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     Protokół Nr 34 

z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 

18 października 2022 r.  

 

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

listą obecności stanowiącą zał. nr 1 oraz pracownik Urzędu Gminy Pabianice ds. kultury i 

sportu M. Madej. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Społecznej i 

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

następujący porządek posiedzenia: 

1. Działalność sportowa i rekreacyjna na terenie Gminy Pabianice. 

2. Omówienie materiałów na sesje Rady Gminy Pabianice. 

3. Sprawy różne.  

 

Przewodnicząca oddała głos pracownikowi Urzędu Gminy. 

 

Ad. pkt 1.  

Pracownik ds. kultury i sportu M. Madej przedstawił następującą informację w zakresie 

działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Pabianice: 

„1. Działalność sportowa i rekreacyjna na terenie Gminy Pabianice. 

Na podstawie § 8 Uchwały Nr Vl/41/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 31.03.2011 roku w 

sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na 

sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice w 2022 roku, informuję, że przyznano 

dotację następującym podmiotom: 

• Ludowy Klub Sportowy „ Jutrzenka" Bychlew - 69 000 zł 

( sekcja piłki nożnej 63 000 zł, sekcja tenisa stołowego 2 000 zł, sekcja szachowa 2 000 zł, 

sekcja siatkówki młodzieżowej 2 000 zł); 

• Ludowy Klub Sportowy „ Orzeł" Piątkowisko -59 000 zł ( sekcja piłki nożnej - 59 000 

zł); 

• Gminny Ludowy Klub Sportowy „ Burza" Pawlikowice -12 000 zł ( sekcja tenisa 

stołowego - 12 000 zł); 

Łącznie rozdysponowano środki w wysokości 140 000 zł. 
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Dotacje przeznaczone na realizację projektów sportowych mogą być przeznaczone na pokrycie 

następujących kosztów: 

1) realizacji programów szkolenia sportowego, w tym kosztów: 

• wynajmu bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego, 

• specjalistycznej sportowej opieki medycznej oraz okresowych badań lekarskich, 

• zakupu niezbędnego sprzętu sportowego do prowadzenia szkolenia, 

• wynagrodzeń kadry szkoleniowej, 

• wyjazdów na szkoleniowe obozy sportowe; 

2) zakupu sprzętu sportowego umożliwiającego organizację i udział w zawodach i rozgrywkach 

ligowych; 

3) pokrycie kosztów organizowania i udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych, w tym 

kosztów: 

• wynajmu obiektów na zawody, 

• opłat związkowych i rejestracyjnych, 

• opłat za sędziowanie zawodów, 

• ochrony imprez sportowych, 

• transportu na zawody, 

• wyżywienia i noclegów, 

• nagród rzeczowych, pucharów, medali i dyplomów dla zawodników biorących udział 

w danych zawodach, 

• zabezpieczenia medycznego, 

• opłat startowych; 

4) pokrycie kosztów pośrednich w postaci obsługi księgowej związanej z realizacją projektu do 

wysokości 10 % przyznanej dotacji. 

Dotacje w ramach tryb. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2022 współorganizowano 

następujące projekty: 

• w dniach 8-15 sierpnia odbył się w miejscowości Prudnik Obóz sportowy dla dzieci 

z terenu Gminy Pabianice, których organizatorem był LKS „ Orzeł" Piątkowisko. 

W obozie udział wzięło 45 zawodników. 

• w dniach 14-20 sierpnia odbył się w miejscowości Ostrołęka obóz sportowy dla 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pabianice, którego organizatorem był LKS „ 

Jutrzenka" Bychlew. W obozie uczestniczyło 44 zawodników. 

W ramach projektów z zakresu kultury: 
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- dniu 20.06.2022 r. zawarto umowę na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na przyznanie dotacji celowej dla stowarzyszenia „ Folklor Ma 

Sens" na realizację zadania publicznego pn. „ ETNOstrefa !" zadanie publiczne z zakresu 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i 

upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej, kulturowej" Wysokość przyznanej dotacji wyniosła 10 000 zł. 

Warsztaty zostały zorganizowane w dniu 1-2 lipca 2022 r. na terenie obiektu sportowego w 

Bychlewie, jako wydarzenie towarzyszące Festiwalowi „ POLKA 2022" 

 

W ramach działalności społeczno-rekreacyjnej w trakcie realizacji/ rozliczenia trzy 

projekty zorganizowane w ramach grantów sołeckich - Sołectwo na Plus : 

1. Zadanie: Integracja i rekreacja w sołectwie Rydzyny poprzez budowę siłowni 

zewnętrznej w 

Rydzynach. Wartość projektu 16 000 zł, wysokość dotacji 75% - 12 000 zł. 

W ramach środków Urzędu Marszałkowskiego/ środków Gminy Pabianice w ramach funduszu 

sołeckiego zrealizowano: 

a) zakupiono 4 urządzenia siłowni zewnętrznej; 

b) zorganizowany zostanie piknik integracyjny podsumowujący realizację projektu 

grantowego. 

2. Sołectwo Hermanów-zadanie: Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa 

Hermanów poprzez 

wspólną pracę przy budowie altany ogrodowej służącej wspieraniu aktywności plenerowej. 

Wartość 

projektu 23 500 zł, wysokość dotacji 51,06 % -12 000 zł. 

W ramach projektu: 

- zostanie wykonany kompleksowy montaż altany wolnostojącej wraz z wykonaniem 

podbudowy. 

3. Sołectwo Kudrowice- zadanie: Zakup gastronomicznych szaf chłodniczych na potrzeby 

doposażenia miejsca integracji społecznej, wartość projektu 12 000 zł-wysokość 

dofinansowania 12 000 zł. 

 

W ramach przedsięwzięć rekreacyjno-integracyjnych w ramach funduszu sołeckiego na 

rok bieżący zrealizowano: 

1. Sołectwo Bychlew 

• współorganizowano z GDK Festiwal Folklorystyczny POLKA 2022; 

• od maja w świetlicy wiejskiej w Bychlewie odbywają się zajęcia integracyjne 

(sportowe, wokalno-muzyczne, prozdrowotne) dla mieszkańców Bychlewa. Zajęcia 
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odbywają się dla grup dzieci i młodzieży i dla osób dorosłych. Jest to nowa formuła 

zajęć integracyjnych ciesząca się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. 

2. Sołectwo Górka Pabianicka 

• zorganizowano piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa; 

• zakupiono sprzęt ( kolumny aktywne, agregat trójfazowy) - sprzęt wykorzystywany jest 

przy współorganizacji imprez sołeckich i gminnych. 

3. Sołectwo Hermanów 

• zorganizowano w świetlicy wiejskiej w Hermanowie zajęcia sportowe, 

ogólnorozwojowe dla mieszkańców sołectwa - projekt został zapoczątkowany w roku 

2021, w roku bieżącym w harmonogramie oprócz regularnych zajęć organizowane są 

w każdym miesiącu 

• zakupiono 3 szt. urządzeń fitness na potrzeby doposażenia istniejącego placu zabaw i 

siłowni zewnętrznej. 

4. Sołectwo Jadwinin 

zrealizowano piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Jadwinin- Władysławów. 7.  

 

5. Sołectwo Kudrowice 

• wykonano prace związane z zagospodarowaniem działki gminnej nr 75/2 ( zakup ziemi, 

uporządkowanie terenu); 

• zakupiono 7 szt. urządzeń siłowni zewnętrznej na ww. działkę gminną. W roku 2023 

roku planowana jest w ramach funduszu sołeckiego dalsza rozbudowa o elementy placu 

zabaw; 

• współorganizowano piknik dla mieszkańców sołectwa Kudrowice. 

6. Sołectwo Piątkowisko 

• w ramach współfinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego 

wykonano na działce gminnej nr 672/29 w Piątkowisku plac zabaw; 

• współorganizowano piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Piątkowisko; 

• zamontowano dalszą część piłkochwytów przy boisku sportowym w Piątkowisku ( 

piłkochwyty zostały zamontowane wzdłuż ulicy Złotej) - wartość prac 19 894 zł brutto; 

• wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24x46 metrów, które umożliwia grę w 

piłkę ręczną, tenisa, koszykówkę i siatkówkę. Otoczone zostało piłkochwytami z siatki 

polipropylenowej o wysokości 6 metrów. 

Wzdłuż wschodniej granicy boiska zbudowano bieżnię prostą czterotorową o nawierzchni 

poliuretanowej. Ma ona długość 75,8 m, szerokość 5,53 m i umożliwia bieg na dystansie 60 m. 
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Za boiskiem znajduje się skocznia do skoku w dal o łącznej długości 37 metrów. Całość 

inwestycji połączono chodnikiem z kostki betonowej, zamontowano ławki i kosze na śmieci. 

Łączny koszt inwestycji to 1 025 216,31 zł. Całość środków pochodziła z budżetu Gminy 

Pabianice; 

• 10 września na terenie obiektu sportowego w Piątkowisku współorganizowano wraz z 

Gminnym Domem Kultury - Jubileusz powstania Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w 

Górce Pabianickiej. 

7. Sołectwo Petrykozy- Petrykozy Osiedle 

zorganizowano piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa; 

8. Sołectwo Porszewice 

Przeprowadzono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy 

wiejskiej wraz z siłownią plenerową i placem zabaw. W dniu 20.09.2022 r. Starosta Pabianicki 

wydał pozytywną decyzję dotycząca przedmiotu inwestycji. 

9. Sołectwo Rydzyny 

• wykonano ogrodzenie działki gminnej nr 291/1 przeznaczonej pod miejsce rekreacji; 

• w trakcie realizacji zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach funduszu sołeckiego 

( zakupiony zostanie zestaw wielofunkcyjny Street Workout, urządzenia siłowni - 

termin realizacji zadania : 15 listopada 2022 r.); 

• współorganizowano piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 

10. Sołectwo Świątniki 

• współorganizowano piknik rodziny dla mieszkańców sołectwa; 

• w trakcie rozeznanie cenowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby działki 

gminnej nr 99/13 w Świątnikach. 

11. Sołectwo Terenin 

współorganizowano piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Terenin; 

12. Sołectwo Żytowice-Wysieradz 

współorganizowano piknik rodziny dla mieszkańców sołectwa. 

11. Sołectwo Wola Żytowska 

w trakcie realizacji wykonanie Muralu historycznego na świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej 

-planowany termin realizacji 15 listopada br.” 

 

Odnosząc się do powyższej informacji radna M. Werstak zapytała, czy wkład własny w zadanie 

realizowane w Rydzynach w ramach projektu „Sołectwo na Plus” w kwocie 4 tys. zł pochodził 

ze środków funduszu sołeckiego. 
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M. Madej odpowiedział twierdząco. 

Radna pytała ponadto, czy działka w Rydzynach pod budowę placu zabaw i siłowni 

zewnętrznej była ostatnio zakupiona. 

Pracownik Urzędu poinformował, że jest to własność Gminy, działka nie była zakupywana. 

Jest to 600 m2, które powstało po likwidacji zbiornika p-poż. Działka została ogrodzona i 

zagospodarowana ze środków funduszu sołeckiego. 

Pracownik Urzędu, w uzupełnieniu informacji przedstawionej powyżej wspomniał o 

przedsięwzięciach współorganizowanych z Gminą przez stowarzyszenia i organizacje 

społeczne oraz otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na modernizację 

świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie. 

Przewodnicząca zauważyła, że są to stosunkowo nowe świetlice. Zdziwiła się, że była 

konieczność ich modernizacji. 

M. Madej przyznał rację Przewodniczącej. Zauważył jednak, że świetlice wymagały już 

odświeżenia, na co można było otrzymać środki. Ponadto kwalifikowane były również wydatki 

na zakup wyposażenia. Świetlica w Koninie była wybudowana w 2012 r. 

Radna J. Szafran po wysłuchaniu powyższej informacji i wyjaśnień zauważyła, że z funduszu 

sołeckiego udaje się realizować wiele inwestycji. Większość sołectw przeznacza te środki na 

pożyteczne działania. 

Z kolei radna A. Marciniak pytała o wniosek dotyczący zakupu terenu po drugiej strony boiska 

w Piątkowisku. Czy coś o tym wiadomo. 

Pracownik Urzędu stwierdził, że taki wniosek pojawił się na zebraniu sprawozdawczym, jednak 

nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie. Baza treningowa jest taka, jak jest. Boisko jest 

wykorzystywane cały czas od poniedziałku do piątku. 

Radna dopytywała, czy nie można by umieścić w budżecie zadania polegającego na budowie 

oświetlenia boiska. Może ze środków funduszu sołeckiego. 

Pracownik odpowiedział, że fundusz na przyszły rok nie przewiduje takiego wydatku. 

Przewodnicząca była zdania, że należałoby o tym pomyśleć w przyszłym roku. 

Radna M. Werstak ponowiła prośbę wyrażoną na jednym z wcześniejszych posiedzeń o pomoc 

w wyszukaniu działki w Pawlikowicach lub Tereninie pod plac zabaw. Uważała, że dzięki 

pomocy Urzędu można by taniej zakupić działkę. Uważała również, że przeznaczenie funduszu 

sołeckiego Pawlikowic na wyposażenie sali gimnastycznej szkoły, która jest w budowie jest 

niewłaściwe, ponieważ jest to zadanie gminy. 

W tym miejscu radna J. Szafran zauważyła, że na ostatnim zebraniu wiejskim zgłosiło się 

małżeństwo, które chciałoby oddać działkę pod budowę placu zabaw i siłownię zewnętrzną za 

przysłowiową „złotówkę”. Działka znajduje się w połowie Terenina. 

Radna M. Werstak była zdania, że należałoby zaplanować kompleksowo powstawanie takich 

placów, żeby powstawały dla większej liczby sołectw, bo później generowane są koszty. 
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Z kolei radny G. Antoniewski apelował by w pierwszej kolejności realizować wnioski, które są 

składane od kilku lat. Przypomniał, że kilkukrotnie składał wnioski o budowę świetlicy i placu 

zabaw w Świątnikach. 

Innych uwag nie było. 

Pracownik Urzędu M. Madej opuścił spotkanie. 

 

Ad. pkt 2.  

 

Radni zapoznali się z przekazanymi im projektami uchwał o nr roboczych LXVIII/A/2022 i 

LXVIII/B/2022 wraz z uzasadnieniami do nich, co stanowi zał. nr 3 i 4 do protokołu.  

Uwag nie było. 

 

Ad. pkt 3.  

Spraw różnych nie było. 

 

 Przewodnicząca Komisji  

 Samorządowo – Społecznej i 

 Organizacyjnej  

 

 Donata Szczesik  

 

Protokołowała: 

Andżelika Struzikiewicz 

 

 


