Protokół Nr 3/19
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 23.01.2019r. o godz.
11,45 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Duraj – Przewodniczący ww. Komisji.
Obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1)
Radni zostali skutecznie powiadomieni o terminie Komisji.
Porządek obrad :
1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów nr 1/18 z dnia 12.12.2018 i nr 2/18 z dnia 19.12.2018r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr III/20/18 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla
mieszkańców Miasta Pabianic „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pabianic na 2019 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny
dla Miasta Pabianic na lata 2019 -2021.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Pabianic na lata 2019-2020.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanych przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru delegata na Zebranie
Delegatów Członków Stowarzyszenia pod nazwą „Związek Gmin Związanych z Życiem
Św. Maksymiliana Marii Kolbe” reprezentującego Gminę Miejską Pabianice.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Pabianice do Związku
Miast Polskich.
12. Zaopiniowanie wniosku w sprawie nadania nazwy nowoprojektowanej ulicy.
13. Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019r.
14. Sprawy różne.
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Ad.1
Przewodniczący Komisji Pan Piotr Duraj (dalej: Przewodniczący Komisji) przywitał radnych
i gości. Do porządku obrad nie było uwag. Porządek przyjęto (zał. nr 2).
Ad. 2
Przyjęcie protokołów nr 1/18 z dnia 12.12.2018 i nr 2/18 z dnia 19.12.2018r.
Nie było uwag do protokołów, przyjęto.
Ad. 3
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/20/18 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego
dla mieszkańców Miasta Pabianic „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
(zał. nr 3)
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych Pani Monika Szewczyk
(dalej: Naczelnik WSSiG) omówiła projekt ww. uchwały.
Konieczność wprowadzenia zmiany do uchwały nr III/20/18 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego
dla mieszkańców Miasta Pabianic "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 wynika
z wszczęcia przez Wojewodę Łódzkiego postępowania w celu kontroli legalności
ww. uchwały.
Zdaniem organu nadzoru przedmiotowa uchwała nie jest aktem prawa miejscowego
w rozumieniu art. 40 ustawy o samorządzie gminnymi i nie podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dotychczas gminne programy osłonowe przyjmowane były jako prawo
miejscowe i tak też została przyjęta przez Radę Miejską w Pabianicach przedmiotowa
uchwała. Weryfikacja stanowiska organu nadzoru co do statusu tej uchwały związana
jest z poglądem wyrażonym w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 r. sygn. Akt III SA/Kr 136/15 z treści którego wynika,
że programy osłonowe uchwalone na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie są aktami prawa miejscowego w rozumieniu
art. 87 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 6, przeciw - 0,
wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.
Ad. 4.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023 (zał. nr 4)
Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej Pani Bożena Bednarska (dalej:
Dyrektor MCPS) omówiła projekt ww. uchwały.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom
i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
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nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o pomocy społecznej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej, kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701 zł
dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie.
Rządowy program, przyjęty uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października
2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019 — 2023, przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania
osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 96 ust. 2 ww. ustawy wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową w zakresie
dożywiania przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi, w części lub całości,
jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza
kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej.
Na mocy art. 96 ust. 4 ww. ustawy rada gminy określa w drodze uchwały zasady
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań
własnych gminy.
Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 6, przeciw - 0,
wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.
Ad. 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
(zał. nr 5)
Dyrektor MCPS omówiła projekt ww. uchwały.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom
i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. I pkt 1
i 2 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11
lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią
kwoty: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie.
Rządowy program przyjęty uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października
2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019 — 2023, przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania
osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w zakresie realizacji ww. uchwały oraz zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej,
gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom
spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium w wyniku przyjęcia
stosownej uchwały przez radę gminy.
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Należy również podkreślić, że w obecnym wieloletnim programie „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania" na lata 2014 — 2020 obowiązywało także kryterium dochodowe
w wysokości 150% kryterium określonego w Uchwale Nr LII/664/14 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
ww. programem.
W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających
ze wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150% kryterium dochodowego
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych umożliwi osobom
i rodzinom zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.
Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 6, przeciw - 0,
wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.
Ad. 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pabianic na 2019 rok
(zał. nr 6)
Naczelni WSSiG omówiła projekt ww. uchwały.
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta
Pabianic na 2019 rok, określa lokalne działania w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji
szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu.
Program określa w szczególności cele i zadania gminy wynikające z art. 41 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną
osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.
Zgodnie z treścią Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 oraz ww.
ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje się poprzez
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności: tworzenie warunków
sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się
od spożywania alkoholu, działalność wychowawczą i informacyjną, ograniczenie
dostępności do alkoholu, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od
alkoholu, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.
Program opiera się na wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i jest wyrazem dążenia samorządu lokalnego do stworzenia warunków
sprzyjających zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców Pabianie,
właściwego wychowania młodego pokolenia oraz zachowania ładu i porządku
publicznego.
Konsultacje projektu ww. uchwały zostały przeprowadzone w terminie od 6 grudnia
2018 r. do 21 grudnia 2018 r. w trybie określonym w § 18 załącznika do uchwały
Nr VIII/88/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Pabianic oraz
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj.
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Łódzkiego z 2016 r. poz. 1152) i obejmowały konsultacje z organizacjami pozarządowym
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W powyższym terminie nie zostały
wniesione uwagi.
Z przebiegu konsultacji został sporządzony raport i zamieszczony na stronie
internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pabianicach, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na portalu ngo.um.pabianice.pl.
Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 7, przeciw - 0,
wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.
Ad. 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny
dla Miasta Pabianic na lata 2019 -2021 (zał. nr 7)
Dyrektor MCPS omówiła projekt ww. uchwały.
Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich
gminnych programów wspierania rodziny.
Program Wspierania Rodziny dla Miasta Pabianic na lata 2019-2021 skierowany
jest do rodzin mieszkających na terenie miasta Pabianic, ze szczególnym uwzględnieniem
rodzin przeżywających trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej.
Głównym celem Programu jest skuteczne wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.
Efektem realizacji Programu ma być poprawa sytuacji dziecka i rodziny,
wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, wzmocnienie więzi rodzinnych,
zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia
dla rodziny i dziecka. Przewiduje się, że działania podejmowane w ramach Programu
w kilkuletniej perspektywie wpłyną na zahamowanie dysfunkcjonalności wielu rodzin oraz
zmniejszenie wydatków ponoszonych przez miasto w związku ze współfinansowaniem
kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
Projekt ww. uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie określonym w uchwale nr VIII/
88/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Pabianic oraz z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych uchwałą nr XIII/142/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 czerwca
2015 r.
Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 28 grudnia 2018 r. do 11
stycznia 2019 r.
Radny Tadeusz Gęs: na stronie 9 wymieniona jest świetlica środowiskowa „Junior”.
Mam też taką wiedzę, że istnieje też Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Parafii Matki
Bożej Różańcowej, prowadzone przez Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta. Uważam,
że powinno być też tutaj ujęte, pod opieką tam znajduje się 12 dzieci. Dwa razy w tygodniu
uczęszczają na zajęcia.
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Dyrektor MCPS; uwzględnimy to.
Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 7, przeciw - 0,
wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Pabianic na lata 2019-2020 (zał. nr 8)
Naczelnik WSSiG omówiła projekt ww. uchwały.
Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pabianie na lata 2019-2020,
określa lokalne działania w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej, profilaktycznej działalności informacyjnej oraz ograniczania szkód
zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych.
Program określa w szczególności cele i zadania gminy wynikające z art. 10 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata
2016-2020. Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy
do zadań własnych gminy.
Zgodnie z treścią ww. ustawy i rozporządzenia zadania w zakresie przeciwdziałania
narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej,
a w szczególności: działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,
leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, ograniczenie szkód
zdrowotnych i społecznych, nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić
do narkomanii, zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania,
przerobu i posiadania substancji psychoaktywnych, nadzór nad uprawami roślin
zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii.
Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pabianie na lata 2019-2020
zawiera spis zadań, sposób ich realizacji oraz wskazuje źródło finansowania
podejmowanych działań.
Konsultacje projektu ww. uchwały zostały przeprowadzone w terminie od 28 grudnia
2018 r. do 11 stycznia 2019 r. w trybie określonym w § 18 załącznika do uchwały
nr VIII/88/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Pabianie oraz
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zmienionej
uchwałą nr XIII/142/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. Urz.
Woj. Lódzkiego z 2016 r. poz. 1152) i obejmowały konsultacje z organizacjami
pozarządowym i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W powyższym terminie
nie zostały wniesione uwagi.
Z przebiegu konsultacji został sporządzony raport i zamieszczony na stronie
internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pabianicach, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na portalu ngo.um.pabianice.pl.
Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 7, przeciw - 0,
wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.
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Ad. 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanych przez
państwowa Straż Pożarną lub gminę (zał. nr 9)
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji niejawnych Pani
Elżbieta Borowiecka (dalej: Naczelnik WZKiII) przedstawiła projekt ww. uchwały.
Na terenie miasta Pabianic działa Ochotnicza Straż Pożarna, której
ustawowym zadaniem jest walka z pożarami, klęskami i innymi miejscowymi
zagrożeniami. Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Ustawowym obowiązkiem Gminy
jest finansowanie ochotniczych straży pożarnych w zakresie określonym właściwymi
przepisami. Jednym z obowiązków gminy wynikającym z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620, poz. 1669)
jest ustalenie wysokości ekwiwalentu i jego wypłata z budżetu gminy. Wysokość
ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1270 ze zmianami) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę
udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Doceniając społeczną
i ofiarną działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańców Pabianie proponuję ustalić kwotę 24 zł za jedną godzinę
udziału w działaniach ratowniczych i 12 zł za jedną godzinę udziału w szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Wydanie
uchwały jest więc realizacją ustawowego obowiązku Rady Miejskiej. Skutkiem uchwalenia
uchwały będzie stworzenie podstawy prawnej dla wnioskowania przez członków OSP
o wypłatę ekwiwalentu z budżetu Gminy. Proponowana uchwała zmieni wysokość
wypłacania kwot ekwiwalentu za udział druhów w działaniach ratowniczo-gaśniczych
oraz w szkoleniach.
Kwota ekwiwalentu nie była zmieniana od 2008, na wniosek Prezesa OSP,
wystąpiliśmy z taką propozycja uchwały. Na naszym terenie działa jedyna OSP,
która w razie potrzeby wyjazdy PS pełni rolę PSP na terenie miasta. W tym roku było
już 9 wyjazdów o różnych porach dnia i nocy. Należy zmotywować jakoś tych druhów
i zachęcić młodych do służby.
Radna Iwona Marczak: jakie to były kwoty wcześniej?
Naczelnik WZKiII: to były kwoty odpowiednio 16 zł i 8 zł do 24 zł i 12 zł teraz.
Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 7, przeciw - 0,
wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.
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Ad. 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru delegata na Zebranie Delegatów
Członków Stowarzyszenia pod nazwą „Związek Gmin Związanych z Życiem
Św. Maksymiliana Marii Kolbe” reprezentującego Gminę Miejską Pabianice
(zał. nr 10)
Naczelnik Biura Rady Miejskiej Pan Arkadiusz Bujacz przedstawił projekt
ww. uchwały.
Gmina Miejska w Pabianicach uchwałą Nr XLIX/439/05 z dnia 10 sierpnia 2005 r.
przystąpiła jako gmina założyciel do stowarzyszenia Związek Gmin Związanych życiem
Św. Maksymiliana Marii Kolbe. Zgodnie § 17 ust.2 Statutu Związku Gmin Związanych
z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe stanowiącego Załącznik Nr 1 do ww. uchwały
na Zebraniu Delegatów członka związku reprezentują delegaci: wójt (burmistrz, prezydent
miasta, przewodniczący zarządu j.s.t.) lub upoważniana przez niego osoba oraz radny
wybrany przez właściwą radę. Kadencja organów Związku upływa wraz z upływem
kadencji rad jednostek samorządu terytorialnego. W związku z planowanym na luty
pierwszym posiedzeniem Związku w nowej kadencji samorządu podjęcie uchwały jest
zasadne. Propozycja jest taka, aby w tej kadencji również Pani Bożena Kozłowska
reprezentowała Gminę w tym Stowarzyszeniu.
Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 7, przeciw - 0,
wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.
Ad. 11
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Pabianice
do Związku Miast Polskich (zał. nr 11)
Naczelnik BRM przedstawił projekt ww. uchwały.
Zgodnie ze statutem ZMP członkami Związku mogą być miasta polskie. Członków
Związku przyjmuje Zarząd. Warunkiem członkostwa jest podjęcie przez Radę Miejską
uchwały o przystąpieniu miasta do Związku.
Fundusze Związku tworzą m.in.: składki członkowskie, które stanowią ok. 50%
ogólnego budżetu Związku. Składki ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby
mieszkańców miasta - członka Związku, według danych GUS, na koniec czerwca
poprzedniego roku. W przypadku nieopublikowania przez GUS danych, składka obliczana
jest na podstawie ostatnich opublikowanych danych.
Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności, proponowane przez
Zarząd, uchwala Zgromadzenie Ogólne. Uchwałą nr 512014 XXXV, Zgromadzenie Ogólne
Związku Miast Polskich w Zabrzu uchwaliło składkę członkowską w ZMP w wysokości
0,30 zł od mieszkańca miasta rocznie. Wysokość składki podlega w następnych latach
waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego o przewidywany wskaźnik inflacji,
przyjmowany w projekcie budżetu państwa na rok następny. Jeżeli wskaźnik w danym
roku będzie ujemny, wysokość składki pozostaje na poziomie z roku poprzedniego.
Miastom, w zależności od liczby mieszkańców, przysługują ulgi. Wysokość składki
członkowskiej w 2018 roku wynosi 0,3162 zł od mieszkańca miasta rocznie
(z zastrzeżeniem przyjętych ulg).
Argumenty przemawiające za przystąpieniem Miasta do Związku Miast Polskich:
1) prowadzenie lobbingu legislacyjnego dzięki udziałowi przedstawicieli ZMP w pracach
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji sejmowych i senackich oraz
różnych opiniotwórczych instytucji;
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2) inicjowanie wspólnych działań przeciwko niekorzystnym dla miast rozwiązaniom
prawnym i opracowywanie własnych projektów zmian ustaw;
3) przygotowywanie wniosków oraz wsparcie finansowe i merytoryczne dla miast
występujących do Trybunału Konstytucyjnego;
4) finansowanie i udostępnianie miastom członkowskim ekspertyz prawnych;
5) wspomaganie miasta w bieżącym i strategicznym zarządzaniu przez System Analiz
Samorządowych czyli największą samorządową bazę danych statystycznych (1000
wskaźników dla wszystkich miast w Polsce) pozyskiwanych bezpośrednio z miast
i różnych źródeł statystyki publicznej dotyczących ważnych sektorów działalności
samorządów miejskich;
6) możliwość uczestnictwa w licznych projektach realizowanych ze środków zewnętrznych
dotyczących istotnych spraw samorządowych m.in. z zakresu rozwoju, partycypacji,
oświaty, klimatu, usług administracyjnych i PPP;
7) promowanie dobrych praktyk z miast (konkursy, Baza Dobrych Praktyk, publikacje);
8) udzielanie pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych
przez miasta należące do Związku;
9) organizowanie dla miast członkowskich konferencji tematycznych, seminariów,
warsztatów i Grupy Wymiany Doświadczeń;
10) prowadzenie działań wzmacniających wizerunek samorządów przy udziale miast
członkowskich Związku;
11) dysponowanie własnymi kanałami informacyjnymi — serwis samorządowy ZMP
www.miasta.pl, miesięcznik „Samorząd Miejski", profil na portalu społecznościowym
Facebook, newsletter, mailing do miast, Pomocnik dla JST (informacja o środkach
zewnętrznych), przygotowujemy również publikacje;
12) stała współpraca z dziennikarzami, organizowanie briefingów i konferencji prasowych,
współpraca z rzecznikami prasowymi miast, redaktorami gazet miejskich oraz
pracownikami biur promocji;
13) reprezentowanie interesów miast członkowskich w organizacjach europejskich
zrzeszających samorządy w Komitecie Regionów UE, Radzie Gmin i Regionów Europy
(CEMR), Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE);
14) realizowanie projektów we współpracy ze stowarzyszeniami skupiającymi samorządy
w Europie (konferencje, wizyty studyjne, platformy wymiany doświadczeń);
15) wspieranie miast członkowskich w poszukiwaniach zagranicznych partnerów
do współpracy (prawie 30% wszystkich partnerstw polskich samorządów zostało
nawiązanych przy pomocy ZMP).
Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 7, przeciw - 0,
wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 12
Zaopiniowanie wniosku w sprawie nadania nazwy nowo projektowanej ulicy
(zał. nr 12)
Przewodniczący Komisji: otrzymaliście Państwo ten wniosek, odczytał propozycję
nazw, myślę, że możemy pochylić się nad propozycją jednego z radnych i przegłosować
nazwę ul. Malwowa.
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pan Mariusz Witkowski
(dalej: Naczelnik WGN) omówił ww. wniosek.
Wniosek dotyczy nadania nazwy nowoprojektowanej ulicy, którą tworzą działki
położone w obrębie P-1 stanowiące własność Gminy Miejskiej Pabianice nr: 198/13,
199/10, 112/5, 113/6, 114/3, 115/2, 151/2, 151/1, 639/1, 639/2, 640/1 o łącznej powierzchni
6074 m2
Wyżej opisana ulica powstała z nieruchomości położonych przy ul. Orzechowej,
ul. Osikowej, ul. Bukowej oraz ul. Karniszewickiej 167, 169A, 169C, 171, 173, 173A.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianie przedmiotowa
ulica oznaczona jest symbolem KDW - tereny dróg wewnętrznych.
W/w działki stanowią jedynie fragment nowoprojektowanej drogi, ponieważ
właściciele okolicznych nieruchomości, przez które przebiega w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa ulica nie wykazują chęci podziału
i późniejszej sprzedaży niezbędnych działek.
Wzdłuż w/w nieruchomości oraz na terenach, do których przedmiotowa droga
prowadzi zlokalizowane są działki budowlane, na których znajdują się liczne domy
jednorodzinne już wybudowane lub będące w trakcie budowy. Ponadto mieszkańcy
okolicznych posesji wnioskowali do Urzędu Miejskiego w Pabianicach o nadanie
nazwy dla przedmiotowej ulicy w związku z wynikającymi z dotychczasowej sytuacji
utrudnieniami takimi jak np. problemy z odnalezieniem adresata przez kurierów,
dostawców, ale co najważniejsze przez służby porządkowe. Okoliczne ulice noszą
w większości nazwy pochodzące od roślin (m.in.: Orzechowa, Bukowa, Osikowa
czy Jałowcowa). W związku z powyższym, proszę o rozważenie nadania jednej
z przedstawionych poniżej nazw lub zaproponowania nazwy nawiązującej tematyką
do już istniejących nazw ulic. Propozycje nazwy nowej ulicy:
- Malwowa (zgodnie z wnioskiem Radnego Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia
24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania w przyszłości nowopowstałej ulicy na osiedlu
Zatorze nazwy „Malwowa"), Rumiankowa, Berberysowa, Aroniowa
Radny Tadeusz Gęs: czy nazwa Malwowa się Państwu podoba, odmiana w języku polskim
dość kłopotliwa.
Naczelnik WGN: to nie są propozycje mieszkańców, ul. Malwowa została zaproponowana
przez jednego z radnych, odniósł się do nazw sąsiednich ulic.
Głosowanie w sprawie nadania nowopowstałej ulicy nazwy Malwowa: za - 6, przeciw - ,
wstrzymało się - 1. Zaopiniowano pozytywnie nazwę ul. Malwowa.

Ad. 13
Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019r.
Przewodniczący Komisji: otrzymaliście Państwo propozycje planu Pracy komisji
Spraw Społecznych w 2019r., czy do tego planu są jakieś uwagi, ewentualnie inne
propozycje. Nie było.
Głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy KSS w 2019r.: za: 7. Plan przyjęto.

10

Ad. 14
Sprawy różne.
Nie było.
Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji o godz. 11,00..

Protokołowała:

Obradom przewodniczył:

Magdalena Witkowska

Piotr Duraj

11

