Protokół Nr 16

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 grudnia 2021 r.
W posiedzeniu Komisji w trybie on - line uczestniczyli radni członkowie Komisji obecni zgodnie z
załączoną listą obecności.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski.
Tematem posiedzenia Komisji było opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.

Radny K. Kowalski zwrócił się do Przewodniczącego Komisji o zwolnienie go z obowiązku brania
udziału w dyskusji nad układaniem planu pracy Komisji na rok przyszły ze względu na to, iż z uwagi
na zmianę miejsca zamieszkania zobowiązany był złożyć mandat radnego z dniem 31 grudnia br.
Radny M. Kociołek natomiast poprosił przedmówcę, aby jednak nie rezygnował ze składania propozycji
do planu pracy, podkreślił jednocześnie, że zawsze bardzo sobie cenił jego sugestie.
Przewodniczący Komisji poinformował także, że przygotował ze swojej strony propozycje do planu
pracy, które przedłożył Komisji.
Radny K. Kowalski biorąc pod uwagę głos radnego M. Kociołka o przedstawienie sugestii do planu
pracy powiedział, że zawsze intrygowała go prawidłowość prowadzenia wszelkich zamierzeń
inwestycyjnych na terenie gminy. Tu podał za przykład urządzanie działki po zbiorniku pp. w
Rydzynach, działki pod urządzenie siłowni w Rydzynach. Zauważalne było to, że pracownik Urzędu
Gminy w kontakcie z sołtysem wymagał więcej od sołtysa niż od samego siebie.
Powiedział, że w jego ocenie koordynacja prac między pracownikami w Urzędzie Gminy nie do końca
jest prawidłowa. Często występuje jak wyraził radny „odkładanie tematów na półkę”.
Radny podał właśnie za przykład prace związane z urządzaniem powyższych działek i fakt między
innymi taki, że kilkakrotnie występował do Urzędu Gminy w sprawie wycinki drzew, czy ich konarów
bardzo zniszczonych rosnących na terenie wokół zbiornika pp. Nie zostało to jednak uczynione, w
efekcie czego przy jednej z większych wichur konary drzew połamały się i zniszczyły ogrodzenie.
Radny K. Kowalski wyraził, że na sesjach Rady Gminy brakowało mu obecności W-ce Wójta Gminy.
Uważa, że wiele niejasności mogłoby być na bieżąco wyjaśnianych właśnie przez jego osobę.
Radny M. Kociołek wyraził poparcie do wypowiedzi swojego przedmówcy.
Poruszył sprawy, które nie udało mu się załatwić, a które należą do kompetencji referatu W-ce Wójta
R. Figla. Radny wyraził, że odnosi wrażenie, iż niektóre sprawy pilotowane przez W-ce Wójta są bardzo
zdawkowo traktowane.
Przewodniczący Komisji A. Golewski zabierając głos wyraził, że faktycznie obecność W-ce Wójta na
sesjach rady gminy i bieżące udzielanie odpowiedzi na wątpliwe zagadnienia zgłaszane przez radnych
na pewno mogłoby rozwiać wiele niewiadomych.
Radny K. Kowalski zauważył, że powyższa kwestia należy do inicjatywy Wójta Gminy, który deleguje
pracowników do uczestnictwach w sesjach, czy komisjach rady.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji postawiła wniosek do Wójta Gminy, w którym zwróciła się do
Wójta Gminy o delegowanie w-ce Wójta Gminy każdorazowo do udziału w sesjach rady gminy.
Ponadto wzięła pod uwagę sugestię radnego K. Kowalskiego do planu pracy o wprowadzenie tematu
oceny współpracy sołectw z Gminą Pabianice w temacie realizacji mniejszych inwestycji i zadań.
Radny S. Cholewa poruszył problem jaki zgłaszał do niego sołtys, a dot. nierzetelnego składania
informacji przez niektóre osoby o ilości osób zamieszkałych w danej posesji w kwestii deklaracji
śmieciowych.
Radny K. Kowalski przypomniał, że sprawa ta poruszona już była na jednej z wcześniej odbytych Komisji
Rady Gminy przy uczestnictwie Kierownika ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ,
który wyjaśnił, że jeżeli sołtys posiada taką wiedzę, to w jego obowiązku jest zgłoszenie faktu do Urzędu
Gminy o wszczęcie kontroli.
Opracowany plan pracy Komisji Rewizyjnej wraz z planem kontroli na rok 2022 przedkłada się
następująco:

Lp.
1.

Tematyka posiedzenia

Termin
Styczeń

1. Przyjęcie planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2022 r.
1. Sprawy różne
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Ocena współpracy sołectw z Gminą
Pabianice w temacie realizacji
mniejszych inwestycji i zadań.
Kontrola wykorzystania dotacji z
budżetu gminy dla Ochotniczych
Straży Pożarnych w 2020 i 2021 r.

Luty

Ocena realizacji Programu opieki nad
zwierzętami (komisja wyjazdowa do
schroniska)
1. Rozpatrzenie sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Pabianice za
2021 r. oraz opracowanie wniosku do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Pabianice.
2. Sprawy różne

Kwiecień

Kontrola wykorzystania środków z
budżetu gminy dla Gminnego
Ośrodka Zdrowia w 2021 r.
Przerwa wakacyjna

Czerwiec

Marzec

Maj

Lipiec

8.

9.

10.
11.
12.

Kontrola wykorzystania środków z
budżetu gminy na utrzymanie
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
1. Ocena realizacji inwestycji pod
nazwą „ Oświetlenie Gminy Pabianice”
2. Sprawy różne

Sierpień

Kontrola wykorzystania dotacji dla
klubów sportowych działających na
terenie Gminy Pabianice.
1. Temat w/g zgłoszonych potrzeb.

Październik

1. Opracowanie planu pracy Komisji na
2023 rok
2. Sprawy różne

Grudzień

Wrzesień

Listopad

Na zakończenie Przewodniczący Komisji A. Golewski złożył podziękowanie radnemu K. Kowalskiemu
za pracę w Komisji Rewizyjnej, podkreślił jego fachowe przygotowanie zawsze do wszystkich posiedzeń
Komisji, a także sesji Rady Gminy i wiedzę merytoryczną.
Do podziękowań dołączyli się pozostali członkowie Komisji.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Andrzej Golewski

Protokołowała:
Urszula Czerwonka

