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     Protokół Nr 33 

 z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 23 sierpnia 2022 r.  

 

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

listą obecności, Kierownik ref. Oświaty, Kultury i Sportu M. Tum, pracownik Urzędu ds. 

kultury i sportu M. Madej, sołtys sołectwa Hermanów P. Modrzejewski oraz mieszkańcy wsi 

Hermanów.  

 

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i 

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

następujący porządek posiedzenia.  

 

1. Ocena przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2022/2023. 

2. Omówienie materiałów na sesje Rady Gminy Pabianice. 

3. Sprawy różne.  

 

Przewodnicząca poinformowała, że z uwagi na przybycie mieszkańców Hermanowa, których 

pismo dotyczące zakłócania spokoju przez osoby wynajmujące świetlicę wiejską w 

Hermanowie trafiło do Komisji oraz na obecność sołtysa, zaproponowała w pierwszej 

kolejności zająć się punktem: „sprawy różne”, następnie omówić materiały na sesję, a następnie 

udać się do szkół na terenie Gminy. 

Komisja nie miała uwag do powyższego. 

  

Ad. pkt 3.  

 

Przewodnicząca, zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia, odczytała pismo w sprawie 

zakłócania porządku i ciszy nocnej w związku z imprezami organizowanymi w świetlicy 

wiejskiej w Hermanowie, co stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

Następnie poprosiła o wyjaśnienia pracownika ds. kultury i sportu M. Madeja, który 

poinformował, że sytuacja opisana w piśmie, tj. wezwanie policji, która wręczyła mandaty za 

zakłócanie ciszy nocnej, miała miejsce na przełomie czerwca i lipca. Pismo trafiło do Wójta i 

Rady Gminy. Z uwagi na fakt, iż pismo miało trafić do Komisji Samorządowo-Społecznej i 

Organizacyjnej nie udzielano odpowiedzi zainteresowanym. 

Po wypowiedzi pracownika, głosu udzielono osobom zainteresowanym. 
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Mieszkaniec przedstawiał następujące argumenty: 

 problem z zakłócaniem ciszy nocnej powtarza się co tydzień; 

 w minioną sobotę policja była wzywana dwukrotnie, efektu nie było, wręcz 

podgłośniono muzykę; 

 mieszkańcy boją się o swoje bezpieczeństwo ze względu na groźby, wyzwiska; 

 istnieje problem ze śmieciami, spędzaniem czasu na zewnątrz. 

Radna A. Marcianiak pytała o to, czy te imprezy odbywają się tylko z udziałem młodzieży i kto 

podpisuje umowę. 

Mieszkaniec poinformował, że imprezy odbywają się zarówno z udziałem samej młodzieży, 

jak i dorosłych. W czerwcu była tylko młodzież. 

Z kolei M. Madej wyjaśnił, że umowę zawiera Gmina. Konsekwencje powinny zostać 

wyciągnięte wobec osoby, która zawiera umowę. 

Radna J. Szafran potwierdziła, że jest problem ze spędzaniem czasu na zewnątrz, ze śmieciami. 

Radna A. Marciniak pytała dalej, jak długo to trwa. 

Mieszkaniec odpowiedział, że od samego początku, jak tylko powstała świetlica. Sprawa była 

zgłaszana jeszcze za poprzedniego wójta oraz wcześniejszemu sołtysowi, jak i obecnemu. Na 

jednym z zebrań sołeckich był obecny dzielnicowy, który poinformował, że można by 

całkowicie zakazać tego typu imprez z uwagi na sąsiedztwo. 

Do dyskusji włączył się ponownie M. Madej, który zauważył, że w 2020 roku zmienione 

zostało zarządzenie Wójta, zgodnie z którym tylko mieszkańcy Gminy mogą wynajmować 

świetlice wiejskie. W tym roku są zaplanowane jeszcze tylko 2 imprezy, a w przyszłym roku 4 

komunie. Po tym można by zrezygnować z wynajmu. 

W odpowiedzi na powyższą informację, mieszkaniec stwierdził, że nie jest przeciwny 

wynajmowaniu świetlicy na rodzinne spotkania, typu komunie, chrzciny, które kończą się 

wcześniej, czy zajęcia prowadzone dla lokalnej społeczności. 

W tym miejscu głos zabrał również sołtys P. Modrzejewski. Sołtys stwierdził, że każdorazowo 

informował osoby wynajmujące o konieczności zachowania ciszy ze względu na sąsiedztwo, 

ale nie podawał żadnych konkretnych nazwisk (zarzut zawarty w piśmie). To policja informuje 

o tym, kto dokonuje zgłoszenia. Poinformował ponadto, że reagował na smsy, które 

otrzymywał, a które dotyczyły zakłócania ciszy. Za każdym razem kontaktował się z 

wynajmującymi z prośbą o odpowiednie zachowanie. Przytoczył przy tym treść jednego z 

smsów wysłany do osoby wynajmującej świetlicę w czerwcu. 

Mimo powyższego mieszkaniec stwierdził, że żadna interwencja policji, ani sołtysa nie 

podziałała. 

Radna A. Marciniak zapytała, czy wynajmujący są informowani o możliwości zabawy do godz. 

22. 
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M. Madej odpowiedział, że w umowie jest mowa o konieczności zachowania ciszy nocnej po 

godz. 22. Wynajmujący są informowani o konieczności odpowiedniego zachowywania się. 

Przewodnicząca uważała, że należy wypracować kompromis, żeby nie zamknąć całkowicie 

świetlic dla wynajmujących. Zapytała, czy sołtys popiera ograniczenie wynajmu, poprzez 

wyeliminowanie imprez całonocnych. 

Sołtys potwierdził. Stwierdził, że jest to tylko problem. 

W związku z powyższym Komisja przyjęła stanowisko zgodnie, z którym ustalono, iż w 

świetlicy wiejskiej w Hermanowie odbywać się będą zajęcia integracyjne lokalnej społeczności 

oraz imprezy typu komunie, chrzciny trwające do godz. 22.00. 

Każda ze stron była usatysfakcjonowana przyjętymi ustaleniami. 

 

Ad. pkt 2.  

 

Z uwagi na nieobecność Wójta radni zapoznali się z przekazanymi im projektami uchwał od nr 

roboczego LXV/A/2022 do LXV/J/2022, które były następujące: 

a/ zmiany Statutu Gminy Pabianice – Uchwała Nr LXV/A/2022  

b/ zmiany uchwały Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia. 2018 r. akt o 

utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury – Uchwała Nr LXV/B/2022  

c/ ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2022/2023 – Uchwała 

Nr LXV/C/2022 

d/ rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach – Uchwała 

Nr LXV/D/2022   

e/ rozpatrzenia petycji w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy – Uchwała Nr LXV/E/2022   

f/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXV/F/2022 

g/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXV/G/2022 

h/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXV/H/2022 

i/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. - Uchwała Nr LXV/I/2022 

j/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030 - Uchwała Nr 

LXV/J/2022 

Powyższe projekty uchwał wraz z uzasadnieniami do nich stanowią odpowiednio załączniki od nr 3 do 

12 do protokołu. 

Radni otrzymali ponadto dodatkowy projekt uchwały, który Wójt zamierza wprowadzić pod 

obrady sesji, tj.: 

 zmieniająca uchwałę Nr XXII/178/2012 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2012 r. w 

sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice (zał. nr 13). 
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Zgodnie z uzasadnieniem, z uwagi na podział sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenie 

sołectwa Okołowice koniecznym stało się uaktualnienie statutu sołectwa Gorzew poprzez 

usunięcie nazwy „Okołowice”. W tym zakresie jest to zmiana formalna, nie mająca wpływu na 

treść statutu.  

Z kolei w odniesieniu do statutu Okołowic konieczne było przeprowadzenie konsultacji 

społecznych z mieszkańcami sołectwa w sprawie projektu statutu, co wynika z art. 35 ustawy 

o samorządzie gminnym. 

Konsultacje społeczne w tej sprawie trwały od 4.08.2022 r. do 26.08.2022 r. Projekt statutu 

został zaakceptowany przez mieszkańców.  

Radni nie mieli pytań, ani uwag do powyższego. 

 

Ad. pkt 1.  

W ramach oceny przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2022/2023 Komisja udała się do szkół na terenie Gminy Pabianice. Protokoły z dokonanej 

oceny stanowią następujące załączniki: 

15 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku (przedszkole w Żytowicach); 

16 – Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach; 

17 -  Szkoła Podstawowa w Bychlewie; 

18 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku (szkoła podstawowa); 

19 - Szkoła Podstawowa w Petrykozach. 

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

        

 Przewodnicząca Komisji  

 Samorządowo – Społecznej i 

 Organizacyjnej  

  

 Donata Szczesik  

Protokołowała: 

Andżelika Struzikiewicz 

 

Protokoły ze szkół: 

Ewelina Stankiewicz 


