Protokół Nr 7

z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 19 marca 2019 r.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną
listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu, p.o. dyrektor Gminnego Domu
Kultury A. Pluta, Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek.
Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i
Organizacyjnej D. Szczesik, która otworzyła posiedzenie, powitała przybyłych i przedstawiła
następujący porządek:
1. Informacja na temat działalności Gminnego Domu Kultury.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy.
3. Sprawy różne.
Ponadto Przewodnicząca Komisji poinformowała , że w miesiącu kwietniu wprowadzi do planu
posiedzenia Komisji informacje z zakresu opieki świetlicowej na terenie gminy.

Ad. pkt 1.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury przedłożyła informację do pkt 1 porządku posiedzenia.
Informacja pisemna na temat działalności Gminnego Domu Kultury przedstawia
następująco:

się

„Działalność bibliotek gminy Pabianice i Gminnego Domu Kultury w Bychlewie
W 2018r na terenie gminy Pabianice działa Gminna Biblioteka Publiczna w Bychlewie w skład
której wchodzą: Oddział dla dzieci w Bychlewie oraz filie: w Piątkowisku, Petrykozach,
Żytowicach oraz punkt biblioteczny w szkole podstawowej w Pawlikowicach.
Księgozbiór znajdujący się w bibliotekach gminy Pabianice na koniec 2018r wynosi- 39170
wol. Jest uzupełniany o nowości 4 razy w roku.
GBP w Bychlewie 10176 wol.- książki tylko dla dorosłych
Oddział dla dzieci w Bychlewie 7184 wol- książki tylko dla dzieci
Filia Biblioteczna w Piątkowisku 5667 wol.- książki dla dzieci i młodzieży w przeważającej
ilości, ale także posiada książki dla dorosłych
Filia Biblioteczna w Petrykozach 7920wol.- księgozbiór ogólny(książki dla dzieci, młodzieży
i dorosłych
Filia Biblioteczna w Żytowicach 8221 wol.- księgozbiór ogólny ( książki dla dzieci, młodzieży
i dorosłych)
Wszystkie biblioteki gminy Pabianice katalogują książki w programie MAK+
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Biblioteki posiadają również zbiory specjalne – 2083 płyty ( są to audiobooki, filmy dla dzieci
i dla dorosłych, które są dodatkiem do prenumerowanych przez biblioteki czasopism)
W bibliotekach nasi czytelnicy mogą korzystać z czasopism. Biblioteki prenumerują 39
czasopism.
GBP w Bychlewie otrzymuje bezpłatnie od wydawcy Nowe życie Pabianic oraz wszystkie
biblioteki otrzymują gazetę gminną: Nasza Gmina Pabianice
Można je przeczytać na miejscu w bibliotekach lub wypożyczyć do domu.
Nasi czytelnicy mogą również korzystać z komputerów znajdujących się w bibliotekach. Filie
w Piątkowisku i Żytowicach posiadają tablety.
W 2018 r w bibliotekach zarejestrowano 907 czytelników. W porównaniu z rokiem 2017 (1112)
jest to liczba dużo mniejsza.
Przyczyną zmniejszenia liczby czytelników były przeniesienia 2 bibliotek do innych siedzib
(obie biblioteki znajdowały się w budynkach szkół) Wraz z reformą szkolnictwa i
zwiększeniem liczby dzieci w szkołach GBP w Bychlewie i Oddział dla dzieci w Bychlewie
zostały przeniesione ze Szkoły Podstawowej w Bychlewie do wynajętego lokalu prywatnego
znajdującego się również w Bychlewie, ale położonego przy drodze na Terenin. Lokalizacja
niezbyt dobra. Dojazd we własnym zakresie. Część czytelników dorosłych i dzieci nie dotarła
jeszcze do biblioteki argumentując to, że jest im za daleko. Staramy się pozyskać nowych
czytelników oraz zachęcić tych co jeszcze nie dotarli do nas- informacje na portalach
społecznościowych, stronie internetowej bibliotek, w szkołach, zorganizowanie wycieczek
dzieci do biblioteki. Również przez czas przeprowadzki i porządkowania księgozbioruułożenia na półkach biblioteki nie były czynne przez okres prawie 2 miesięcy. Trwało to tak
długo gdyż było wykonywane przez dwie osoby.
GBP w Bychlewie i Oddział dla dzieci w Bychlewie zyskały na powierzchni lokalu. W chwili
obecnej GBP zajmuje dwa pomieszczenia w których znajduje się księgozbiór dla dorosłych
oraz komputery i czytelnia. Oddział dla dzieci z księgozbiorem dla dzieci i młodzieży jest w
osobnym pomieszczeniu. Obok budynku jest parking z którego mogą korzystać nasi czytelnicy.
W miesiącu sierpniu została przeniesiona Filia Biblioteczna w Petrykozach do pomieszczenia
wyremontowanego w strażnicy OSP w Górce Pabianickiej. Filia ta jest przeniesiona do
momentu oddania do użytku dobudowywanej części budynku szkoły w Petrykozach, do
którego ma wrócić. Filia Biblioteczna w Petrykozach stała się Filią Biblioteczną w Górce
Pabianickiej. Pomieszczenie, które zajmuje Filia jest widne ale małe.
W bibliotekach były zatrudnione 4 osoby: 3 na stanowiskach bibliotekarskich i jedna jako
pracownik administracji ponieważ GBP w Bychlewie było samorządową jednostką budżetową
z własną księgowością.
Wszystkie osoby były zatrudnione na całym etacie:
GBP w Bychlewie i Oddział dla dzieci w Bychlewie- jedna osoba na pełnym etacie
Filia Biblioteczna w Piątkowisku ½ etatu i Filia w Górce Pabianickiej ½ etatu- jedna osoba na
pełnym etacie.
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Filia Biblioteczna w Żytowicach ¾ etatu i Filia w Piątkowisku ¼ etatu- jedna osoba na pełnym
etacie
Pracownik administracji- główna księgowa do spraw finansowych i organizacyjnych, która
również obsługiwała czytelników-wyjazd do punktu bibliotecznego znajdującego się w szkole
w Pawlikowicach
Z dniem 1.09.2018r biblioteki gminy Pabianice zostały włączone w strukturę Gminnego Domu
Kultury. Gminna Biblioteka w Bychlewie stała się biblioteką wiodącą ale zmieniła nazwę na
Bibliotekę Publiczną w Bychlewie. W skład tej biblioteki weszły Oddział dla dzieci w
Bychlewie, Filia Biblioteczna w Piątkowisku, Filia Biblioteczna w Górce Pabianickiej i Filia
Biblioteczna w Żytowicach.
Działalność kulturalna bibliotek
We wszystkich bibliotekach przez cały rok były wykonywane wystawki i gazetki
okolicznościowe oraz reklamujące nowości- informacje były również umieszczane na portalach
społecznościowych.
Odbyły się dwa spotkania autorskie w GBP w Bychlewie i Filii Bibliotecznej w Żytowicach z
p. Olech – autorką książki „Dynastia Miziołków”
W kwietniu odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt „ Co słonko widziało”
Odbyły się również wielkanocne konkursy świąteczne.
W Filii Bibliotecznej w Żytowicach odbyło się pasowanie na czytelnika
Wszyscy czytelnicy bibliotek biorą udział w cyklicznym konkursie „Najaktywniejszy
czytelnik”, który jest zawsze podsumowany na zakończenie roku szkolnego. Nagrodami w tym
konkursie są książki
Filia w Żytowicach uczestniczyła w Czytelniczej Sztafecie Szkól.
Tradycyjnie już jak co roku odbyła się akcja „Cała Polska czyta dzieciom” połączona z
konkursem recytatorskim.
Odbyły się również konkursy mikołajkowe.
Przez cały rok nasi czytelnicy mogą uczestniczyć w różnych zajęciach odbywających się w
naszych bibliotekach. Są to warsztaty plastyczne, papieroplastyka.
Odbywają się lekcje biblioteczne tematyczne lub nauki korzystania ze zbiorów biblioteki.
Czytelnicy często uczestniczą w dyskusjach, których tematem są przeczytane książki.
Zarówno dzieci jak i młodzież mogą grać w gry planszowe, które są w bibliotece. W
wyjątkowych przypadkach gry są wypożyczane do domu

Od 1.09.2018r. rozpoczął działalność Gminny Dom Kultury Bychlew 107B. Został powołana
osoba pełniąca obowiązki dyrektora ( poprzednio kierownik GBP w Bychlewie) zatrudniona
główna księgowa oraz osoba jako specjalista do spraw kadrowo-finansowych (poprzednio
główna księgowa w GBP w Bychlewie).
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W skład GDK weszły: biblioteki, Zespół Pieśni i Tańca „Bychlewianka”, Gminna Orkiestra
Dęta w Górce Pabianickiej.
Zaczęliśmy działalność od zera. Na wyposażenie otrzymaliśmy ( dobrze że nie było miejsca na
ich umieszczenie w bibliotece w Bychlewie) stare biurka i szafę. Następnie zajęliśmy się
sprawami organizacyjnymi. Zostali przekazani pracownicy referatu kultury z Urzędu Gminy w
Pabianicach do GDK. Okazało się że nie posiadamy odpowiedniego oprogramowania
komputerowego. Dzięki otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy udało nam się zakupić najbardziej
potrzebne programy i uzupełnić w części wyposażenie, które ze względu na RODO musi
spełnić odpowiednie wymogi.
We wrześniu Gminna Orkiestra Dęta w Górki Pabianickiej brała udział w 50-leciu OSP w Woli
Zaradzyńskiej. Uświetniła przemarsz jednostek.
W listopadzie odbyły się warsztaty taneczne -nauka tańca ludowego regionu rzeszowskiego dla
członków Zespołu Tańca „Bychlewianka”. Trzydniowe warsztaty były prowadzone przez
znanego specjalistę z regionu rzeszowskiego. Była to nauka kroków i 13 minutowa
choreografia. Całość zostanie zaprezentowana na Jubileuszu 45-leciu ZPiT „ Bychlewianka” i
Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Polka”
Gminna Orkiestra Dęta w Górce Pabianickiej uświetniła muzyką Uroczysty Apel Strażaków
Województwa Łódzkiego z okazji 100-lecia Niepodległości.
W grudniu rozpoczęły się przygotowania do koncertu noworocznego Zespołu Pieśni i Tańca
„Bychlewianka”
W obiekcie GDK w Bychlewie w listopadzie Stowarzyszenie Folklor ma sens, z którym
współpracuje GDK realizowało grand „ Latino night’. Mieszkańcy gminy Pabianice mogli
nauczyć się tańczyć salsę i bachatę.
Również w listopadzie odbyły się uroczystości 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Program
był przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Bychlewie a organizatorem
Stowarzyszenie Viktoria
W grudniu w obiekcie GDK mieszkańcy mogli obejrzeć jasełka w wykonaniu uczniów szkoły
w Bychlewie.
Gminna Orkiestra Dęta w Górce Pabianickiej zagrała na pasterkach
Od dnia 1.01.2019r GDK zarządza świetlicami w : Jadwininie, Hermanowie , KoninieMajówce oraz Woli Żytowskiej w której znajduje się siłownie dla pań i panów oraz sauna.
Mieszkańcy gminy Pabianice mogą korzystać z tych urządzeń bezpłatnie. W świetlicy tej
odbywają się bezpłatne zajęcia z aerobiku i fitnessu prowadzone przez instruktorów.
Nowy rok 2019 rozpoczął się Koncertem Noworocznym „ Śpiewajcie i grajcie mu..” w
wykonaniu ZPiT „Bychlewianka. W koncercie brały udział wszystkie cztery grupy wiekowe
zespołu.
W ramach WOŚP, odbyły się dwa koncerty ZPiT „Bychlewianka”. Na jednym z koncertów
były licytowane gadżety przekazane przez zespół. Członkowie zespołu zbierali również datki
do puszek. Ogółem zespół przekazał na WOŚP kwotę 9456 zł.
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W styczniu GDK zorganizował maraton Samby, w którym uczestniczyło 40 osób. Trwał trzy
godziny, a prowadził go pochodzący z Brazylii tancerz Szkoły Urban Dance Zone.
Także w styczniu GDK zorganizował dla mieszkańców gminy Pabianice występ teatru
amatorskiego Dla Niepoznaki. Aktorzy zaprezentowali humorystyczny spektakl zatytułowany
„Olimp czyli skok na kasę”
Już w styczniu rozpoczęliśmy przygotowania do ferii. W zajęciach feryjnych mogły
uczestniczyć dzieci z całej gminy. Odbyły się :
-warsztaty plastyczne- masa solna i serca walentynkowe.
- Afro Dance z tancerzem pochodzącym z Republiki Mozambiku, tańczącym w Szkole Urban
Dance Zone. Były bębny i tańce afrykańskie
- malowanie wielkoformatowe – zajęcia prowadzone ze znanym pabianickim artystą malujący
murale
p. Adamem Wirskim znanym jako KruK
- zajęcia taneczne z tancerzem pochodzącym z Wenezueli tańczącym w Szkole Urban Dance
Zone
- była również dogoterapia
Także w naszych bibliotekach dzieci i młodzież mogła korzystać z zajęć plastycznych.
Na Walentynki GDK zaproponował pokazowe zajęcia z salsy dla mieszkańców gminy
Pabianice, które odbyły się w świetlicy w Woli Żytowskiej. Były prowadzone przez
kubańczyka tańczącego w Szkole Urban Dance Zone. W zajęciach wzięła udział grupa dzieci,
a później dorośli.
Do GDK zwrócił się z prośbą zawodnik startujący w w zawodach Strongman w Arabii
Saudyjskiej p. Adam Żuchowski, o pomoc w ubraniu go w polski strój ludowy. Był to wymógł
organizatorów. Udało się spełnić prośbę. Występuje na zawodach w stroju opoczyńskim
W obiekcie GDK w ramach grantu otrzymanego z gminy Pabianice przez Stowarzyszenie
Folklor ma sens, odbyła się gminna zabawa ostatkowa dla dzieci. Byli animatorzy, klauni oraz
bufet smakołyków.
Również w ramach tego grantu stowarzyszenie zorganizowało z okazji 8 marca. koncert
znanej rodziny Kaczmarków zatytułowany” Bez dwóch zdań Kaczmarki dla pań”
Także Stowarzyszenie Viktoria działające w Bychlewie zorganizowała dla mieszkańców w
obiekcie GDK wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych
Pomimo tego że są to imprezy organizowane przez współpracujące stowarzyszeniepracownicy GDK angażują się w organizację tych imprez.
Od marca w świetlicy w Jadwininie raz w tygodniu odbywają się zajęcia z Zumby
Także od marca ruszyły cykliczne zajęcia z salsy zorganizowane przez GDP. Mamy 2 tańczące
grupy
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W dniu 13.03.2019r dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żytowicach obejrzał spektakl
teatru z Krakowa „ Co w trawie piszczy”
GDK przystąpił do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa’, z którego
pozyskamy środki na zakup nowości w bibliotekach. Bierzemy również udział w programie –
Infrastruktura Domów Kultury
GDK planuje:
zorganizowanie warsztatów wielkanocnych- stroiki, palmy
występ grupy teatralnej z gmin sąsiadujących z gminą Pabianice
spotkanie z pisarzem dla dzieci
Teatr dla dzieci
Konkursy świąteczne
prelekcje o zdrowiu- nawiązanie współpracy z fundacją „Razem dla siebie”
Gminny konkurs recytatorski dla dzieci z gminy Pabianice
Gminny Dzień Dziecka
Jubileusz 45-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka”
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Polka””

W dyskusji głos zabrała radna M. Werstak , pytała, czy planowana jest organizacja „akcja lato”,
czy w bibliotekach prowadzone są zajęcia dla dzieci, które rozwijałyby ich zdolności.
Dyrektor odpowiadając poinformowała, że „akcja lato” to byłyby „duże pieniądze” , jeżeli
chodzi o zajęcia dla dzieci były prowadzone rozmowy z osobą, która zainteresowana byłaby
prowadzeniem zajęć plastycznych, ale to również wiąże się ze środkami finansowanymi, osoba
ta chciałaby otrzymywać pensję. Poza tym dyrektor poinformowała, że ona będzie pracowała
w ośrodku do września br. później będzie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora
Gminnego Domu Kultury.
Radna M. Werstak zauważyła, że jej zdaniem powinno zachować się płynność w działaniu
ośrodka kultury.
Wójt Gminy zabierając głos przypomniał, że w chwili obecnej jesteśmy dopiero w fazie
tworzenia tej jednostki, wiadomym też jest, że daliśmy sobie rok czasu na wdrożenie formuł
działania w nowej strukturze jakim jest Gminny Ośrodek Kultury. Przejmujemy infrastrukturę,
która jest mieniem komunalnym Gminy. Oczekujemy na pewne odpowiedzi i decyzje z Urzędu
Marszałkowskiego, do którego wystąpiliśmy z pytaniami. Na tym etapie i przy tym budżecie
jaki przyjęliśmy daliśmy sobie rok na rozruch. Dobrze, że pojawiły się działania z dziećmi i
młodzieżą w trakcie ferii zimowych.
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Radna M. Werstak wnioskowała, aby przy takim sprawozdaniu na przyszłość zawsze były
przedkładane także kwestie budżetowe.
Poza tym poruszyła temat organizacji festiwalu folklorystycznego Polka, sugerowała, aby
poczynić większe starania w udział w nim mieszkańców jako widzów ( zauważyła, że nie ma
zbyt dużej frekwencji na poprzednich festiwalach ), a także zaangażowanie placówek
oświatowych,
może zachęcenie do uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach –
zaproponowała fotograficznych, plastycznych, zorganizowanie darmowej komunikacji, w
celu dowiezienia mieszkańców, zainwestowanie w promocję tego wydarzenia.
Radna A. Marciniak nawiązując do działalności bibliotek szkolnych podzieliła się z Komisją
swoją uwagą, że biblioteki działają mimo skromnych warunków lokalowych na bardzo
wysokim poziomie. Jest ogromne zaangażowanie osób prowadzących biblioteki jak również
korzystających z nich, poza czytelnictwem odbywają się również różnego rodzaju zajęcia.
Więcej głosów w tym punkcie nie zgłoszono.

Ad. pkt 2.

Wójt Gminy M. Wieczorek przedłożył projekty uchwał przygotowane na najbliższą sesje Rady
Gminy.
Były to projekty uchwał w sprawach:
a/ zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej – Uchwała Nr VII/A /2019
b/ wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice – Uchwała Nr
VII/B 2019
c/ ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów
ponoszonych przez rodziny wspierające w związku z udzieleniem pomocy rodzinom
wspieranym – Uchwała NR VII/C/2019
d/ określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie
zadań własnych gminy – Uchwała Nr VII/D/2019
e/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały
ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Pabianice – Uchwała Nr VII/E/2019
f/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia – Uchwała Nr VII/F/2019
g/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r. – Uchwała Nr VII/G/2019
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h/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa
metodycznego – Uchwała Nr VII/H/2019
i/ odwołania Skarbnika Gminy Pabianice – Uchwała Nr VII/I/2019
j/ powołania Skarbnika Gminy Pabianice – Uchwała Nr VII/J /2019
k/ wprowadzenia zmiany Załącznika Nr 2 do uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z
dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania. – Uchwała Nr VII/K/2019
Projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego protokołu od nr 2 do nr 13.
Dyskusja rozwinęła się przy omawianiu projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia gdzie przedkłada się propozycję za pobór opłaty
za wywóz odpadów segregowanych w wysokości 18 zł. , niesegregowanych natomiast 36 zł.
Jest to opłata na poziomie takim, gdzie system będzie się bilansował, co jest wymagane
ustawowo. Wójt powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że raczej nie ma gmin, która nie
dokładałaby do opłat mieszkańcom gminy za odbiór nieczystości.
Czynny udział w dyskusji brała radna M. Werstak, która zadawała pytania Wójtowi między
innymi: co gmina zrobiła w kwestii by opłaty te były jak najniższe, jakie podejmowano
działania, radna wyraziła swoje obawy co do tego, że uchwała ustalająca takie stawki spotka
się z bardzo negatywnym odbiorem wśród mieszkańców. Radna przytoczyła przykłady opłat
za wywóz nieczystości z innych gmin z terenu województwa łódzkiego, których stawki były
uchwalane w roku bieżącymi i są w większości przypadków niższe niż w gminie Pabianice.
W efekcie dyskusji Wójt powiedział, że tym projektem uchwał będą się zajmowały jeszcze
przed sesją Komisje takie jak Ochrony Środowiska i Rozwoju i Komisja GospodarczoFinansowa, Proponowana stawka jest stawką, którą przedkłada gmina, natomiast decyzja
będzie należała do Rady Gminy. Poinformował także, że w obecnej chwili trwają weryfikacje
deklaracji, wzywani są mieszkańcy do składania wyjaśnień w kwestiach budzących
wątpliwości.
Radna D. Szczesik sugerowała, aby w najbliższym czasie zorganizować połączone posiedzenie
Komisji w temacie poszukania oszczędności w gospodarce dot. odpadów komunalnych.
Wójt proponował by był to termin w miesiącu czerwcu br. najpóźniej wrześniu br. Wójt
zobowiązał się do przedłożenia analizy w tym zakresie.
Przy omawianiu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 dot. kwestii
dotacji dla Gminnego Domu Kultury; wynagrodzenia dla osoby zajmującej się świetlicą
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wiejską w Woli Żytowskiej - wynagrodzenie i zamiana umowy zlecenie na umowę o pracę,
osoba będzie pracowała 5 dni w tygodniu .
Poza tym Wójt informował, że do świetlicy tej zostanie zakupiony nowy sprzęt, ponieważ
poprzedni ulega już eksploatacji, należy wymienić na nowy.
W projekcie uchwały zabezpiecza się też środki dla opiekunów świetlic w Hermanowie,
Jadwininie i Koninie, a także utworzenie międzypokoleniowego teatru amatorskiego.
Wyjaśnienia do uchwał dot. zmian w budżecie gminy i stanowią zał. nr 14 do protokołu.
Radna M. Werstak zabierając głos poddała pod rozwagę na przyszłość przeznaczenie świetlic
w Jadwininie, bądź Hermanowie na podobną bazę sportową jak w Woli Żytowskiej.
Wójt odpowiadając na powyższe powiedział, że świetlica w Woli Żytowskiej była od samego
początku z chwilą składania wniosku o środki finansowe pomyślana jako świetlica z
przeznaczeniem dla sportu, natomiast świetlice w Hermanowie, czy Jadwininie mają
przeznaczenie inne, nie było takiego działania we wniosku. Ażeby wrócić do tej dyskusji
musimy poczekać na ustanie terminów obowiązujących.
Radna M. Werstak poprosiła o dane dot. terminów zakończenia trwałości projektów tych
świetlic.
Wójt sygnalizował, że można byłoby wówczas pomyśleć o innych przeznaczeniach tych
świetlic, pokusić się nawet o oddanie dotacji i przeznaczyć np. na żłobek, natomiast radna D.
Szczesik dodała, że może to być przeznaczenie na dom dziennego pobytu dla seniorów.
Radna M. Werstak poddała pod rozwagę, zamiast oddawania dotacji zakupienie domu w
„dolinie Pabianki” , poczynienie rozmów z deweloperem, ponieważ nie są to drogie domy, a
można byłoby przystosować do celów, o którym mowa powyżej.
Ad. pkt 3.
W sprawach różnych radny A. Golewski przedstawił Komisji możliwość ze swej strony
nawiązania współpracy z jedną z gmin holenderskich, która jest gminą rolniczą, zwrócił się do
Komisji z pytaniem, czy mógłby w imieniu Rady Gminy takie zaproszenie do współpracy
wystosować.
Komisja nie wyraziła sprzeciwu, zaaprobowała propozycję.
Wójt sugerował, aby Przewodniczący Rady był również tą osobą zapraszającą.
Poza tym radny A. Golewski informował, że jedna z firm w Łasku zajmuje się odbiorem dużych
ilości folii, posiada dane tej firmy, może je przekazać w celu umieszczenia na stronie
internetowej naszej gminy dla informacji zainteresowanych.
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Więcej spraw nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.
Posiedzeniu przewodniczyła:
Przewodnicząca
Komisji
Społecznej i Organizacyjnej

Samorządowo-

Donata Szczesik

Protokołowała:

Urszula Czerwonka
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