Protokół Nr 37
z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice z
dnia 22 maja 2018 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną
listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu, Wójt Gminy Pabianice,
Kierownik ref. Oświaty Kultury i Sportu M. Wieczorek .
Tematem posiedzenia Komisji było:
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pabianice za 2017 rok.
2. Przyjęcie informacji o planowanych inwestycjach i remontach w szkołach
podstawowych w ramach środków finansowych przyznanych w budżecie gminy na
2018 rok.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
4. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji na wniosek Wójta zaproponował zmianę
tematyki posiedzenia Komisji w następujący sposób:

realizacji punktów z

1. Przyjęcie informacji o planowanych inwestycjach i remontach w szkołach
podstawowych w ramach środków finansowych przyznanych w budżecie gminy na
2018 rok.
2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pabianice za 2017 rok.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
4. Sprawy różne.
Komisja wyraziła zgodę na powyższe nie wnosząc sprzeciwu.

Ad. pkt 1.
Kierownik ref. Oświaty, Kultury i Sportu M. Wieczorek przedłożył informację na temat
planowanych inwestycji i remontów w szkołach podstawowych w ramach środków
finansowych przyznanych w budżecie gminy na rok 2018.
Informacja pisemna w powyższym temacie stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.
Ponadto Kierownik poinformował o konieczności wyprowadzenia bibliotek ze szkół w
Petrykozach i Bychlewie w celu zabezpieczenia miejsca dla 8 klasy.
W dyskusji głos zabrała radna A. Marciniak, która chciała wiedzieć czy będzie realizowana
inwestycja boiska przy szkole w Piątkowisku.
Kierownik odpowiadając poinformował, że w budżecie gminy jest przeznaczona kwota 200
tys. zł. na ten cel. Wiadomym jest, że nie otrzymaliśmy dofinansowania na realizację boiska
wielofunkcyjnego z uwagi na to, iż uznano, ze ilość celów w innych gminach jest większa.
Modernizacja boiska w Piątkowisku będzie prowadzona w okresie wakacji ze środków
budżetu gminy.
Radna Z. Kasperska przekazała sprawę z zebrania wiejskiego wsi Świątniki, w którym
uczestniczyła. Sprawa dotyczy bezpieczeństwa dowozu dzieci, brak bezpiecznych przystanków
autobusowych. Mieszkańcy wsi Świątniki czują się opuszczeni. Porównując przystanki
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autobusowe usytuowane w Górce Pabianickiej, które jak wyraziła w trybie ekspresowym
zostały posadowione, wykonane porządnie z barierkami z dwóch stron.
Informowała, że mieszkańcy Świątnik domagają się ażeby takie same przystanki zostały
posadowione w Świątnikach.
Poza tym radna przekazała wniosek o usytuowanie progów zwalniających przy szkole w
Petrykozach.
Kierownik M. Wieczorek ustosunkowując się do powyższego zobowiązał się do przekazania
tych uwag pracownikowi merytorycznemu, jednocześnie zwrócił się do radnej o przekazanie
tych spraw na sesji Rady.
Ad. pkt 2.
Skarbnik Gminy M. Nowicka przystąpiła do przedkładania sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Pabianice za 2017 rok.
Radna Z. Kasperska wnioskowała, aby sprawozdanie nie było szczegółowo odczytywane z
uwagi na to, że radni otrzymali je na dwa miesiące przed Komisją, proponowała, aby
ograniczyć się do zadawania pytań.
Zarówno Przewodniczący Komisji jak i reszta jej członków poparli wniosek radnej Z.
Kasperskiej.
Zgodnie z wnioskiem Komisji Skarbnik Gminy przedstawiła jedynie ogólnie sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy za 2017 rok, które stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
Pytań, uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Ad. pkt 3.
Projekt uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice oraz
nadania jej statutu przedłożyła Sekretarz Gminy A. Chodasewicz. Poinformowała, że projekt
powstał z inicjatywy radnej Z. Kasperskiej.
Sekretarz prosiła radnych o wniesienie poprawki do przedłożonego wcześniej projektu
uchwały, a mianowicie w załączniku jakim jest statut w rozdz. § 7 ust. 3 należy poprawić, iż
kadencja Rady Seniorów trwa 5 lat, a nie 4 tak jak zostało to wcześniej wpisane. Poza tym w §
8 tego rozdziału zapisać, że rada seniorów liczy 11 członków;
- zgłoszonych przez przedstawicieli osób starszych – 7 członków
Przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych obejmujących swym
zasięgiem działania teren Gminy Pabianice – 4 członków.
Projekt przedłożonego projektu uchwały stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub
gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Pabianice przedłożył Kierownik
ref. Oświaty, Kultury i Sportu M. Wieczorek. Poinformował, że projekt uchwały jest
koniecznym do podjęcia z uwagi na zmianę ustawy o przyznawaniu środków z budżetu gminy
na restaurowanie zabytków w przypadku jeżeli gmina chciałaby przekazywać dotacje na
remont obiektów będących w rejestrze zabytków. Wiadomym jest, że o wsparcie finansowe na
wymianę posadzki zwrócił się do nas ksiądz proboszcz z parafii św. Marcina w Górce
Pabianickiej. Jest to jedyny kościół znajdujący się na terenie gminy Pabianice. Rada Gminy
obecnie zgodnie z nowymi przepisami nie może udzielić wsparcia bez posiadania wcześniej
podjętej uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
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restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub
gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Pabianice.
Ponadto Kierownik poinformował, że kościół w Górce Pabianickiej nie jest zabytkiem
rejestrowanym we wpisie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jedynie w Gminnym
Rejestrze Zabytków, ponieważ jest zabytkiem ze względu na swoje walory. Natomiast historia
tego miejsca i wcześniej w tym miejscu posadowionych kościołów sięga okresu średniowiecza.
Prezentowany projekt uchwały umożliwi Radzie Gminy przyznanie ewentualnej dotacji na
remont, o który wystąpił ks. proboszcz.
Ponadto kierownik poinformował, że po podjęciu takiej uchwały o środki finansowe będą mogli
ubiegać się inne osoby, nawet prywatne będące właścicielami obiektów, które znajdują się w
Gminnym Rejestrze Zabytków.
Przewodniczący Komisji J. Błoch zabierając głos poparł prezentowany powyżej projekt
uchwały, przypominając, że wcześniej Rada przyznała dość dużą sumę pieniędzy na remont
zabytkowego kościoła w Mikołajewicach, który nie leży na terenie gminy Pabianice, a kościół
w Górce Pabianickiej jest jedynym kościołem znajdujący się na terenie naszej gminy i
zdaniem radnego byłoby nieetycznym nie podjęcie takiej uchwały, która w konsekwencji
umożliwi przyznanie środków finansowych.
Po krótkiej wymianie zdań Przewodniczący Komisji poddał wniosek o pozytywnie
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Pabianice do
głosowania, za którym Komisja opowiedziała się w głosowaniu 4 głosami za, bez głosów
przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się.
Wcześniej posiedzenie Komisji opuścili radny: A. Wąsat i radna A. Marciniak.
Projekt uchwały stanowi zał. 5 do niniejszego protokołu.
Następnie Wójt Gminy przedstawił projekty uchwał w sprawach:
- wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z
przeznaczeniem pod drogę w Piątkowisku pod drogę – zał. nr 6 do protokołu.
- ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
na terenie Gminy Pabianice – zał. nr 7 do protokołu.
- zmiany Uchwały Nr LIV/499/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2018 r. na zadania
inwestycyjne – zał. nr 8 do protokołu.
Następnie Kierownik M. Wieczorek poinformował, ze również na najbliższej sesji Wójt Gminy
na wniosek rady sołeckiej wsi Petrykozy będzie występował z wnioskiem o wprowadzenie
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej
upamiętniającej wysiedlenie mieszkańców wsi Petrykozy w 1940 r.
Uchwała umożliwia jednocześnie umieszczenie takiej tablicy na budynku Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach. Jest to właśnie miejsce z
którego nastąpił wywóz ludności. Projekt uchwały zawiera załącznik z treścią jaka winna
znajdować się na tablicy pamiątkowej.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.
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Wójt natomiast poinformował, że mieszkańcy będą występowali także o wsparcie finansowe
na sfinansowanie tej tablicy w kwocie 1500 zł. Ponadto Wójt określił, że byłby za wsparciem
kościoła w Górce Pabianickiej w kwocie 100 tys. zł.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył
Przewodniczący

Komisji

Samorządowo-

Społecznej i Organizacyjnej
Jerzy Błoch

Protokołowała:
Urszula Czerwonka
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