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Protokół Nr 30 

 

 z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 22 marca  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, Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej M. Mielczarek,   Wójt Gminy  M. Wieczorek.  

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji D. Szczesik, która powitała uczestników 

Komisji i przedstawiła temat posiedzenia:  

 

1. Nowe zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.  

2. Omówienie materiałów na sesję rady gminy Pabianice  

3. Sprawy różne.  

 

Ad. pkt 1.  

 

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie, powitała przybyłych i oddała głos p. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach M. Mielczarek, która  

przedstawiła informację na temat  zadań na podstawie których  w świetle nowych ustaw  

zostały zobowiązane do wykonywania Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.   
Kierownik informowała, że:  

 od 2021 ośrodek nie realizuje zadania 300+, a od 2022r. nie przyjmuje wniosków o dodatek 

wychowawczy ( 500+). Realizuje  wypłaty jedynie  do końca maja 2022r.  

 od grudnia 2020r. wydaje zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia osobom ubiegającym 

się o zwiększoną dopłatę w programie "Czyste powietrze".  

 nastąpiła rezygnacja z przystąpienia do programu "Korpus Wsparcia Seniorów" ( opaski 

życia) z uwagi na niespełnianie przez nie funkcji jakie są w założeniu.  

 od stycznia 2022r. realizuje  ustawę o dodatku osłonowym.  

 od marca 2022r. nastąpiła realizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Do zadań ośrodka należy realizacja 

jednorazowego świadczenia w wys. 300 zł, przyznanie świadczeń rodzinnych oraz udzielanie 

pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej, głównie posiłków w szkole i przedszkolu dla 

dzieci. 

Ponadto w  sprawach różnych Kierownik poinformowała, że wzrosły bardzo koszty pobytu 

pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej, obecnie koszt miesięczny  pobytu 1 pensjonariusza  

to ok 5 tys. zł.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca w pełni  pobyt 7 pensjonariuszy w Domach Pomocy 

Społecznej.  

Pytań do złożonych informacji Komisja nie zgłosiła.  

Przewodnicząca Komisji podziękowała Kierownik GOPS za udział w posiedzeniu Komisji i 

przedłożenie informacji .  

 

Ad. pkt 2.  

 

Wójt Gminy przedstawił Komisji projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej 

sesji rady gminy. Były to projekty uchwał w sprawach:  

 

a/ przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 -2024 – Uchwała Nr LX/A/2022 

Obowiązek przyjęcia uchwały wynika wprost  z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej i stanowi jedno z wielu zadań jakie powierzone zostały samorządom do realizacji od stycznia 
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2012 roku. Program ten jest kontynuacją programów wspierania rodziny realizowanych w gminie od 

2012 roku. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 2 do protokołu.  

b/ przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Pabianice na lata 2021-2024 z perspektywą na 

lata 2025-2028” – Uchwała Nr LX/B/2022 

W uzasadnieniu do projektu uchwały podaje się, że opracowanie Programu ochrony środowiska wynika 

z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 

z późn. zm.). Program ochrony środowiska dla gminy Pabianice jest podstawowym instrumentem do 

realizacji zadań własnych i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska, które będą w całości lub  

w części finansowane ze środków będących w dyspozycji gminy. Program oparty jest na wielu 

strategiach, programach, politykach, na podstawie których prowadzona jest polityka rozwoju. 

Dokument przedstawia charakterystykę obszaru gminy Pabianice, z uwzględnieniem sytuacji 

demograficznej i gospodarczej oraz analizą istniejącej infrastruktury. Analizie poddano istniejące 

formy ochrony prawnej siedlisk i gatunków. 

Projekt programu ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu, 

Regionalną dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

Przyjęcie programu w roku 2022, który sporządzony na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-

2028 wynika z konieczności konsultacji jego treści z wspomnianymi wyżej organami. Program 

napisany był w roku 2021, konsultacje rozpoczęły się na jesieni 2021. Po wprowadzonych korektach, 

wymaganych przez wspomniane wcześniej organy jest on gotowy do uchwalenia.  

Projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

c/ przyjęcia  „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pabianice” 

-  Uchwała Nr LX/C/2022 

Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, celem niniejszego Programu 

jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy do 2032 roku, 

minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu na 

terenie gminy, likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko w gminie i dotrzymanie 

standardów  jakości środowiska. 

Niniejszy Program zawiera: 

 charakterystykę gminy, 

 ogólne informacje dotyczące właściwości azbestu, 

 informacje o sposobach postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, 

 aktualną sytuację dotyczącą sposobu gospodarowania wyrobami zawierającymi 

azbest na terenie gminy, 

 harmonogram realizacji Programu, 

Zapisy niniejszego Programu są zgodne z założeniami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na 

lata 2009-2032. Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest skierowany 

jest do wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Pabianice, ze 

szczególnym naciskiem na te nieruchomości, na których budynki pokryte są wyrobami zawierającymi 

azbest.  
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Wdrożenie programu usuwania azbestu konsultowane jest z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Stworzenie programu nastąpiło w 2021 

r. po czym rozpoczęto konsultację w organami opiniującymi.  

Projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.  

d/ ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022 – Uchwała 

Nr LX/D/2022 

W uzasadnieniu podaje się, że podjęcie powyższej uchwały dot. średnie ceny jednostki paliwa w Gminie 

Pabianice na rok szkolny 2021/2022 jest związane z rażącą zmianą cen paliw w trakcie trwania roku 

szkolnego.  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.  

e/ wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice – Uchwała Nr 

LX/E/2022 

W uzasadnieniu podaje się, że w związku z potrzebą powiększenia działki gminnej, na której znajdują 

się elementy sieci wodociągowej wystąpiono do właściciela działki sąsiedniej o możliwość 

wykupienia części działki 157. 

Z przeprowadzonych negocjacji ustalono wartość wykupu działki 157/1 w kwocie 40zł/m2  

Powierzchnia wykupu wynosi 58 m2.  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.  

f/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Pabianice w 2022 r. – Uchwała Nr LX/F/2022  

Projekt uchwały znajduje się w załączeniu do niniejszego protokołu jako zał. nr 7.  

g/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2022 r. – Uchwała Nr LX/G/2022 

W uzasadnieniu podaje się, że w związku z prośbą Starostwa Powiatowego o udzielenie pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej na realizację z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli w 

Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach z 

przeznaczeniem na wynagrodzenia dla specjalistów wraz z pochodnymi proponuje przekazanie się 

kwoty 5 tys. zł.  

Projekt uchwały znajduje się w załączeniu do niniejszego protokołu jako zał. nr 8 do porządku obrad.  

h/ przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – Uchwała Nr 

LX/H/2022 

W uzasadnieniu podaje się, że projekt uchwały przedkłada się w zawiązku z prośbą Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach  o dofinansowanie w kwocie 15 tys. zł. na zakup 

ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem.  

Projekt uchwały znajduje się w załączeniu do niniejszego protokołu jako zał. nr 9 do porządku obrad.  
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Ostatnim projektem uchwały, który przedłożył Wójt Gminy był projekt uchwały w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. – Uchwała Nr LX/I/2022, w którym zapisuje się zmiany w 

budżecie wynikające z powyższych uchwał.  

Projekt uchwały znajduje się w załączeniu do niniejszego protokołu jako zał. nr 10 do porządku obrad.  

Następnie Wójt poinformował , że na pewno będzie wnioskował o wprowadzenie na  sesji dodatkowych 

uchwał, będzie to uchwała aktualizująca uchwałę z 2015 r. dot. udziału Gminy Pabianice w Lokalnej 

Grupie „ Buduj Razem”. W obecnej uchwale figuruje jeszcze nazwisko poprzedniego Wójta H. Gajdy 

i należy to zaktualizować.  

W sprawach różnych radny G. Antoniewski zapytał Wójta , co z budową chodnika w Porszewicach przy 

drodze powiatowej.  

Wójt udzielając odpowiedzi poinformował, że powiat pabianicki zwrócił się do nas z pismem, czy 

będziemy w stanie pokryć w  ½  części koszty budowy tego chodnika, gmina Pabianice jest skłonna co 

do przychylenia się do tej prośby, prawdopodobnie w przyszłym półroczu.  

Radny A. Golewski pytał, na jakim etapie jest projekt oświetleniowy gminy Pabianice.  

Wójt informował, że jest już na ukończeniu, ale są jednak  problemy z PGE.  Roboty budowlane 

dobiegły już końca, pozostały prace takie jak sterowanie,  zsynchronizowanie części elektronicznej.  

Dołożenie ewentualnie brakujących punktów w przyszłości nie będzie stwarzało żadnych problemów, 

należy pamiętać , że ten projekt realizowany jest z roku 2019, gdzie nie było jeszcze tak dużej zabudowy 

na tych drogach, na których realizujemy oświetlenie, ale w każdej chwili będzie  możliwość wydłużania 

o kolejne lampy oświetleniowe.  

Radna M. Werstak pytała jak w naszym Urzędzie Gminy przebiega rejestracja uchodźców z Ukrainy i 

proces nadawania numeru pesel.  

Wójt odpowiedział, że proces ten przebiega sprawnie, pomimo bardzo dużej liczby uchodźców  

ubiegających się o nadanie tego numeru, pracownice ds. ewidencji ludności umawiają terminy wizyt w 

Urzędzie Gminy, ponieważ dysponują numerami telefonów osób,  którzy przyjęli uchodźców. Obecnie 

na terenie naszej gminy przebywa 212 uchodźców.  

Wójt poinformował także, że tworzymy kolejny punkt pobytu dla uchodźców przy strażnicy OSP  w 

Piątkowisku (w pomieszczeniu znajdującym się na tyłach strażnicy) Będzie to obiekt do pomieszczenia 

15 osób w pełni przystosowany. 

W sprawie Kolei Dużej Prędkości Wójt poinformował, że udało zawiązać się „sojusz” pomiędzy 

gminami Pabianice, Łask, Zduńska Wola, Łódź. Zostało wystosowane wspólne pismo z tych Gmin do 

Centralnego Portu Komunikacyjnego o odrzucenie proponowanej linii granatowej i niebieskiej, 

ponieważ z punktu widzenia w/w gmin są one najbardziej niekorzystne dla nas. Natomiast najbardziej 

korzystny będzie wariant jeden z północnych. 

Przewodnicząca Komisji pytała, jaka liczba dzieci na terenie naszej gminy zarejestrowana jest wśród 

uchodźców.  
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Wójt odpowiedział, że liczba zmienia się z dnia na dzień. Na razie wiadomym jest, że utworzona jest 

grupa dzieci - klasa ok 20 osobowa, która będzie tworzyła odrębny oddział w Szkole Podstawowej w 

Petrykozach, a będzie zlokalizowana przy strażnicy OSP w Górce Pabianickiej. W szkole Podstawowej 

w Piątkowisku dzieci przyjmowane są bezpośrednio do poszczególnych klas zgodnie z rocznikiem. Pod 

koniec dnia uzyska w tym temacie bardziej pełną informację.  

Ponadto Wójt powiedział, że na terenie naszej gminy Ośrodek Rekolekcyjny w Porszewicach przyjmuje 

również uchodźców bezpośrednio za  pośrednictwem Wojewody.  

Przyjmowane są również dzieci do Domu Dziecka w Porszewicach.  

Więcej spraw nie zgłoszono.  

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.  

       Posiedzeniu przewodniczyła;  

Przewodnicząca Komisji Samorządowo –

Społecznej i Organizacyjnej  

       Donata Szczesik  

 

Protokołowała: 

Urszula Czerwonka  

 

 

 


