Protokół Nr 13

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 czerwca 2021 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączona
listą obecności stanowiąca zał. nr 1 , inspektor ds. księgowości M. Bartłomiejczyk.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski, który otworzył
posiedzenie Komisji, powitał przybyłych i przedstawił następujący porządek posiedzenia.
1. Ocena realizacji funduszy sołeckich przez sołectwa gminy Pabianice.
2. Sprawy różne.

Ad. pkt 1.

Inspektor M. Bartłomiejczyk przedłożyła informację na temat realizacji funduszy sołeckich
przez sołectwa.
Informacja przedstawia się następująco:
„Realizacja funduszu sołeckiego w 2020 r.
Wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w 2020 r. na poziomie
79,72 % planu.
Z ogólnej kwoty 562 307,21 zł została wydatkowana kwota 448.247,91 zł.
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Struktura wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego według klasyfikacji budżetowej została
przedstawiona na wykresie zamieszczonym poniżej.

Wydatki funduszu sołeckiego za 2020 r.
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Z analizy wynika, że w strukturze wydatków funduszu sołeckiego największy udział mają środki
przeznaczone na:
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w ramach działu gospodarka mieszkaniowa,
- pozostałą działalność w kulturze oraz świetlice w ramach działu kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego,
- drogi gminne w ramach działu transport i łączność.
W gospodarce gruntami i nieruchomościami - środki wydatkowano m.in. na zagospodarowanie działek
gminnych w poszczególnych sołectwach, zakup działki w Kudrowicach, zakup altany dla wsi
Piątkowisko czy zakupy tablic informacyjnych dla sołectw.
W ramach działalności kulturalnej - wydatki zostały poniesione na remonty i bieżące utrzymanie
świetlic wiejskich, a także ich wyposażenie.
W ramach środków przeznaczonych na drogi gminne m.in. zakupiono kruszywo drogowe, wyświetlacze
prędkości, zamontowane zostały progi spowalniające czy wykonano dokumentację na budowę drogi.
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Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie funduszu sołeckiego w działach i rozdziałach klasyfikacji
budżetowej.
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Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

5 000,00

0,00

0,00

Dostarczanie wody
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

5 000,00
103 175,47
103 175,47
206 988,67
206 988,67
72 521,48

0,00
89 242,19
89 242,19
171 039,67
171 039,67
28 969,82

0,00
86,50
86,50
82,63
82,63
39,95

75412

Ochotnicze straże pożarne
Oświata i wychowanie

72 521,48
14 000,00

28 969,82
13 548,00

39,95
96,77

80101

Szkoły podstawowe
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

14 000,00
40 807,58

13 548,00
32 833,77

96,77
80,46

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

40 807,58
119 814,01

32 833,77
112 614,46

80,46
93,99

92109
92195

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Pozostała działalność
RAZEM

64 113,00
55 701,01
562 307,21

62 531,20
50 083,26
448 247,91

97,53
89,91
79,72

801
900

921

W ciągu roku budżetowego dokonano, na wnioski złożone przez poszczególne sołectwa, różnych zmian
w budżecie gminy, zmieniając przeznaczenie środków funduszu sołeckiego. Zmiany wynikały m.in. z
trwającej pandemii koronawirusa. Sołectwa częściowo zrezygnowały z planowanych imprez
okolicznościowych przeznaczając fundusze na zadania, których wykonanie było możliwe.

Informacja o przeznaczeniu środków wydatkowanych przez poszczególne sołectwa i realizacji
zaplanowanych przedsięwzięć została przedstawiona w tabeli Nr 2.

Radna A. Marciniak zabierając głos wyraziła, że fundusz sołecki w poszczególnych wsiach
uważa, że jest realizowany zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, którzy sami decydują na
jaki cel chcą przeznaczyć w swojej miejscowości środki finansowe.
Radny K. Kowalski poprał głos radnej A. Marciniak, uważając wyodrębnienie funduszu
sołeckiego z budżetu gminy jako inspirujący do dobrej aktywizacji wsi, bo to mieszkańcy sami
najlepiej orientują się czego potrzebują. Wydatki są bardziej realistyczne. Radny zadał pytanie,
czy z uwagi na podział gmin ze względu na bogatsze, mniej zamożne, ubogie do naszego
budżetu z tego tytułu wracają środki z budżetu Państwa.
Inspektor M. Bartłomiejczyk poinformowała, że do naszego budżetu w związku z powyższym
również wracają środki finansowe każdego roku w miesiącu sierpniu. Kształtują się na
poziomie ok. 20-30 %, ale precyzyjnej liczby w chwili obecnej nie umie przedłożyć, musiałaby
sprawdzić.
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Przewodniczący Komisji postawił wniosek o pozytywne zaopiniowanie oceny realizacji
funduszu sołeckiego za rok 2020, który Komisja przyjęła w głosowaniu jednogłośnie.
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Innych pytań nie zgłoszono, nie podjęto też dalszej dyskusji.

Posiedzeniu przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
/-/ Andrzej Golewski

Protokołowała:
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Urszula Czerwonka

