Protokół Nr 36
z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 24 kwietnia 2018 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni – członkowie Komisji Samorządowo-Społecznej i
Organizacyjnej obecni zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego
protokołu, Wójt Gminy H. Gajda, Kierownik ref. Oświaty, Kultury i Sportu M. Wieczorek,
podinspektor ds. oświaty E. Stankiewicz.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji J. Błoch, który otworzył posiedzenie, powitał
przybyłych i przedstawił następujący porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie nauczania indywidualnego i opieki nad dziećmi z dysfunkcjami w szkołach
podstawowych
2. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
3. Sprawy różne.
Ad. pkt 1.
Informację w temacie funkcjonowania indywidualnego i opieki nad dziećmi z dysfunkcjami w szkołach
podstawowych przedłożyła podinspektor E. Stankiewicz.
Informacja pisemna stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.
W dyskusji glos zabrała radna A. Marciniak i zwróciła uwagę na to, że z informacji wynika, iż zajęcia
wyrównawcze prowadzone są w dość dużych grupach. Zdaniem radnej prowadzenie zajęć
wyrównawczych w tak dużych grupach zapewne nie przynosi oczekiwanych efektów. Podinspektor
ds. oświaty zobowiązała się przekazać tę uwagę dyrektorom szkół.
Więcej głosów w dyskusji nad powyższym tematem nie zgłoszono.
Ad. pkt 2.
Wójt Gminy przedkładał kolejno projekty uchwał przygotowane na najbliższą sesję Rady Gminy.
Były to projekty uchwał w sprawach:
a/ Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – Uchwała Nr LIV/A/2018
b/ zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/315/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na odpłatne i nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości z
przeznaczeniem pod budowę chodnika relacji Górka Pabianicka – Gorzew. – Uchwała Nr LIV/B/2018
c/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LIV/C/2018
d/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LIV/D/2018
e/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LIV/E/2018
f/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LIV/F/2018
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g/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LIV/G/2018
h/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. – Uchwała Nr LIV/H/2018
i/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na zadanie inwestycyjne – Uchwała Nr
LIV/I/2018
j/ wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Pabianice – Uchwała Nr LIV/J/2018
k/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu
obejmującego część wsi Piątkowisko – Uchwała Nr LIV/K/2018
l/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu
obejmującego wieś Petrykozy Osiedle – Uchwała Nr LIV/l/2018
Przedłożone projekty uchwał stanowią zał. do niniejszego protokołu od numeru 3 do numeru 14.
Następnie Wójt poinformował, że złoży wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych
projektów uchwał w sprawach :
- zmian w Statucie Gminy Pabianice , w którym wprowadza się zmiany w którym dokuje się wykreśla
się z wykazu jednostek organizacyjnych Gimnazjum w Piątkowisku ora do wykazu jednostek
organizacyjnych wpisuje się Gminny Ośrodek Kultury w Bychlewie.
- powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice oraz nadania jej statutu.
Projekty uchwał w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu o numerach 15 i 16.
Do przedłożonych projektów uchwał Komisja uwag nie wniosła.
Jedynie radna D. Szczesik zapytała jakie prace remontowe mają być wykonywane w strażnicy OSP w
Żytowicach w ramach przyznanej kwoty.
Wójt poinformował, że została przedłożona przez Prezesa OSP lista prac niezbędnych do wykonania,
jednostka ta w roku bieżącym będzie obchodziła jubileusz 90 lecia. Będzie to na pewno między innymi
naprawa dachu, malowanie.
Ad. pkt 3.
W sprawach różnych radna Z. Kasperska zapytała Wójta w sprawie dot. budowy świetlicy w
Porszewicach.
Wójt odpowiedział, że jutro odbędzie spotkanie z wykonawcą i udzieli odpowiedzi na sesji. Wiadomym
jest, że środki w budżecie są zarezerwowane podpisana została umowa z wykonawcą, teren budowy nie
nadaje się w tej chwili do zabudowy, ponieważ utrzymuje się na nim woda, prawdopodobnie została
przerwana melioracja.
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Radna A. Marciniak poinformowała Komisję o odbytej debacie w sprawie równości kobiet. Debata
zorganizowana przez jedną z nauczycielek w szkole w Piątkowisku.
Następnie Przewodniczący Komisji J. Błoch przedłożył Komisji pismo sołtys wsi Terenina skierowane
do radnych Rady Gminy Pabianice z prośbą o podjęcie działań mających na celu włączenie drogi
położonej wzdłuż lasu do obszaru Gminy Pabianice. Pismo poparte podpisami mieszkańców Terenina
i Pawlikowic.
Prośba ta była również przedkładana na ostatniej sesji Rady Gminy tj. w miesiącu marcu br.
Przewodniczący Komisji zapoznał także z odpowiedzią Wójta Gminy na powyższe, w której Wójt
informuje, że droga w Tereninie nad lasem jest własnością gminy Dobroń i leży na jej terenie. Próba
włączenia tej drogi do zasobów dróg gminy Pabianice wiązałaby się z koniecznością rozpoczęcia
procedury zmiany granic administracyjnych obu gmin. Nie mniej jednak Urząd Gminy wystosuje pismo
do Urzędu Gminy Dobroń z prośbą o poprawienie stanu nawierzchni tej drogi.
Ponadto Wójt powiedział, że jego zdaniem to Gmina Dobroń, wspólnie z Nadleśnictwem Kolumna
powinna wywiązać się z naprawy tej drogi, ponieważ są to wyłącznie jej kompetencje. Spraw
dotyczących poprawy stanu dróg, które nie leżą na terenie gminy jest znacznie więcej. Przytoczył
przykład drogi przez las w Czyżeminie biegnącej od leśniczówki, w tym przypadku również
zainteresowani zwracają się do gminy Pabianice, ale Wójt jeszcze raz podkreślił, że nie są to
kompetencje gminy Pabianice.
Kserokopia pisma sołtys wsi Tereni jak i odpowiedź Wójta stanowią załączniki do protokołu o numerach
17 i 18
Komisja po zapoznaniu się z powyższą sprawą przychyla się do opinii Wójta w tym temacie.
Następnie Przewodniczący Komisji przedłożył Komisji pismo sołectwa Rydzyny podpisane przez sołtys
wsi Rydzyny dot. funkcjonowania monitoringu w Rydzynach – zał. nr 19 do niniejszego protokołu.
Pismo skierowane do Wójta Gminy i do wiadomości Komisji Rady.
Przewodniczący Komisji poprosił Wójta o udzielenie wyjaśnień w tej sprawy.
Wójt poinformował, że zostało wystosowane pismo do wykonawcy monitoringu p. Tarkowskiego o
naprawę monitoringu, oczekujemy na powyższe i informację od sołectwa o efekcie naprawy.
Radna A. Marciniak przypomniała, ze wcześniej były prowadzone dyskusje na komisjach Rady Gminy
w kwestii zamontowania monitoringu w miejscach najbardziej newralgicznych na terenie naszej całej
gminy.
Wójt potwierdził ten fakt, jednak powiedział, że nie jest to jeszcze wykonywane, ponadto powiedział,
że została stworzona przez policję mapa szczególnych zagrożeń na terenie gminy, można do tematu
powrócić, uprzednio ustalić należy jakie środki Rada będzie mogła przeznaczyć na ten cel.
Następnie głos zabrał radny A. Wąsat, który jest również sołtysem wsi Hermanów i opiekunem świetlicy
wiejskiej w Hermanowie. Poruszył temat wynajmu świetlicy wiejskiej, informując, że jest ogromne
zainteresowanie wynajmem tej świetlicy przez mieszkańców miasta. Jednak cena wynajmu 300 zł. nie
pokrywa strat , zniszczeń i eksploatacji tego budynku przez wynajmujących.
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Prawie po każdym wynajęciu sali należy opróżnić zbiornik asenizacyjny, a koszt tego to kwota 300 zł.,
poza tym dochodzą koszty ogrzewania pomieszczeń, zużycia naczyń. Radny proponował, aby
rozwiązać ten problemu podejmując decyzję o wynajmie świetlicy jedynie dla mieszkańców
zameldowanych na terenie gminy.
Głos zabrał Kierownik ref. Oświaty kultury i sportu M. Wieczorek poinformował, że w żaden sposób
nie można podnieść opłat za wynajem świetlic wybudowanych przy pomocy środków unijnych na
terenie gminy, ponieważ zabraniają na to przepisy, ażeby podjąć decyzję o wynajmie świetlic tylko i
wyłącznie dla mieszkańców gminy Pabianice musi być jednomyślność wszystkich opiekunów świetlic,
a tego niestety z uzyskanych informacji nie ma.
W efekcie dyskusji Komisja nie zajęła stanowiska w tej sprawie.
Ponadto Kierownik M. Wieczorek zasygnalizował Komisji, że z przyczyn formalno administracyjnych
koniecznym będzie podjęcie wykonania korekty uchwały „ akt utworzenia samorządowej instytucji
kultury – Gminnego Ośrodka Kultury” na „Gminny Dom Kultury” , będzie to uchwała uchylająca
podjętą w miesiącu marcu br. Będzie też wprowadzona jeszcze jedna korekta polegająca na
umieszczeniu daty informującej o zakończeniu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej. W rezultacie
powyższego 1 maja br. nie będzie mógł być zatrudniony dyrektor tego domu kultury. Dlatego też
zostanie utworzone pole manewru do działań do dnia 1.09.2018 r.
Więcej spraw nie zgłoszono.
Na tym Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie Komisji.
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