Protokół Nr 10
z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 25 czerwca 2019 r.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni – członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną
listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu, Wójt Gminy Pabianice M.
Wieczorek, Kierownik ds. Oświaty, Kultury i Sportu M. Tum.
Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i
Organizacyjnej D. Szczesik, która otworzyła posiedzenie Komisji, powitała przybyłych i
przedłożyła następujący porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie informacji o planowanych inwestycjach i remontach w szkołach
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy.
3. Sprawy różne.

Ad. pkt 1.

Wójt Gminy przedstawił wnioski, które wpłynęły od dyrektorów szkół w zakresie potrzeb
inwestycyjnych do wykonania w okresie wakacyjnym.






Wniosek dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku – zał. nr 2 do
niniejszego protokołu.
Wniosek dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychlewie – zał. nr 3 do niniejszego
protokołu.
Wniosek dyrektor Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach – zał. nr 4 do niniejszego
protokołu.
Wniosek dyrektor Szkoły Podstawowej w Petrykozach – zał. nr 5
Wniosek dyrektora Gimnazjum w Piątkowisku – zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

Wójt poinformował, że szkoły wystąpiły łącznie o kwotę około 138 tys. zł. na wykonanie
remontów w szkołach. Obecnie nastąpiły pewne kłopoty budżetowe w związku z
opóźnieniami w realizacji wniosków na drogi. Wójt zasugerował, aby Komisja dokonała na
podstawie zgłoszonych wniosków ze szkół do realizacji zadań inwestycyjnych w okresie
wakacji wyboru najpilniejszych. Należy mieć na uwadze, że w SP w Petrykozach trwa
potężna inwestycja (budowa sali gimnastycznej), która pochłania ogromne koszty.
Wójt po kolei przedstawiał propozycje dokonania wyeliminowania pewnych inwestycji z
tych przedłożonych przez poszczególne szkoły. Ponadto zauważył, że do Urzędu Gminy
wcześniej wpłynął jedynie jeden wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na
wskazane remonty. Był to wniosek ze SP w Bychlewie. Pozostałe zaś wnioski zostały
złożone dopiero w czasie kiedy to Komisja Samorządowo-Społeczna i Organizacyjna
zwróciła się o przedłożenie przez szkoły list, w których szkoły wskazałyby na potrzeby
wykonania remontów.
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Zdaniem Komisji było takie, aby nie dokonywać eliminowania żadnego ze wskazanych
przez szkoły zadań, a dokonanie jedynie zmniejszenia środków na każdą ze szkół i
pozostawienie jej do wykorzystania w gestii dyrektora szkoły.
Radna M. Werstak zwróciła uwagę na to, że w każdej ze szkół są zatrudnieni pracownicy
gospodarczy, którzy też mogą wykonywać w okresie wakacji prace remontowo
gospodarcze.
W rezultacie dyskusji Komisja rekomendowała do przekazania na poszczególne szkoły
następujące kwoty:





Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku – 35 tys. zł.
Szkoła Podstawowa w Petrykozach -2 5 tys. zł.
Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach – 20 tys. zł.
Szkoła Podstawowa w Bychlewie 23,086,20 zł.

Łączna do przekazania na szkoły kwota to 103 tys. zł.
Komisja w głosowaniu jednomyślnym podjęła wniosek o przekazaniu w/w kwot na
poszczególne szkoły z przeznaczeniem na remonty w okresie wakacji.
Przewodnicząca Komisji D. Szczesik zapoznała Komisję z pismem dyrektora szkoły w
Piątkowisku, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, które wpłynęło dnia 7.06.2019 r. do Wójta
Gminy Pabianice, i do wiadomości Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej.
Pismo – wniosek o zmodernizowanie boiska szkolnego, wykonania boiska wielofunkcyjnego
w tym również boiska do piłki nożnej, parkingu do samochodów, wykonania placu
manewrowego do wjeżdżania i wyjeżdżania autobusu szkolnego (pismo w załączeniu do
protokołu jako zał. nr 7
Wójt przypomniał, że jesteśmy już w posiadaniu projektu boiska wielofunkcyjnego w
Piątkowisku, które będzie mogło być wykorzystywane do wszystkich dyscyplin sportowych,
poza piłką nożną.
W tej chwili wniosek, który wpłynął to wniosek o zmianę opracowanej już wcześniej koncepcji
budowy boiska.
Radna A. Marciniak wyraziła zdziwienie co do kwestii wnioskowania o budowę placu
manewrowego, ponieważ jak wyraziła ten rok jest ostatnim, w którym funkcjonuje Gimnazjum,
nie będzie już dowozów dzieci. Pozostaje jedynie jeden autobus szkolny, który nie będzie miał
problemu z manewrem przy szkole, jeżeli chodzi o boisko owszem jest jak najbardziej
potrzebne.
Przewodnicząca Komisji uważała, że te sprawę należałoby przedyskutować jeszcze z
wnioskodawcami, tym bardziej należy wziąć pod uwagę już istniejący projekt boiska.
Przewodnicząca przypomniała, że w miesiącu sierpniu Komisja Samorządowo-Społeczna i
Organizacyjna wyjedzie do szkół na terenie gminy w celu sprawdzenia przygotowania
placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/20.

Ad. pkt 2.
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Komisja zapoznała się z projektami uchwał na najbliższą sesje Rady Gminy.
Były to projekty uchwał w sprawach:







udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy
– Uchwała Nr XII/A/2019 - zał. nr 8 do protokołu.
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2018 r.- Uchwała Nr XII/B/2019
– zał. nr 9 do protokołu.
zmieniająca Uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16 maja 2019 r.
zmieniającą Uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia w
części dotyczącej załącznika – Uchwała Nr XII/C/2019 r. – zał. nr 10 do protokołu.
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych – Uchwała Nr XII/D /2019 – zał. nr 11 do protokołu.













zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na
ławników – Uchwała Nr XII/E/2019 r. – zał. nr 12 do protokołu
przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn
pożarniczych – Uchwała Nr XII/F/2019 – zał. nr 13 do protokołu
zmian w budżecie gminy Pabianice – Uchwała Nr XII/G/2019 – zał. nr 14 do protokołu
uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Uchwała Nr XII/ H/2019 – zał. nr 15
do protokołu.
przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z
niepełnosprawnością - Uchwała Nr XII/I/2019 – zał.nr 16 do protokołu.
zmiany składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Pabianice- Uchwała Nr XII/J/2019 – zał. nr 17 do protokołu.
zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju rady Gminy
Pabianice – Uchwała Nr XII/K/2019 – zał. nr 18
zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej – Uchwała XII/L/2019 – zał. nr 19.
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice – Uchwała
Nr XII/M/2019 – zał. nr 20 do protokołu.

Wójt poinformował, że na najbliższej sesji będzie występował z wnioskiem o wprowadzenie
dodatkowych uchwał, z których jedna dotyczyć będzie zapewnienia środków finansowych na
remonty w placówkach oświatowych na terenie gminy – jest to kwota przyjęta powyższym
wnioskiem przez Komisję Samorządowo-Społeczną i Organizacyjną.
Inne uchwały, o których wprowadzenie będzie wnioskował Wójt to: zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2019-2022 oraz wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na
rzecz Gminy Pabianice nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę w Jadwininie.
Ad. pkt 3.
W sprawach różnych radni dopytywali o wykaszanie rowów na terenie gminy.
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Wójt informował, że wykaszanie odbywa się, ale jest też problem z ludźmi do pracy.
W takiej sytuacji radny A. Golewski zasugerował rozważenie zatrudnienia firmy.
Radny G. Antoniewski pytał w sprawie dot. placu pod budowę świetlicy w Porszewicach, czy
coś się dzieje ?
Wójt odpowiedział, że właśnie w dniu dzisiejszym jest odbierany plac pod budowę.
Radna A. Marciniak apelowała o czyszczenie i udrażnianie rowu w Piątkowisku. Wójt
odpowiedział, że firma, która wygrała przetarg na czyszczenie rowów będzie wykonywała
prace jesienią i wtedy weźmie się pod uwagę również czyszczenie rowu, o który wnioskuje
radna.
Więcej spraw nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie Komisji.

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