
Protokół Nr 11 z posiedzenia Komisji Samorządowo-Spolecznej i Organizacyjnej Rady
Gminy Pabianice z dnia 23 sierpnia 2019 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni członkowie, obecni zgodnie z załączoną listą obecności
stanowiącą  zał.  nr  1  do  protokołu,  W-ce  Wójt  Gminy  R.  Figiel  oraz  Sekretarz  Gminy
A. Chodasewicz - Izaszek.

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Donata Szczesik, która powitała przybyłych i
przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy i sprawy różne
2. Wyjazd do szkół na terenie gminy: ocena przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia
nowego roku szkolnego 2019/2020.

Ad. pkt 1.

Materiały  na  sesję  przedstawił  W -  ce  Wójt  R.  Figiel  oraz  Sekretarz  Gminy  A.  Chodasewicz
Izaszek.

Projekt uchwały o nr roboczym XIV/A/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej — Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach omówił pokrótce W-ce
Wójt R. Figiel wyjaśniając, iż na początek każdej kadencji powołuje się Radę Społeczną składającą
się  z  przedstawicieli  rady  gminy.  Do  tej  pory  praktyka  była  taka,  iż  w  skład  rady  społecznej
wchodziło także dwóch sołtysów (jeden z północnej, a drugi z południowej części gminy).

Do powyższego odniosła się Przewodnicząca Komisji Samorządowo - Społecznej i Organizacyjnej
D. Szczesik, która zapytała, czy jak przedmiotowa uchwała będzie przedstawiana na sesji, to czy
jako przewodnicząca ma zgłosić kandydatów do rady społecznej, czy ma to nastąpić w inny sposób.

W-ce  Wójt  odpowiedział,  iż  można  to  zrobić  podczas  sesji.  Komisja  zgłosi  swe  propozycje
kandydatur  radzie  gminy,  a  rada  zdecyduje  czy  je  przyjmie.  Należało  by  to  także  jeszcze
skonsultować  z  Wójtem,  gdyż  jest  on  ustawowo Przewodniczącym Rady  Społecznej.  Do  sesji
można zastanowić się nad ewentualnymi kandydaturami.

Dalej,  do  tematu  powołania  Rady  Społecznej  odniosła  się  Sekretarz  Gminy  A.  Chodasewicz  -
Izaszek, dodając, iż kadencja rady trwa 4 lata i zgodnie z przepisami, które gminę obowiązują -
statut oraz ustawa o działalności leczniczej - w skład rady społecznej wchodzi 7 osób. Z mocy
przepisów jej Przewodniczącym jest Wójt gminy - czyli M. Wieczorek. W składzie rady musi być
także przedstawiciel wojewody. Do Wojewody Łódzkiego wysłano pismo o wskazanie osoby, która
wchodziła  by  w  skład  Rady  Społecznej  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  -  Gminnego
Ośrodka  Zdrowia  w  Petrykozach,  jednakże  na  chwilę  obecną  nie  ma  jeszcze  odpowiedzi.
Dotychczas członkiem w radzie społecznej z ramienia Wojewody był pan Piotr Klimczak Dyrektor
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Wojewódzkim i też w piśmie wskazano, że ze
względu na dobrą, dotychczasową współpracę, jeżeli istnieje taka możliwość, aby ponownie tego
pana delegować. Jest to jednak decyzja Wojewody, której jeszcze nie ma. Oprócz tego, w skład rady
społecznej powinny wchodzić jeszcze osoby wskazane przez Radę Gminy Pabianice (5 osób). Rada
jest organem społecznym. Narady rady społecznej odbywają się raz na pół roku. Rada taka opiniuje
i wspiera działania gminnego ośrodka zdrowia. W obradach rady uczestniczy kierownik ośrodka,
który przedstawia swoje różne sprawy i problemy. Do tej pory skład rady społecznej przedstawiał
się następująco:

• w 2008 roku jej członkami byli:



1. H. Gajda - jako przewodniczący,
2. P. Klimczak - jako przedstawiciel wojewody,
3. Z. Kacperska - radna,
4. B. Pielużek - W-ce Przewodnicząca rady,
5. H. Szafrański - radny,
6. M. Urbańska - sołtys wsi Porszewice oraz
7. A. Wójcikowska - dyrektor szkoły w Bychlewie;

• w 2015 (obecnie wygasająca kadencja) jej członkami byli:
1. Wójt gminy Pabianice,
2. przedstawiciel Wojewody,
3. J. Błoch - radny,
4. M. Gryska - radny,
5. A. Marciniak - radna,
6. M. Urbańska - sołtys wsi Porszewice,
7. W. Jarmakowski - sołtys wsi Pawlikowice.
Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu uchwały wyznaczenie tych osób należy do kompetencji 
rady gminy i nie może być taka osoba zatrudniona w gminnym ośrodku zdrowia. Może Komisja
wskazała by jakieś propozycje kandydatów do tej rady.

Radna D. Szczesik, odnosząc się do powyższego zapytała, czy muszą „teraz” na komisji wskazać te
osoby.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, iż można sprawę przemyśleć i ostateczną decyzję podjąć na sesji.

Pozostając przy powyższym temacie, radna D. Szczesik zapytała jeszcze, czy wtedy Wójt zgłasza te
osoby, czy ona jako przewodnicząca.

Sekretarz odpowiedziała, iż może Wójt, ale to Komisja Samorządowo - Społeczna i Organizacyjna
merytorycznie się tym zajmuje i dobrze by było poinformować, iż zajęła się to uchwałą i proponuje
takie i takie osoby - będzie to łatwiej niż potem ustalać to na sesji. Decyzja podejmowana jest na
sesji poprzez podniesienie ręki, natomiast jeżeli sołtysi zostaną wcześniej wskazani to wykona się
do nich telefon i zapyta o zgodę i chęć pracy w tej komisji.

Radna D.  Szczesik  odparła,  iż  w takim razie  prosi  aby zadzwonić  i  zapytać  się  o  zgodę tych
sołtysów, którzy byli wskazani w poprzedniej kadencji.

Sekretarz poinformowała, iż zorientuje się w tej kwestii. Dodała także, iż jeśli do czasu sesji nie
będzie  decyzji  wojewody  w sprawie  oddelegowania  w  jego  imieniu  osoby  do  rady  społecznej
uchwała ta zostanie zdjęta z obrad.

Na tym dyskusję zakończono.

Dalej, W-ce Wójt R. Figiel omówił następujące projekty uchwał:
 projekt  uchwały  o  nr  roboczym  XIV/B/2019  w  sprawie  przejęcia  przez  Gminę

Pabianice drogi dojazdowej D5 znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej
S8                               w miejscowości Pawlikowice do zasobu dróg gminnych - w
związku  z  wprowadzoną  procedurą  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
Pawlikowice  -  Rydzyny  na  tereny  przemysłowe  trzeba  podjąc  taką  intencyjną
uchwałę, że gmina jest zainteresowana przejęciem tej drogi bez określania warunków



jej przejęcia, tak by mieć jakby obsługę komunikacyjną do tych terenów. Do projektu
uwag nie wniesiono.

 projekt  uchwały  o  nr  roboczym  XIV/C/2019  w  sprawie  przejęcia  przez  Gminę
Pabianice dróg dojazdowych D7, D8 i D9 znajdujących się w pasie drogowym drogi
ekspresowej S8            w miejscowości Jadwinin do zasobu dróg gminnych. Do
projektu uwag nie wniesiono. 

 projekt  uchwały o nr roboczym XIV/D/2019 w sprawie zmian w budżecie  gminy
Pabianice na 2019 r. - zmiana funduszu sołeckiego wsi Konin — Majówka. Wpłynął
wniosek by                    z pewnych rzeczy zrezygnować na rzecz zakupu lepszej
kosiarki. Do projektu uwag nie wniesiono.

 projekt  uchwały  o nr  roboczym XIV/E/2019 w sprawie  zmian w budżecie  gminy
Pabianice na 2019 r. - zostaną zwiększone dochody o 95.000 z tego 85.000 z renty
planistycznej  i  8.000  z  odsetek  od  rachunków  bankowych  oraz  od  najmu  sal
gimnastycznych w szkołach. Wydatki będą zwiększone następująco: 20.000 związane
z wykonywaniem remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej, a także odmulanie
rowów  w  Gorzewie  i  Hermanowie;  35.000  na  Urząd  Gminy,  tj.  zakup  nowego
oprogramowania, skanerów, systemów operacyjnych                    i zakup komputera;
30.000  na  OSP  w  Żytowicach  -  celem  dotacji  celowej  do  dofinansowania  na
wykonanie  nowego  ogrodzenia  placu  i  budynku  strażnicy;  następnie  szkoły
podstawowe              i przedszkola: dotacja dla miasta Pabianice na dofinansowanie
utrzymania  katechetów  nauczających  religie  innego  wyznania  w  punktach
katechetycznych;  1.200  na  wynagrodzenia  dla  ekspertów  Ministerstwa  Edukacji

Narodowej w pracach komisji  egzaminacyjnej  na stopnie awansu zawodowego na
nauczyciela mianowanego.

Radna A. Marciniak zapytała, ile w tym roku było takich awansów.

W-ce Wójt  odpowiedział,  iż  należy  zapytać  o  to  Kierownika  Referatu  Oświaty,  gdyż on takiej
informacji nie posiada.

Więcej uwag nie zgłoszono.

 projekt  uchwały  o  nr  roboczym  XIV/F/2019  w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy
Pabianice na 2019 r. - na koniec ubiegłego roku jak i na początku obecnego, przekazano
wszystkie środki na Gminny Dom Kultury, który miał ponosić wszystkie koszty związane
z utrzymaniem świetlic wiejskich. Był projekt, że wszystkie świetlice przekazane zostaną
pod  zarząd  GDK,  ale  okazało  się,  iż  Urząd  Marszałkowski  nie  wyraził  zgody  na
przerwanie projektu przez gminę Pabianice przy budowanych świetlicach,  które miały
dofinansowanie  unijne.  Konin,  Jadwinin  i  Hermanów  -  te  świetlice  miały  być
przekazywane,  zaczęły  jak  gdyby  już  płacić,  ale  przed  protokółem przekazania  było
wystąpienie do Marszałka województwa i trochę było w tym temacie dyskusji, jednakże
ostatecznie  te  świetlice,  które  nie  są  do  przekazania  zostały  w  gminie.  Będą  one
finansowane i  wykorzystywane tak samo jak do tej  pory -  przez GDK, ale  żeby nie
przenosić ich na własność GDK-u z powrotem to te pieniądze co były na utrzymanie
świetlic  zostały  przekazane Gminnemu Domu Kultury  na cały  rok -  jakby wracają  z
powrotem do gminnego budżetu.

Uwag do powyższego projektu nie zgłoszono.



Dodatkowo  W-ce  Wójt  wspomniał,  iż  może  pojawić  się  jeszcze  jedna  uchwała  dot.  zmian
w budżecie związanych z inwestycjami drogowymi realizowanymi na terenie gminy Pabianice.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Ad. pkt 2.

Komisja przeprowadziła  kontrolę  placówek oświatowo — wychowawczych w gminie Pabianice
pod  kątem ich  przygotowania  do  rozpoczęcia  nowego  roku  szkolnego  2019/2020.  Protokóły  z
wyjazdowego posiedzenia Komisji stanowią załączniki od nr 2 do nr 5 niniejszego protokołu.

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji.
Posiedzeniu przewodniczyła:

Przewodnicząca Komisji
Samorządowo — Społecznej i Organizacyjnej

Donata Szczesik

Protokołowała:
Paulina Mąkowska


