Protokół Nr 25
z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 24 sierpnia 2021 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni wg załączonej listy
obecności, stanowiącej zał. nr 1 do niniejszego protokołu, W-ce Wójt Gminy Pabianice
R. Figiel.
Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Samorządowo Społecznej i
Organizacyjnej D. Szczesik, która otworzyła posiedzenie powitała przybyłych i przedłożyła
następujący porządek posiedzenia.
1. Ocena przygotowań placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/21- wyjazd do
szkół na terenie Gminy Pabianice.
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy i sprawy różne.
Ad. pkt 1.
Komisja wyjechała w teren do placówek oświatowo- wychowawczych na terenie gminy w celu
dokonania oceny przygotowań placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/22
Protokoły z wyjazdowego posiedzenia Komisji do poszczególnych szkół stanowią załączniki
do niniejszego protokołu od nr 2 do nr 6.

Ad. pkt 2.
W – ce Wójt Gminy R. Figiel przedłożył kolejno projekty uchwał będące w porządku obrad
najbliższej sesji.
Były to projekty uchwał w sprawach:
a/ wyrażenia zgody na zawarcie z firmą Orange Polska S.A. umowy najmu lokalu w Bychlewie
z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne – Uchwała Nr LI/A /2021
b/ rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice –LI/B/2021
c/ zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Pabianice na realizację zadań w
zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. – Uchwała Nr LI/C/2021
d/ ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022 –
Uchwała LI/D/2021
Powyższe projekty uchwał od Nr LI/A/2021 do Nr LI/D/2021 wraz z uzasadnieniami stanowią
załączniki do protokołu od nr 7 do nr 10
Projekt uchwały o numerze roboczym LI/E$/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Pabianice na 2021 r. przedłożyła Skarbnik Gminy J. Kukieła.
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„Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie przedkłada się następująco:
1. Dochody
56.819,90 zł - włączenie do budżetu dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
przeznaczonej na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.
(z tego na realizację zadań bieżących 33.831,70 zł a na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych 22.988,20 zł)
7.000,00 zł – włączenie do budżetu pomocy finansowej w formie dotacji od Powiatu
Pabianickiego na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska pn. „ Niesienie pomocy
środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia – zakup sprzętu do działań ratowniczo –
gaśniczych dla Gminy Pabianice (zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka oraz
sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)”
2.250.000 zł – zmniejszenie i zwiększenie w paragrafach w celu dostosowania paragrafu do
nowej klasyfikacji budżetowej w związku z Rozporządzeniem Ministra finansów, Funduszy i
Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.

2. Wydatki
56.819,90 zł – dotacja z ŁUW na zwrot wydatków za fundusz sołecki 2020 r. przeznaczona na:
- wzrost kosztów na bieżące utrzymanie: 33.831,70 zł



w strażach pożarnych (20.000,00 zł)
w gospodarce gruntami i nieruchomościami (13.831,70 zł)

- uzupełnienie wydatków majątkowych z uwagi na zwiększenie kosztów: 22.988,20 zł





Wykonanie dokumentacji świetlicy wiejskiej w Porszewicach – 10.000,00 zł
Wykonanie projektu zagospodarowania działek nr 255. 256 przy świetlicy wiejskiej w
Jadwininie – 5.000,00 zł
wykonanie wiaty – zadaszenia na terenie świetlicy wiejskiej w Koninie zgodnie z
projektem budowlanym (uzupełnienie funduszu sołeckiego) – 3.000,00
zakup piłkochwytów na działkę gminną nr 607/1 w Piątkowisku (uzupełnienie funduszu
sołeckiego) – 4.988,20 zł

7.000,00 zł – na zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka oraz sprzętu uzbrojenia i
techniki specjalnej
150.000,00 zł – wprowadzenie zadania pn. „Remont drogi wewnętrznej (dz. nr 401) Janowice
– Huta Janowska – środki zostały przesunięte z zadania pn. „Budowa drogi - ul. Mosiężnej w
ramach Budowy dróg osiedla w Piątkowisku w obrębie ulic Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej,
Tytanowej i ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem”.
1.367.254,00 zł – zmniejszenie wydatków w związku z pismem otrzymanym z Powiatu
Pabianickiego z prośbą o usunięcie zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E
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w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice” z budżetu na bieżący rok i podjęcia uchwały o
udzielenie pomocy finansowej w roku przyszłym.
Środki z usuniętego z budżetu zadania zostały zagospodarowane na zmniejszenie planowanego
deficytu budżetowego.”
Ostatnim przedłożonym projektem uchwały był projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021 – 2024 – Uchwała Nr
LI/F/2021, należy podjąć ją przyjąć w związku z powyższym projektem uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy.
W sprawach różnych radna A. Marciniak prosiła o uprzątnięcie piasku zalegającego przy
krawężnikach dróg gminnych na osiedlu Piątkowisko. Piasek przy opadach deszczu spływa
do studzienek kanalizacyjnych co powoduje ich zapychanie.
Komisja prosiła także o oznakowanie „logo gminy” samochodu gminnego, który użytkowany
jest przez pracowników drogowych.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Posiedzeniu Komisji
przewodniczyła:
Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Społecznej i
Organizacyjnej
Donata Szczesik
Protokołowała:
Urszula Czerwonka
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