Protokół Nr 02
z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice
z dnia 18 grudnia 2019 r.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni - członkowie, obecni zgodnie z załączoną listą obecności
stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt Gminy Pabianice M.
Wieczorek oraz Skarbnik Gminy M. Nowicka.
Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Donata Szczesik, powitała przybyłych
i przedstawiła następujący porządek obrad:
1. Propozycje do planu pracy Komisji na 2019 rok.
2. Sprawy różne.
Przedłożony porządek Komisja przyjęła do realizacji bez wnoszenia jakichkolwiek uwag.
Ad. pkt 1.
Przewodnicząca Komisji Samorządowo - Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice
D. Szczesik przedłożyła propozycję planu pracy Komisji na 2019 rok (zał. nr 2), zaznaczając
jednocześnie, iż kwestia dot. uchwalenia budżetu będzie się odbywać w ramach obrad połącznych
Komisji.
Do przedłożonego planu Komisja uwag nie wniosła i przyjęła go jednomyślnie.
Ad. pkt 2.
W ramach spraw różnych głos zabrał Wójt przedstawiając i krótko uzasadniając 4 projekty uchwał o
numerach roboczych od IV/A/2018 do IV/D/2018 wymienionych w porządku obrad IV sesji Rady
Gminy Pabianice mającej się odbyć dnia 28 grudnia 2018 roku. Poinformował także, iż omówi
projekty uchwał, które będzie chciał wprowadzić do porządku obrad w trakcie sesji.
Uwag do projektu uchwały o numerze roboczym IV/A/2018 (zał. nr 3) zmieniają uchwałę
nr
XLVI/418/2017 Rady Gminy z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przystąpienia
do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi
Bychlew nie wniesiono.
Kolejnym omawianym projektem uchwały był projekt o numerze roboczym IV/B/2018 (zał. nr 4) w
sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
położonych w południowej części gminy Pabianice.
Wójt wskazał, że zmiana wynika z utworzenia nowych terenów inwestycyjnych w granicach drogi
S-8 w związku z rozpoczętymi pracami, w ramach których powstanie duża międzynarodowa
inwestycja.
Radny G. Antoniewski zwrócił się z pytaniem jakiej klasy są grunty, które mają być pod
inwestycje przeznaczone.
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Wójt odpowiedział, iż na pewno nie są to grunty klasy III więc nie należy się martwić.
Radna J. Szafran dopytywała o dokładną lokalizację inwestycji.
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Wójt udzielił jej wyjaśnień w tym zakresie.
Radny G. Antoniewski zaproponował także, aby na sesji Rady Gminy wyświetlić zmiany na mapie
planu np. w Geoportalu.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Odnosząc się do kolejnego projektu uchwały o numerze roboczym IV/C/2018 (zał. nr 5) w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o
nr ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew
Wójt wyjaśnił, iż znaleźli się inwestorzy zainteresowani zakupem przedmiotowego gruntu jak
również znajdującego się na jego terenie młyna, który m.in. wskutek pożarów ulega pogłebiającej
się degradacji. Dodatkowo w uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano, iż w chwili obecnej młyn
zamienia się w rumowisko i jedyną alternatywą dla niego jest popadnięcie w ruinę, dlatego też
sporządzenie i uchwalenie proponowanej zmiany miejscowego planu stanowić będzie narzędzie
chroniące wartości architektoniczne tego miejsca poprzez m.in. sprecyzowanie wymogów
konserwatorskich, co da możliwość jego rewitalizacji oraz podjęcie działań mających na celu
ożywienia przedmiotowego miejsca.
Do powyższego projektu uwag nie wniesiono.
Ostatnim projektem był projekt uchwały o numerze roboczym IV/D/2018 (zał. nr 6) w sprawie
ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania
nagród, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice”.
W ramach uzasadnienia Wójt wskazał, iż należało uporządkować i doprecyzować przepisy.
Z regulaminu wyłączono regulacje dot. dodatków mieszkaniowych jak również doprecyzowano
kwestię dodatków dla dzieci niepełnosprawnych. Wszystkie zmiany zostały uzgodnione
ze
związkami zawodowymi nauczycieli.
Nikt nie zgłosił uwag do projektu.
W dalszej kolejności Wójt wskazał, że prawdopodobnie przedłożony zostanie jeszcze projekt
uchwały o przekazaniu świetlic wiejskich w zarząd Gminnym Domom Kultury.
Radna J. Szafran zadała pytanie na czym miałoby to polegać.
Wójt wyjaśnił, iż będzie to pewnie polegać na podpisaniu umowy użyczenia pomiędzy Wójtem
Gminy, a dyrektorem GDK-u. Świetlice mają działać na zasadach określonych w Regulaminie. Dodał
także, iż w Regulaminie powinien znaleźć się zapis o możliwości użyczenia świetlicy wyłącznie
mieszkańcom zamieszkującym teren gminy, a nie np. miasta. Można by tutaj
np.
skorzystać z weryfikacji danej osoby na podstawie okazania dowodu osobistego.
W ramach powyższego powstała także kwestia dbania o porządek i czystość świetlicy, gdyż
w obecnej sytuacji stanowi to duży problem z uwagi na brak odpowiedzialnej za to osoby.
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Wójt odnosząc się do wskazanego problemu oznajmił, iż w ramach użytkowania świetlicy to GDK
powinien zawrzeć np. umowę zlecenia z którymś z mieszkańców danej miejscowości, który w jej
ramach miałby obowiązek dbania o porządek i czystość świetlicy.
Radna D. Szczesik zapytała czy środki za wynajem będą rozliczane przez GDK?
W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, iż obecnie trwają pracę nad przedmiotowym projektem, gdyż obecnie
pozostaje jeszcze wiele niedomówień i wątpliwości, które trzeba dokładnie przedyskutować z radcą
prawnym.
W dalszej kolejności obrad Komisji wystąpiła Skarbnik Gminy, która pokrótce omówiła 4 projekty
uchwał, które miałyby zostać wprowadzone pod obrady sesji.
Były one następujące:
1. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW. Musi
być wystawiony weksel.
2. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – uchwała porządkująca budżet.
3. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - dokonanie zmiany finansowej związanej
ze spłatą pożyczki w taki sposób, iż zastępuje się planowany kredyt nadwyżką budżetową z lat
ubiegłych i wolnymi środkami by nie zadłużać gminy.
Ponadto wskazała, że jeżeli wpłyną środki z Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego
zostanie przedłożony projekt uchwały dot. wydatków niewygasających.
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Wójt wskazał, że wydatki niewygasające dot. miałyby:
- projektu budowy sali gimnastycznej w Pawlikowicach,
- środków pierwotnie planowanych w ramach inwestycji budowy sali gimnastycznej i łącznika
w szkole w Petrykozach.
W dalszej kolejności posiedzenia Komisji Przewodnicząca D. Szczesik zapytała na jakim etapie jest
w chwili obecnej budowa w Petrykozach.
Wójt odpowiedział, iż na etapie rozkopów.
Radny G. Antoniewski poprosił natomiast o oznakowanie drogi w związku z budową, gdyż jej obecny
stan zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu.
Wójt odpowiedział, iż była w tej sprawie interwencja u kierownika budowy, ale Urząd ponownie
zwróci się w tej sprawie.
Na zakończenie Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę do projektu budżetu gminy na 2019 rok
polegającą na zwiększeniu środków na wywóz odpadów komunalnych o kwotę 200.000,00 zł.
W ramach ogłoszonego przetargu wpłynęła 1 oferta z firmy Eko - Region na kwotę 1.200.000,00 zł
w związku z czym należy zwiększyć dochody i wydatki o w/w kwotę.
Radna A. Marciniak zapytała, czy konieczna będzie podwyżka opłat.
Skarbnik wyjaśniła, iż będzie to konieczne.
Radny G. Antoniewski zaproponował uszczelnienie systemu odbioru odpadów z PSZOK.
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Komisja Samorządowo – Społeczna i Organizacyjna jednogłośnie zaaprobowała zmianę zgłoszoną
przez Skarbnik Gminy M. Nowicką.
W sprawach różnych Radny A. Golewski zwrócił się z pytaniem dot. usuwania śliskości dróg przez
piaskarki, gdyż są miejsca na terenie gminy pozostające nieodśnieżone. Gdzie należy się w takiej
sytuacji zgłosić?
Wójt M. Wieczorek odpowiedział, iż problem taki można zgłosić do Referatu Dróg Urzędu Gminy
Pabianice.
Więcej spraw nie zgłoszono.
Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji.

Posiedzeniu przewodniczyła:
Przewodnicząca Komisji
Samorządowo – Społecznej i Organizacyjnej

Donata Szczesik

Protokołowała:
Paulina Mąkowska
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