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     Protokół Nr 32 

 z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 21 czerwca 2022 r.  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni – członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną 

listą obecności, Kierownik ref. Oświaty, Kultury i Sportu M. Tum, Wójt Gminy Pabianice M. 

Wieczorek.  

 

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i 

Organizacyjnej D. Szczesik, która otworzyła posiedzenie, powitała przybyłych i przedłożyła 

następujący porządek posiedzenia.  

 

1. Przyjęcie informacji o planowanych remontach i inwestycjach w szkołach.  

2. Omówienie materiałów na sesje Rady Gminy Pabianice. 

3. Sprawy różne.  

 

Ad. pkt 1.  

 

Przewodnicząca Komisji oddała głos p. M. Tum - kierownik Oświaty Kultury i Sportu , która 

przedłożyła informację do pkt  1 posiedzenia Komisji. 

Informacja zapisana poniżej: 

„ 

Referat Oświaty, Kultury i Sportu  przekazuje  informacje o planowanych remontach i 

inwestycjach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pabianice. 

 

Planowane remonty w Szkole Podstawowej w Bychlewie w okresie wakacyjnym,  

w celu przygotowania szkoły do nauki w roku szkolnym 2022/23: 
 

1. Odwodnienie terenu wokół szkoły z uwagi na ciągłą destrukcję fundamentów i ścian do 

wysokości ok 1,5 m – zaplanowane w budżecie na rok 2022. 

2. Usuwanie usterek w dachu: przeciekający dach w 3 miejscach. 

3. Malowanie elementów drewnianych: podbitka w dachu, podciągi, filary na budynku oraz 

drewnianych elementów na placu zabaw. 

4. Wymiana listew przypodłogowych na sali gimnastycznej – około 50 m listwy 

przypodłogowej (od roku 2005 – budowa sali, nie były poczynione żadne remonty). 

5. Wymiana drzwi przy wyjściu na przedszkole. 

6. Uzupełnienie monitoringu o kamerę wychodzącą na miejsca parkingowe dla pracowników 

oraz naprawa lampy zmierzchowej.  

7. Inne: zaprawki na ścianach w klasach, w przedszkolu, na korytarzach, sali gimnastycznej, 

malowanie ścian w pracowni komputerowej, uzupełnienie i wymiana krzeseł i stolików 
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szkolnych, wymiana wykładzin dywanowych na korytarzach, drobne prace stolarskie, naprawa 

rolet. 

 

Szkoła Podstawowa w Petrykozach  - planowane remonty w okresie wakacyjnym: 

 

1. Wyremontowanie dwóch łazienek w części należącej do świetlicy szkolnej( ogrzewanie 

podłogowe, podwieszany sufit, wymiana oświetlenia i armatury sanitarnej, wymiana glazury i 

terakoty, montaż kabin). 

2. Przygotowanie pomieszczenia umożliwiającego wydawanie obiadów bez konieczności 

używania naczyń jednorazowych ( podłączenie wody, kanalizacji, malowanie, wymiana 

oświetlenia na energooszczędne, podwieszane sufity). 

3. Malowanie pomieszczeń szatni przedszkolnej, korytarza łączącego starą i nową szkołę. 

4. Montaż ławek przy boisku wielofunkcyjnym, odświeżenie urządzeń na placu zabaw ( 

urządzenia i ławki) 

5. Montaż sufitu podwieszanego i wymiana oświetlenia na energooszczędne  w korytarzu 

prowadzącym do świetlicy. 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piątkowisku: 

 

Budynek w Żytowicach: 

 

1. Wymiana pieca węglowego na olejowy w budynku szkoły. 

2. Malowanie pomieszczenia kuchni na parterze. 

3. Naprawa dachu nad gankiem. 

4. Skorygowanie ułożenia rynny na budynku garażu. 

5. Czyszczenie rynien. 

 

Budynek w Piątkowisku: 

 

1. Przygotowanie remontu łazienek . 

2. Malowanie korytarzy. 

3. Przygotowanie monitoringu boiska. 

4. Przygotowanie ogrodzenia od strony boiska. 

5. Czyszczenie rynien. 

6. Naprawa dachu nad wejściem ewakuacyjnym od strony sali gimnastycznej. 

 

Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach: 

                                                  

W związku z regularnymi zalaniami budynku  po opadach deszczowych planowane są prace 

konserwatorskie oraz naprawa dachu. 

W związku z oczekiwaniem na budowę sali gimnastycznej wszelkie planowane remonty są 

ściśle powiązane z w/w inwestycją (przeniesienie części administracyjnej i wygospodarowanie 

sali lekcyjnej).  

 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego w przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku: 
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Umowa z wykonawcą  została podpisana w dniu  5 maja 2022 r. -  Wykonawca przystąpił do 

realizacji robót -  aktualne trwają prace ziemne. 

Przewidywany termin zakończenia całości robót budowlanych  to połowa sierpnia 2022 r.  

 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach : 

 

W dniu 14 czerwca  2022 został ogłoszony przetarg , termin składania ofert wyznaczono na 

dzień 1 lipca 2022 r.  

 

Po przedłożonej informacji radni podęli dyskusję w temacie wymiany  źródła ciepła w szkole 

w Żytowicach.  

Wójt udzielał odpowiedzi  na zadawane pytania. Odpowiedział, że ostatecznie nie jest jeszcze 

podjęta  decyzja co do określenia wymiany ogrzewania, ale najprawdopodobniej będzie to  

ogrzewanie olejowe  tak jak w pozostałych szkołach, ponieważ będziemy posiadać upust od 

dostawcy przy większym zamówieniu.  

Przewodnicząca Komisji podziękowała p. kierownik za przedłożoną informację.  

 

Ad. pkt 2.  

 

Wójt Gminy przedłożył projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.  

Były to projekty uchwał w sprawach:  

a/ udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice za 2021 rok – Uchwała Nr 

LXIV/A/2022  

Projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do protokołu.  

 

b/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2021 rok – Uchwała Nr LXIV/B/2022  

Projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do protokołu.  

c/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice – Uchwała Nr LXIV/C/2022 

Projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do protokołu.  

d/ rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 

dnia 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działek nr ew. 404/7 i 405/9 obręb …. – Uchwała 

Nr LXIV/D/2022   

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

e/ podziału sołectwa Gorzew – Okołowice i utworzenia sołectwa Okołowice – Uchwała 

LXIV/E/2022 

Projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu.  
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f/ określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, 

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – Uchwała Nr LXIV/F/2022  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 7 do protokołu.  

g/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LXIV/G/2022 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 8 do protokołu.  

h/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LXIV/H/2022 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 9 do protokołu.  

i/ uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Pabianice”- Uchwała Nr LXIV/I/2022  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi  zał. nr 10 do protokołu.  

Wójt poinformował, ze będzie wprowadzał do porządku obrad dodatkowe projekty uchwał w 

sprawach:  

 przyjęcia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy  

Pabianice „  

 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 rok , w którym proponuje się włączenie po 

stronie dochodów i wydatków dotacji celowej majątkowej na podstawie decyzji 

Wojewody Łódzkiego w kwocie 4.tys. zł. na realizację projektu „Pod biało czerwoną „ 

tj. zakup masztów , flag i ich instalacji. Włączenie po stronie wydatków kwoty 38 880 

tys. zł. zgodnie z pismem OSP w Kudrowicach. Zmniejszenie planu wydatków o 

zadanie „Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, 

Gmina Pabianice” o 1.137.935,00 zgodnie z pismem z Powiatu Pabianickiego. W 

wyniku zmian zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 1.099.o55,00 zł i na dzień 

27.06.2022 r. wynosi 8. 175.960,40.  

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022 -2030.  

 

Ad. pkt 3.  

 

W sprawach różnych radna M. Werstak zadała pytanie w związku z projektem uchwały, w 

którym między innymi zmniejsza się w planie   wydatków o zadanie „ Przebudowa dróg 

powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice” o 1.137.935,00 

zgodnie z pismem  Powiatu Pabianickiego. W wyniku zmian zmniejsza się deficyt budżetowy 

o kwotę 1.099.o55,00 zł i na dzień 27.06.2022 r. wynosi 8. 175.960,4. Pytała – radna pytała -  

pytała czy jeżeli Powiat Pabianicki otrzyma w roku przyszłym środki na inwestycje 

przebudowy drogi powiatowej z Rydzyn do Pabianic ze środków  Polskiego Ładu” gmina 

Pabianice będzie znowu zwiększać środki na ten cel w swoim budżecie.  

Wójt odpowiedział, że decyzja taka będzie należała do Rady Gminy. 
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Radna J. Szafran poruszyła sprawę drogi w Hermanowie nad lasem. Droga została oddana do 

użytku kilka lat temu. W krótkim odstępie czasu zostały zgłoszone do firmy budującej tę drogę 

uwagi, ponieważ pojawiły się  pęknięcia w asfalcie, które zostały  naprawione przez 

wykonawcę poprzez zalanie ich asfaltem. Radna poinformowała, że uczestniczyła w rozmowie 

z wykonawcą w tym czasie, który to zobowiązywał się do położenia kolejnej nakładki gdyby 

zaszła taka konieczność w ramach gwarancji.   

Radna prosiła o sprawdzenie, czy w ramach gwarancji jest możliwość położenia na obecny 

asfalt kolejnej nakładki.  

Radna A. Marciniak poinformowała, że na wniosek mieszkańców wsi Piątkowisko zostały 

położone progi zwalniające, jednak są też mieszkańcy którzy skarżą się na te spowalniacze. 

Radna informowała także, że są kierowcy którzy  nie respektują  ich, ułatwiając sobie szybki 

przejazd wyjeżdżają poza progi na prywatne podjazdy, w efekcie czego są już skargi 

mieszkańców- właścicieli posesji.  

Wójt informował, że występował już w tej sprawie do Starostwa Powiatowego, które będzie 

zakładało słupki uniemożliwiające  wjazd na prywatne podjazdy.  

 

Radna D. Szczesik poinformowała, że zgłosiła do Powiatu łaskiego  konieczność naprawy 

nawierzchni drogi od Janowic do Włodzimierza. Jest to droga będąca w Zarządzie  Dróg 

Powiatu Pabianickiego Łaskiego i Gminy Wodzierady, a będąca w chwili obecnej w bardzo 

złym stanie.  

Mieszkańcy będą występować z kolejnymi pismami    do Zarządców tych  dróg.  

Na tym posiedzenie zakończono.  

       Posiedzeniu przewodniczyła;  

Przewodnicząca Komisji Samorządowo –

Społecznej i Organizacyjnej  

       Donata Szczesik  

 

Protokołowała: 

Urszula Czerwonka  
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