
Protokół Nr 18 

z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice z dnia 

19 maja 2020 r. 

 

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

obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt 

Gminy Pabianice M. Wieczorek, Kierownik Gminnego Domu Kultury A. Pluta. 

Tematem posiedzenia Komisji było: 

1. Gminny Dom Kultury – informacja na temat działalności: bibliotek, podległych świetlic 

wiejskich, Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka”, Orkiestry Dętej. 

2. Analiza materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej D. 

Szczesik. 

 

Ad. pkt 1. 

Przewodnicząca wyjaśniła, że temat odnośnie działalności Gminnego Domu Kultury był 

zaplanowany na miesiąc marzec, jednak z uwagi na brak posiedzenia komisji w miesiącu marcu oraz 

brak informacji w tym temacie składanej na sesji postanowiła go dziś omawiać. 

Zwróciła również uwagę, że zaprezentowana informacja przekazana wcześniej radnym była bardzo 

szczegółowa, za co podziękowała Kierownik. Informacja stanowi zał. nr 2. Przewodnicząca w 

związku z tym zaproponowała, aby zadawać pytania Kierownik. Przewodnicząca zadała pierwsze 

pytanie. Chciała wiedzieć, czy biblioteka w Górce Pabianickiej zostanie ponownie przeniesiona do 

szkoły oraz co z uruchamianiem bibliotek na terenie gminy. 

Kierownik odpowiedziała, że planowane jest przeniesienie biblioteki do szkoły w Petrykozach w to 

samo miejsce, co poprzednio, z oddzielnym wejściem. Pomieszczenie jest większe niż w OSP, 

ponadto tam jest problem z sanitariatami. Planuje się przeniesienie 15 lipca. W odniesieniu do 

ponownego uruchamiania bibliotek kierownik zauważyła, że są pleksiglas, dezynfekcja, mieszkańcy 

nie wchodzą do środka. 

Przewodnicząca pytała następnie, co z festiwalem „Polka”. 

Kierownik stwierdziła, że zapadła już decyzja o przeniesieniu festiwalu na przyszły rok. 

Z kolei radna A. Marciniak pytała, kiedy i jak będą działać kluby seniora. 

Kierownik zauważyła, że plan był rozpisany do maja. Ale w związku ze stanem epidemicznym nie 

wiadomo, co będzie. Kluby dotyczą osób w grupie ryzyka. Kiedy wszystko już zacznie działać, to 

będzie realizacja. Dodała, że GDK próbuje podejmować działalność online, było m.in. 



zorganizowane czytania książek, konkurs. Wspomniała również o środkach zewnętrznych 

pozyskanych na organizację „Polki” - można je przeznaczyć na inną działalność kulturalną. 

Dalszych uwag, ani pytań nie było. 

Przewodnicząca podziękowała za przygotowanie zeszłorocznych imprez i podjętej działalności przez 

GDK. 

 

Ad. pkt 2.   

Wójt przedstawił projekty uchwał od nr roboczego XXVIII/A/2020 do XXVIII/G/2020, co stanowi 

zał. od nr 3 do nr 9 wraz z uzasadnieniami do nich. 

Wójt omawiając projekt uchwały o nr XXVIII/A/2020 poinformował szerzej, że przyjęcie powyższej 

uchwały kończy procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczętą 

w styczniu 2019 r., dla obszaru przy hali Amazon w Pawlikowicach. Wspomniał, że już teraz jest 

potencjalny inwestor, który chce wybudować dwa razy większą halę. 

Radni nie mieli pytań. 

Pytań nie było również do projektu o nr XXVIII/B/2020. 

Następnie Wójt szerzej odniósł się do projektu o nr roboczym XXVIII/C/2020. Stwierdził, że odbyły 

się trzy otwarte konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw 3 drogom w Bychlewie. Ponadto 

wszyscy mieszkańcy czwartej drogi w okolicy wyrazili na piśmie chęć nadania jej nazwy. 

Do projektu uchwał o nr XXVIII/D/2020 i XXVIII/E/2020 uwag nie było. 

Odnosząc się z kolei do projektu o nr XXVIII/F/2020 dot. zakupu komputerów do szkół Wójt 

wyjaśnił, że jest szansa pozyskania kolejnej dotacji na zakup sprzętu w kwocie do 45 tys. zł. Złożono 

już wniosek. Zakupione zostanie ok. 18 szt. 

Radna A. Marciniak zapytała, czy wszyscy mają dostęp do zajęć online. 

Wójt odpowiedział, że nie ma zgłoszeń o problemach. 

 

Ad. pkt 3. 

Radna A. Marciniak w ramach spraw różnych pytała dalej co z boiskiem wielofunkcyjnym w 

Piątkowisku. 

Wójt poinformował, że nie ma informacji o rozstrzygnięciu, czy gmina dostanie dofinansowanie. 

Złożono więcej wniosków na budowę boisk. Dodał, że jeśli się nie uda pozyskać dofinansowania, to 

trzeba będzie poszukać środków w budżecie. Trudno powiedzieć kiedy będzie rozstrzygnięcie. 

Kolejne pytanie zadał radny G. Antoniewski, który chciał wiedzieć co z działką w Porszewicach i 

czy są środki zewnętrzne na budowę świetlic. 

Wójt odpowiedział, że sprawa z działką jest „w zawieszeniu”. Odnośnie dofinansowania stwierdził, 

że obecnie nie ma rozpiski na programy w następnej perspektywie, a obecnie jest to końcówka 

dotychczasowej perspektywy. 



Głos zabrała również radna J. Szafran, która podziękowała za zakup maseczek ochronnych dla 

mieszkańców. Pytała co z nagrodami dla sportowców. 

Wójt odpowiedział, że są środki na ten cel. Jeżeli wpłyną wnioski to zostaną rozpatrzone. 

Radna A. Marciniak poruszyła kolejną kwestię dotyczącą kanalizacji w ul. Cynkowej. Zauważyła, że 

był tam kredyt, a nie ma się kto przyłączać. 

Wójt sprostował, że kanalizacja w ul. Cynkowej została wybudowana ze środków budżetu gminy, a 

nie z pożyczki z WFOŚu, ponieważ trzeba by wykazać efekt rzeczowy, a tam faktycznie tylko kilka 

nieruchomości może się przyłączyć. Kanalizacja została tam wybudowana, żeby móc położyć asfalt. 

Radna pytała, czy w przypadku zobowiązania się mieszkańców z sąsiednich ulic do przyłączenia się 

do kanalizacji, czy gmina wybuduje kolejne odcinki. 

Wójt odpowiedział, że nie może złożyć takiej obietnicy, ponieważ już w obecnej chwili dochód z 

podatków spadł o 30% od osób fizycznych w kwietniu, dlatego nie wiadomo jak będzie z 

inwestycjami. 

Wójt poinformował jeszcze, że będzie uchwała w sprawie fotowoltaiki, a która będzie wprowadzana 

na sesji i omawiana na kolejnej komisji. W dniu dzisiejszym nie zostanie omówiona, ponieważ cały 

czas trwają rozmowy z RIO, które ma uwagi do niektórych postanowień. 

Następne pytanie zadała Przewodnicząca. Chciała wiedzieć, jak wygląda kwestia rozpoczęcia 

działania przedszkoli i szkół. 

Wójt stwierdził, że placówki na terenie gminy nie ruszyły, ponieważ z rozeznania wynikało, że nie 

było zainteresowania rodziców. Gdyby miały być zajęcia, to zainteresowanie by było, w trybie 

opiekuńczym nie ma. 

Dalszych pytań nie było, dlatego Przewodnicząca odczytała pismo z Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w sprawie utworzenia mieszkania chronionego (zał. nr 10). 

Wójt poinformował, że jest to pismo, które wpłynęło przed ogłoszeniem stanu epidemii. W dniu 

dzisiejszym nie da się wypracować opinii, jednak przedstawił stan faktyczny. Mianowicie, 

mieszkanie chronione dotyczy osób, które nie są samodzielne, osób, które muszą być dozorowane w 

zakresie rachunków, zakupów, czynszu. Zwrócił uwagę, że w przypadku utworzenia takiego 

mieszkania wynajem byłby na lata. Przyznał, że jest zapotrzebowanie, ale także na tradycyjne 

mieszkania socjalne, jednak brakuje takich na terenie gminy. Wójt ostatecznie zaproponował by 

przedstawiciel GOPS przybliżył sprawę przed podjęciem decyzji przez Komisję. 

Biorąc pod uwagę powyższe uwagi Przewodnicząca zdecydowała, że pismo będzie omawiane 

ponownie na następnym posiedzeniu. 

Na zakończenie radny A. Golewski pytał o prace PKP w Szynkielewie. 

Wójt poinformował, że materiał budowlany zostanie usunięty. Tam był problem polegający na tym, 

że wykonawca zszedł z budowy, więc prace zostały przerwane, ale została podpisana umowa z 

nowym wykonawcą. 

Radna A. Marciniak zgłosiła jeszcze sprawę związaną z ustawieniem skrzynek pocztowych. 



W tym temacie Wójt skierował radną do Poczty Polskiej. Ewentualnie np. rada sołecka mogłaby 

stworzyć pismo ze wskazaniem, gdzie skrzynki miałyby zostać ustawione, które z kolei Urząd 

przekaże Poczcie. 

Dalszych uwag, ani pytań nie było. 

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji. 

 

 Przewodnicząca Komisji 

 Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej 

  

 Donata Szczesik 

 

 

Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 

 

 

 


