współpraca szkół)  w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Piątkowisku po  przeanalizowaniu 

okazało się, że wydatki te  będą realizowane dopiero w roku 2020. Proponuje się,  aby kwotę 

powyższą przenieść na zadanie: utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Bychlewie, 

ponieważ wiadomym jest, iż na to zadnie zabrakłoby środków przeznaczonych z funduszu 

sołeckiego wsi Bychlew.  

Druga proponowana zmiana to zabezpieczenie dodatkowej kwoty w wysokości 200 tys. zł. na 

administrację w dz. 758 – rezerwa celowa. 

Wójt argumentował powyższą potrzebę, tym, że po dokonanej analizie przeprowadzonej ze 

Skarbnik Gminy oraz konsultacjach z innymi gminami stwierdzono, iże uprzednio 

zabezpieczonych środków zabraknie w tym dziale. Należy wziąć pod uwagę potrzebę 

zabezpieczenia środków na etaty takie jak: pracownika do inwestycji (pozyskiwanie środków 

unijnych) a także   w oświacie. Należy mieć świadomość  tego,  że w ślad za pozyskaniem  

dobrego specjalisty idzie także wynagrodzenie. 

Ponadto konsultując się z gminami ościennymi takimi jak  Lutomiersk, czy Ksawerów i 

porównując wydatki w tym dziale, stwierdzono, że w naszej gminie są one znacznie niższe.  

Stąd  powyższa autopoprawka.  

Komisja zaopiniowała proponowane zmiany przez aklamację.  

Wójt poinformował także, że opracowywany jest wniosek na pozyskanie środków z Programu 

Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego na drogę gminną w ” Rydzynach 

Dolnych”. 

Radna A. Marciniak zabierając głos zwróciła się z pytaniem  dot. możliwości utwardzenia 

placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku. 

Wójt odpowiedział, że dla tej szkoły kroi się możliwość pozyskania środków na budowę 

boiska wielofunkcyjnego.  
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Radna J. Szafran zwróciła uwagę na potrzebę remontu drogi w Hermanowie I, pytała czy 

byłaby możliwość pozyskania środków na tę drogę również z takiego programu jak dla 

„Rydzyn Dolnych”  

Wójt odpowiadając poinformował, że w obecnej chwili nie jest to możliwe, ponieważ termin 

do złożenia wniosku  upływa z końcem  stycznia br. Ponadto należy posiadać już projekt i  w 

przypadku Rydzyn już taki posiadamy. 

Więcej spraw w tym miejscu nie zgłoszono.  

Przedłożona autopoprawka do projektu budżetu stanowi zał.  nr 2 do niniejszego protokołu.  

Komisja zapoznała się także z preliminarzem planowanych wydatków finansowych – dotacja 

z budżetu gminy na działalność Gminnego Domu Kultury w Bychlewie, który stanowi zał. nr 

3 do niniejszego protokołu.  

Przybyła na posiedzenie Komisji Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej M. 

Mielczarek przedłożyła 2 projekty uchwał będące w porządku obrad najbliższej sesji rady 

gminy:  

 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019 – Uchwała Nr V/D/2019  

  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 – Uchwała Nr 

V/E/2019  

Przedłożone projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego protokołu o numerach 4 i 

5.  

Kierownik poruszyła problemy z jakimi borykają się szkoły, głównie w kwestii dot. uczniów z 

problemami, między innymi również takimi które mają zdiagnozowane zaburzenia 

neurologiczne i  które powinny  mieć wsparcie psychologa dziecięcego. W programie jest 

propozycja powołania zespołu składającego  się z przedstawicieli wszystkich szkół z terenu 

gminy co daje możliwość rozpatrywania spraw w danej placówce. Ponadto do programu została 

wpisana potrzeba uruchomienia na naszym terenie świetlicy socjoterapeutycznej. 

Przewodnicząca Komisji D. Szczesik zwróciła uwagę na to, że w placówkach oświatowych na 

terenie gminy pracują nauczyciele, którzy mają ukończone studia podyplomowe ze 

specjalnością Integracja Sensoryczna. Poddała pod rozwagę wykorzystanie specjalizacji tych 

nauczycieli z dziećmi wymagającymi wsparcia.  

Kierownik GOPS wraziła poparcie, ale jednocześnie stwierdziła, że do prowadzenia takich 

działań wymagane są sale. 

Komisja zaopiniowała projekty uchwal przedłożone przez Kierownik GOPS pozytywnie. 

Komisja zapoznała się z innymi projektami uchwał przygotowanymi na najbliższą sesję: 
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 planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r. – Uchwała Nr V/C/2019 zał. nr 6 do 

protokołu.  

 zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach – Uchwała Nr V/F/2019 – 

zał. nr 7 do protokołu.  

 określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i 

sołtysom Gminy Pabianice – Uchwała Nr V/G/2019- zał. nr 8 do protokołu. Projekt 

uchwały przygotowany na podstawie wniosku z połączonych Komisji Rady Gminy 

Pabianice odbytego w dniu 14 stycznia br.  

Następnie radny G. Antoniewski zwracając się do Wójta Gminy poruszył sprawę 

rozpatrzenia możliwości remontu drogi szlakowej  Górka Pabianicka – Konin  z programu 

obejmującego dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól. 

Ponadto radny apelował o przycięcie drzew przy drodze w Okołowicach i oczyszczenia tej 

drogi. Jest to droga z płyt, niektóre są pozarywane i wymagają naprawy. Radny powiedział, 

że widzi potrzebę również budowy wodociągu w tej miejscowości.  

Wójt zabierając głos informował, że do tej pory inwestycja ta nie była brana pod uwagę, 

ponieważ jest to dość duży odcinek do wykonania stąd bardzo kosztowny a samych 

zainteresowanych jest niewielu (ok.10 gospodarstw domowych zamieszkiwanych na stałe). 

Pozostali to właściciele ogrodów działkowych, którzy posiadają własne studnie. 

Wiadomym mu jest, że kierownik ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomości 

odbył spotkanie z prezesem tychże ogródków działkowych w celu dokonania rozeznania w 

sprawie. Prawdopodobnie w roku bieżącym będzie powstawać dokumentacja.  

Na pewno byłaby to  kosztowna inwestycja i na pewno nie powstanie na raz tylko etapami. 

Radna D. Szczesik apelowała  o monitorowanie usuwania śliskości na drodze powiatowej 

przy zjeździe z górki drogi w Żytowicach , poza tym załatania dużej dziury w nawierzchni 

drogi na w/w odcinku.  

Więcej spraw nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.  

        Posiedzeniu przewodniczyła: 

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-

Społecznej i Organizacyjnej 

   Donata Szczesik 

Protokołowała: 

Urszula Czerwonka  
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