Protokół 23
z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 23 marca 2021 r.
Posiedzenie odbyło się w formie on-line.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni – członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną
potwierdzoną
przez Przewodniczącą Komisji listą obecności. Nieobecny radny G.
Antoniewski.
Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Bychlewie A. Pluta, Wójt Gminy M. Wieczorek.
Przewodnicząca Komisji D. Szczesik otworzyła posiedzenie, powitała wszystkich biorących
udział w posiedzeniu i przedstawiła porządek posiedzenia.
1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Domu Kultury.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Gminy.
3. Sprawy różne.
Ad. pkt 1.

Wszyscy radni- członkowie Komisji otrzymali na kilka dni przed posiedzeniem za
pośrednictwem poczty elektronicznej sprawozdanie z działalności Gminnego Domu Kultury,
w związku z powyższym Przewodnicząca Komisji poprosiła, aby dyrektor jedynie po krótce
przedłożyła informacje zawarte w sprawozdaniu, co też uczyniła.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
W dyskusji radna M. Werstak podkreśliła, że mimo trwającej pandemii Gminny Dom Kultury
prężnie działa, mieszkańcy mogą korzystać z wielu form aktywności, wyraziła zadowolenie i
gratulacje dla wszystkich pracowników GDK.
Poprosiła także, aby na przyszłość opracowując sprawozdanie używać czasu przeszłego, a nie
tak jak zostało to wykonane w obecnym sprawozdaniu gdzie został użyty czas teraźniejszy a
wszystkie wymienione przedsięwzięcia miały miejsce w roku ubiegłym.
Wójt Gminy M. Wieczorek odnosząc się do sprawozdania i działalności GDK w minionym
roku w trwającej pandemii i lookdownie wyraził także zadowolenie z działalności GDK
stwierdzając, że pracownicy Gminnego Domu Kultury zdali egzamin ze swojej pracy, okazało
się, że dla pracowników była to tylko zmiana formy pracy ( większość zajęć odbywała się on –
line). Widać było wielkie zaangażowanie wszystkich pracowników i ich profesjonalizm w
działaniu.
Wójt nawiązał także do Gminnej Orkiestry Dętej, która jest częścią kultury gminnej.
Przypomniał, że siedziba Gminnej Orkiestry Dętej w budynku OSP w Górce Pabianickiej
została oddana po generalnym remoncie do użytku. Jest to teraz bardzo nowoczesne lokum,
świetnie dobrane materiały , bardzo dobra akustyka.
Podziękowanie za działalność GDK wyraziła także radna A. Marciniak. Radna ponowiła
propozycję w związku z tworzeniem muralu, gdzie do tego miejsca wskazała obiekt budynku
sportowego w Piątkowisku.
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Radna A. Marciniak zwróciła się także z prośbą szerszego reklamowania zajęć prowadzonych
przez Gminny Dom Kultury w Bychlewie. Poza internetem do tego miejsca wskazała także
tablice informacyjne znajdujące się w każdym sołectwie.
Więcej spraw nie zgłoszono.

Ad. pkt 2.

Wójt Gminy przedłożył projekty uchwał , które znajdują się w porządku obrad najbliższej sesji
rady gminy.
Były to projekty uchwał w sprawach:
a/ przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Pabianice – Uchwała Nr XLIII/A/2021
b/ zmieniająca uchwałę Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 – Uchwała Nr XLIII/B/2021
c/ zmieniająca uchwałę Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22 lutego 2021 w
sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. – Uchwała NR XLIII/C/2021
d/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r. – Uchwała Nr
XLIII/D/2021
e/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. – Uchwała Nr XLIII/E/2021 – Uchwała Nr
XLIII/E/2021
f/ rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach –
Uchwała Nr XLIII/F/2021
Przedłożone projekty uchwał wraz z uzasadnieniami znajdują się w załączeniu do niniejszego
protokołu od zał. nr 3 do zał. nr 8.
Wójt poinformował, że będzie zwracał się do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o
wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych projektów uchwał.
Jednym z nich będzie projekt uchwały dot. zmiana nazwy zadania dla Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej; na zakup samochodu bojowego (przyznana kwota pozostaje bez zmian).
Drugim natomiast przygotowywanym projektem uchwały jest projekt uchwały zabezpieczający
kwotę 20 tys. zł. na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
Samochód do dyspozycji przez Posterunek Policji w Hermanowie.
W zakupie tego auta mają partycypować gminy, Dobroń, Pabianice, Dłutów. Do w/w gmin
Policja wystąpiła z wnioskiem w tej sprawie.
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Wójt
poinformował ponadto, że do tej pory gmina Pabianice partycypowała w kosztach
utrzymania etatów tzw. służby ponadnormatywnej. Obecnie po zmianie na stanowisku
Komendanta Powiatowego Policji nie ma już rekomendacji do utrzymywania tych etatów.
Komendant nie jest zainteresowany utrzymywaniem tych etatów z uwagi na to, że nie ma też
wystarczającej obsady. Jest wiele wakatów na stanowiskach policjantów.
Po przedłożeniu przez Wójta wyjaśnień do projektu uchwały, który miałby być w powyższej
sprawie wprowadzany pod obrady sesji najbliższej Komisja zaopiniowała jednogłośnie jej
wprowadzenie.
Więcej spraw nie zgłoszono.

Ad. pkt 3.

Przewodnicząca Komisji D. Szczesik złożyła wszystkim biorącym udział w posiedzeniu
Komisji serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych.
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