Protokół Nr 28
z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 25 stycznia 2022 r.

W posiedzeniu Komisji w trybie on –line uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z
załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu. Wójt Gminy M. Wieczorek.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji D. Szczesik, która powitała uczestników Komisji i
przedstawiła temat posiedzenia:
1.Opracowanie planu pracy na 2022 rok.
2. Sprawy różne.

Ad. pkt 1.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że opracowała propozycje do planu pracy Komisji na rok
2022, które zostały przesłane do wszystkich członków Komisji, zapytała także o to, czy są inne
propozycje co do planu.
Jedynie radna M. Werstak zgłosiła potrzebę wprowadzenia do planu pracy tematu związanego z
organizacją funkcjonowania komunikacji na terenie gminy. Radna nawiązała do nowej komunikacji
busowej na terenie Pawlikowic i Rydzyn, gdzie jak stwierdziła koszty biletów są bardzo wysokie.(koszt
8 zł ), koszt biletu miesięcznego za miesiąc luty -167 zł. Jest to zbyt wygórowana kwota zdaniem
mieszkańców.
Radna poprosiła Przewodniczącą Komisji o udzielenie głosu osobie, z którą pracuje, a która właśnie
dojeżdża tą komunikacją do pracy w Pabianicach.
Po udzieleniu jej głosu, ta informowała, że koszt biletu u poprzedniego przewoźnika wynosił 5 zł.
Obecnie jest dużo drożej. Rodzina , która ma dzieci w wieku ponadpodstawowym i musi wykupić bilety
miesięczne np. dla dwójki dzieci to duży koszt. Mieszkańcy w ogóle przestaną jeździć .
Wójt Gminy zabierając głos poinformował, że ma przed sobą cennik biletów, z którego wynika, iż koszt
biletu na najdłuższej trasie to 5 zł. Jest to nowy przewoźnik, firma z Pińczowa, która wygrała przetarg ,
ponieważ złożyła najtańszą ofertę.
Wójt zobowiązał się do wyjaśnienia sprawy z przewoźnikiem dot. kosztów biletów.

Radna M. Werstak poddała pod rozwagę wprowadzenie komunikacji Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego przez Pawlikowice i Rydzyny i dlatego chciałaby, aby temat ten był podjęty
uprzednio na Komisji.
Wójt Gminy powiedział, że sprawy komunikacji leżą w gestii komisji Gospodarczo-Finansowej, ale
uważa, że również Komisja Samorządowo Społeczna mogłaby się nim zająć np. na wspólnym
posiedzeniu Komisji, ale najpierw należałoby przedłożyć Komisjom pewne kalkulacje, wyliczenia w
kwestii ewentualnych kursów autobusów MZK i kosztów. Jest to temat na pewno do podjęcia, ale nie
w dniu dzisiejszym i po poczynionych rozmowach w tej kwestii z dyrekcją Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Pabianicach, czy w ogóle będzie zainteresowany.
Innych propozycji do planu pracy proponowanego przez Przewodnicząca Komisji nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji poddała plan pracy pod głosowanie, w
wyniku,którego za przedstawionym planem Komisja opowiedziała się głosowaniu jednomyślnie.
Plan pracy przedkłada się następująco.
„Plan pracy Komisji Samorządowo Społecznej i Organizacyjnej na 2022 Rok.

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.
STYCZEŃ
Analiza materiałów na sesję. Sprawy różne.
2. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy
LUTY
Pabianice z uwzględnieniem ruchu drogowego.
Analiza materiałów na sesję. Sprawy różne.
3. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji
MARZEC
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2021.
Analiza materiałów na sesję . Sprawy różne.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Domu Kultury za rok 2021
KWIECIEŃ
Analiza materiałów na sesję. Sprawy różne.
5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za rok
MAJ
2021. Komisje połączone. Analiza materiałów na sesję. Sprawy różne.
6. Przyjęcie informacji o planowanych remontach i inwestycjach w szkołach
CZERWIEC
Analiza materiałów na sesję. Sprawy różne.
7. Przerwa wakacyjna
LIPIEC
8. Ocena przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku
SIERPIEŃ
roku szkolnego 2022/23. Analiza materiałów na sesję. Sprawy różne.
9. Analiza wykonania budżetu Gminy Pabianice za pierwsze półrocze 2022 roku. WRZESIEŃ
Komisje połączone. Analiza materiałów na sesję. Sprawy różne.
10. Działalność sportowa i rekreacyjna na terenie Gminy Pabianice.
PAŹDZIERNIK
Analiza materiałów na sesję. Sprawy różne.
11. Opieka zdrowotne w Gminie Pabianice. Analiza materiałów na sesję.
LISTOPAD
Sprawy różne.
12. Analiza projektu budżetu Gminy Pabianice na 2023 rok. Komisje
GRUDZIEŃ
połączone. Analiza materiałów na sesję. Sprawy różne”.
Ad. pkt 2.
Wójt przedłożył projekty uchwał będące w porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy Pabianice.
Były to projekty uchwał w sprawach:

a/ planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2021 rok – Uchwała Nr LVII
/A/2022
b/ rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały o zakazie stosowania maseczek
ochronnych na terenie Gminy Pabianice, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz
stosowania szczepionek mRNA na Covid-19 – Uchwała Nr LVII/B/2022

c/ podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego
nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz
specjalności i formy dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie
oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w roku 2022 r. –
Uchwała Nr LVII/C/2022 r.
d/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2022 rok- Uchwała Nr LVII/D/2022
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami stanowią załączniki do protokołu od nr 2 do nr 5.
Wójt poinformował ponadto, że prawdopodobnie będzie występował z wnioskiem o
wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały na najbliższej sesji dotyczącego zapewnienia
środków finansowych na dokumentację remontu dróg w Pawlikowicach I i II.
Ad. pkt 3
W sprawach różnych A. Golewski zabrał głos w związku z otrzymanym projektem uchwały
na pocztę elektroniczną dot. dofinansowania do wymiany pieców ; zadał pytanie, czy ten
projekt uchwały również znajdzie się jako dodatkowy w porządku obrad najbliższej sesji.
Wójt odpowiedział, że jest to projekt uchwały przesłany radnym ale znajdzie się dopiero w
porządku obrad następnej sesji w miesiącu lutym br. Radni mogą się z nim już zapoznawać,
szczególnie Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju, poza tym winien on posiadać jeszcze
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radna A. Marciniak chciała pozyskać wiedzę na temat składania informacji przez mieszkańców
w kwestii dot. sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych.
Wójt udzielił odpowiedzi, że jest obowiązek ustawowy, aby mieszkańcy do końca czerwca br.
złożyli do Urzędu Gminy deklarację dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Informacja ta
była już szczegółowo rozpowszechniona w terenie gminy jak również na stronie internetowej
Urzędu Gminy Pabianice.
Radna D. Szczesik prosiła o naprawę lampy na Wysieradzu.

Radny G. Antoniewski zgłosił sprawę powstałego potężnego rozlewiska wody w Świątnikach
na wysokości wjazdu do posesji p. Mika.
Wójt zwrócił się do radnego o podanie dokładnej lokalizacji tego rozlewiska.
Dalej radna J. Szafran podziękowała pracownikowi Urzędu Gminy za bardzo szybką reakcję
na interwencję usunięcia powalonego drzewa na drodze Hermanów-Terenin.
Radna A. Marciniak podziękowała W-ce Wójtowi Gminy za szybką reakcję na interwencję w
sprawie usuwania śliskości.
Radny A. Golewski złożył podziękowanie za oświetlenie między Szynkielewem I i II.
Więcej spraw nie zgłoszono.
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