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     Protokół Nr 14  

 z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice z 
dnia 19 listopada 2019 r.  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni – członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną 
listą obecności – zał. nr 1 do protokołu, Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek, inspektor ds. 
sportu w gminie Pabianice M. Madej.  

 

Tematyka posiedzenia Komisji: 

 

1. Podsumowanie działalności sportowej za 2019 r. 

2. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy.  

3. Sprawy różne.  

 

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej D. Szczesik powitała 
przybyłych i przystąpiła do realizacji porządku posiedzenia Komisji. 

Poprosiła o przedłożenie informacji do   tematu nr 1.  

 

Ad. pkt 1. 

 

Inspektor M. Madaj przedłożył informację dot. podsumowania działalności sportowej za 2019 
r. w gminie Pabianice.  

Inspektor poinformował, że przyznawanie środków finansowych dla poszczególnych klubów 
sportowych odbywa się na podstawie Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 
31 marca 2011 roku, w której określa się warunki i tryb finansowania zadania własnego, 
polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu  na terenie Gminy Pabianice.  

Kserokopia uchwały stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.  

Inspektor przedłożył ponadto informacje z zakresu: 

 wykonania planu wydatków na sport w gminie Pabianice na dzień 14.11.2019r. – zał. 
nr 3 do protokołu.  

Przedłożył kserokopie zawartych  umów między Wójtem Gminy a poszczególnymi 
klubami sportowymi w 2019r.   

 umowę  z dnia 29.01.2019 r. zawartą pomiędzy Wójtem Gminy Pabianice a Ludowym 
Klubem Sportowym „ Jutrzenka” Bychlew na kwotę 51 tys. zł. na działalność sekcji 
piłki nożnej, sekcji tenisa stołowego i sekcji szachowej – zał. nr 4 do protokołu  
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 umowę zawartą dnia 29.01.2019 r. pomiędzy Wójtem Gminy Pabianice a Ludowym 
Klubem Sportowym „Orzeł” Piątkowisko – Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej z 
siedzibą w Piątkowisku na kwotę 38 tys. 500 zł. na sekcje piłki nożnej z przeznaczeniem 
na realizację projektu sportowego pn. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 
środowisku lokalnym – zał. nr 5 do protokołu.  

 umowę zawartą  dnia 29.01.2019 r. pomiędzy Wójtem Gminy Pabianice, a Gminnym 
Ludowym Klubem Sportowym „Burza” Pawlikowice – Stowarzyszeniem Kultury 
Fizycznej z siedzibą w Pawlikowicach na kwotę 20 tys. 500 zł. na sekcje sportowe: 
tenisa stołowego i sekcję młodzieżową tenisa stołowego i szach – zał. nr 6 do protokołu.  

Inspektor poinformował także  o warunkach formalnych jakie obowiązują przy ubieganiu  się 
o datację z budżetu gminy, kryteriach oceny merytorycznej wniosków o dotację sportową jakie 
winien spełnić klub - stowarzyszenie, a także o wysokości środków, o które ubiegały się 
poszczególne kluby sportowe, oraz o  przyznanych  kwotach.  

Informacja pisma na ten temat w załączeniu do niniejszego protokołu jako zał. nr 7.  

Poinformował, że wszystkie kluby sportowe korzystają z własnych obiektów sportowych, które 
stanowią mienie gminy i  koszty utrzymania ponosi gmina. Gmina posiada zawarte umowy na 
utrzymanie porządku i czystości z gospodarzami obiektów. 

 

W dyskusji Przewodnicząca Komisji D. Szczesik zwróciła się z pytaniem dlaczego o środki nie 
wystąpiły kluby sportowe takie jak: LUKS Sprawni Petrykozy i UKS w Piątkowisku.   
Inspektor odpowiedział, że klubom tym upłynęła ważność KRS. Nie posiadają ważnego wpisu, 
w związku z tym nie mogą aplikować  o środki.  

Radna A. Marciniak nawiązała do tematu dot. przyznawania nagród dla wyróżniających się 
sportowców i przypomniała, że na jednej z ostatnich sesji informowała o uczennicy szkoły w 
Piątkowisku, która zajmuje czołowe miejsce w gimnastycy artystycznej w Europie. 

Pytała czy była rozważana ta sprawa. 

Inspektor informował, że w roku bieżącym wpłynął 1 wniosek na  przyznanie  nagrody dla 
wyróżniającego się sportowca, nie dotyczył on tej osoby. 

 Wójt natomiast informował, że było zalecenie pokontrolne RIO o zaktualizowanie  uchwały 
rady gminy w sprawie dotyczącej przydzielania nagród dla wyróżniających się w sporcie tj. nie 
tylko dla zawodników a także działaczy sportowych. Poza tym taka uchwała również 
obowiązująca określa kto może wystąpić z wnioskiem o przyznanie nagrody, może to być 
stowarzyszenie sportowe ale także Wójt Gminy. W obowiązującej uchwale jest zapis, że z 
wnioskiem można występować do końca marca każdego roku. 

Wójt powiedział, że może  wystąpić z wnioskiem tylko potrzeba jest mu więcej informacji na 
temat tej uczennicy ze SP w Piątkowisku osiągającej wysokie wyniki na arenie europejskiej.   

Radna M. Werstak zasugerowała, aby przy pracach związanych z aktualizacją uchwały 
dotyczącej przydzielania nagród dla wyróżniających się w sporcie wziąć pod uwagę uchwałę 
Powiatu Pabianickiego w tej sprawie, w której jest również zapis dot. możliwości 
wynagradzania trenerów. 
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Radny G. Antoniewski apelował o zabezpieczenie boiska sportowego w Piątkowisku od strony 
drogi leśnej przez dzikami. 

Dalej w dyskusji radna M. Werstak sugerowała rozważenie możliwości  w przyszłym budżecie 
zwiększenie środków na sport w gminie Pabianice z możliwością zwiększenia wynagrodzeń 
dla trenerów, ponieważ ogólnie jak powiedziała „idzie wzrost wynagrodzeń”  

Inspektor M. Madej poinformował, że w porównaniu z rokiem poprzednim już w projekcie 
budżetu na rok przyszły zwiększona została kwota na sport. W budżecie gminy są odrębne 
środki na działalność  sportową i na utrzymanie obiektów. 

Wójt natomiast poinformował, że posiadamy jeszcze tak zwaną otwartą działalność pożytku  
publicznego i tutaj rodzice dzieci trenujących w klubach regularnie opłacają prace trenerów. 
Poza tym co roku działalność klubów sportowych wspierana jest też w ramach środków 
funduszu sołeckiego w różnych miejscowościach gdzie działają kluby.  

Natomiast radny A. Golewski w swojej wypowiedzi zawarł, że jego zdaniem nie powinniśmy 
obawiać się braku kadry trenerskiej ponieważ jest sporo takich ludzi, którzy na zasadzie 
wolontariatu uprawiają te profesję.  

Podał za przykład miasto Pabianice, gdzie większość zawodników z różnych klubów odeszła 
do Klubu Sportowego w Ksawerowie, a trenerzy  pozostali. 

Po dyskusji Komisja Samorządowo-Społeczna i Organizacyjna zasygnalizowała jednak 
rozważenie możliwości zwiększenia kwoty na działalność sportową w ramach budżetu  na rok 
2020.  

 

Ad. pkt 2. 

 

Projekty uchwał na najbliższą sesję przedłożył Wójt Gminy M. Wieczorek. 

Były to projekty w sprawach: 

 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 – Uchwała Nr XIX/A/2019 – 
zał. nr 8 do protokołu .W tym miejscu Wójt przedłożył dla porównania stawki z roku 
poprzedniego. Poinformował, że Skarbnik Gminy dokona  jeszcze w dwóch 
przypadkach kalkulacji zwiększenia o 2-3 gr. Jeżeli nie przyniesie to zamierzonych 
efektów nie będą one w ogóle na sesji przedkładane. 

Radna M. Werstak prosiła, aby na przyszłość przedkładać uzasadnienie do takiej uchwały 
i dostarczać radnym porównawczo stawki z poprzedniego roku.  

  zwolnień w podatkach lokalnych na 2020 r. – Uchwała Nr XIX/B/2019 – zał.nr 9 do 
protokołu  

 obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020 r.  – Uchwała 
Nr XIX/C/2019. – zał. nr 10 do protokołu.  
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  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 –
Uchwała Nr XIX/D/2019 – zał. nr 11 do protokołu.  

Przy tym projekcie uchwały Wójt poinformował, że uchwała w porównaniu do 
uchwały poprzednich lat została znacznie zmodyfikowana, zostało wycięte część tabel, 
które już nie obowiązują ponieważ nie funkcjonują już  środki transportowe o takich 
parametrach. Poza tym ideą naszą było zmniejszenie stawki od środków 
transportowych, które są zarejestrowane na naszym terenie a służą do działalności 
gospodarczej i w większości przypadków stawki zostały zmniejszone średnio o 50-80 
zł. Każdy z przedsiębiorców na pewno odczuje tę obniżkę.  

Kolejnym przedłożonym projektem uchwały była uchwała w sprawie: 

 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr XIX/E/2019 r. – zał. nr 12 
do protokołu.  

Zmiany dotyczą zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na wniosek 
sołectw w sołectwach: Rydzyny, Petrykozy Piątkowisko.  

Następny projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – 
Uchwała Nr XIX/F/2019 r. zał. nr 13 do protokołu dot. zmian między działami w ramach 
budżetu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku oraz zwiększenia środków na 
zakup wody od ZWIK. (tu zmniejszamy środki na ten cel z przydomowych oczyszczalni 
ścieków). 

Przy projekcie uchwały w sprawie  aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa dla gminy Pabianice – Uchwała Nr XIX/G/2019 stanowiącym zał. nr 14 
do niniejszego protokołu. Wójt poinformował, że podjęcie tej uchwały może nie nastąpić na 
najbliższej sesji, ponieważ nie posiadamy jeszcze opinii Zarządu Wojewódzkiego do projektu 
uchwały, co jest  konieczne przed uchwaleniem uchwały.  

Ostatnim przedłożonym projektem uchwały był projekt uchwały w sprawie: ustalenia 
„Rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie” – Uchwała Nr XIX/H/2019 – zał. nr 15 do protokołu  

Ponadto Wójt poinformował, że będzie jeszcze występował z wnioskiem o wprowadzenie do 
porządku obrad co najmniej 3 projektów uchwał, które są w opracowywaniu, a dot. 

- włączenia środków w kwocie 72,600 na fotowoltaikę w Rydzynach  

- uchwała dot. podpisania weksla in blanco związana z powyższą uchwałą. 

- uchwała dot. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

Ad. pkt 3.  
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W sprawach różnych Przewodnicząca Komisji poinformowała i odczytała pismo, które 
wpłynęło z Komendy Powiatowej Policji w Piątkowisku w związku ze złożonymi uwagami 
członków Komisji Samorządowo Społecznej i Organizacyjnej, która odbyła się przy 
współudziale przedstawicieli KPP w dniu 22 października br.  

Radna A. Marciniak zgłosiła do Wójta sprawę dot. nasadzenia  drzew na drodze powiatowej w 
miejscu tuż za asfaltem, a przed rowem  (droga  od końca wsi Kudrowice w kierunku Woli 
Żytowskiej). 

Radna apelowała o sprawdzenie tego faktu i usunięcia nowo posadzonych drzewek z uwagi na 
stwarzającego zagrożenie w przyszłości w ruchu drogowym.  

Taki fakt również zgłosiła radna J. Szafran tylko dotyczący nasadzenia drzew na drodze od 
Hermanowa do Pawlikowic, radna apelowała aby Wójt wystąpił do Starostwa Powiatowego z 
zapytaniem kto dokonał tych nasadzeń. 

Radna M. Werstak wnioskowała o oficjalne wystąpienie pismem w sprawie inwestycji 
gazociągu w Pawlikowicach, bądź umówienie się na spotkanie Wójta i zainteresowanych 
radnych z przedstawicielami firmy mającej budować  gazociąg popołudniowej stronie gminy, 
co dalej z tą inwestycją? 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

       Posiedzeniu przewodniczyła: 

Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i 
Organizacyjnej  

   Donata Szczesik  

Protokołowała: 

Urszula Czerwonka  

 


