Protokół Nr 03
z posiedzenia Komisji Gospodarczo – Finansowej przy współudziale Komisji Ochrony
Środowiska i Rozwoju oraz Komisji Samorządowo – Społecznej i Organizacyjnej Rady
Gminy Pabianice z dnia 14 stycznia 2019 r.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni - członkowie, obecni zgodnie z załączoną listą obecności
stanowiącą zał. nr 1 do protokołu oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt Gminy Pabianice M.
Wieczorek oraz Skarbnik Gminy M. Nowicka.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej Mariusz Madaj,
powitał przybyłych i przedstawił następujący porządek obrad:
1. Analiza projektu budżetu gminy na 2019 rok.
Ad. pkt 1.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej M. Madaj w pierwszej kolejności poprosił
Skarbnik Gminy o krótkie omówienie projektu budżetu, a następnie o zadawanie pytań do budżetu.
Projekt budżetu stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu (dokument znajduje się przy protokole z
posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej).
W odniesieniu do dochodów budżetowych na 2019 rok radni – członkowie uwag nie mieli.
Skarbnik Gminy pokrótce omówiła zagadnienia dot. wydatków bieżących. Wskazała, iż planowany
duży deficyt budżetowy wynika z inwestycji jakie gmina ma wykonać. Trzeba było także m.in.
podnieść wydatki budżetowe o 3%, jak również zabezpieczyć 5% środków w dziale oświata
na podwyżki dla nauczycieli. Skarbnik Gminy M. Nowicka poinformowała również
o
wprowadzeniu do projektu budżetu następujących autopoprawek:
- na odbiór odpadów komunalnych,
- zatrudnienie audytora,
- programy realizowane przy użyciu środków z UE – umowy zostały podpisane na przełomie
listopada/grudnia roku 2018 i nie było to jeszcze ujęte w budżecie gminy po stronie wydatków. Trzeba
także zaplanować wydatki i dotację na budowę placów zabaw – zadanie to zostało przesunięte na rok
obecny gdyż w roku 2018 nie zostało zrealizowane. Jednocześnie Skarbnik Gminy zasugerowała
radnym czy nie powinno się podnieść składki za wywóz odpadów.
Radny M. Madaj podkreślił, iż uchwała o zwiększeniu stawki za śmieci zostanie podjęta na sesji
marcowej.
Następnie do projektu budżetu odniósł się Wójt, który stwierdził, iż owszem, deficyt budżetowy jest
rzeczywiście duży, lecz jest to skutkiem podjętych przez gminę inwestycji, takich jak np. rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne. Wskazał także pozycje
w budżecie dzięki którym można zaoszczędzić i zmniejszyć wielkość deficytu. Chodzi tu między
innymi o takie inwestycje jak:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko, ul. Cynkowa – zaplanowany jest
1.000.000,00, ale można obniżyć do 800.000,00 zł gdyż gmina będzie i tak robić wszystko aby
otrzymać dotację na przedmiotową inwestycję z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w
Łodzi.
- przebudowa drogi gminnej w Pawlikowicach działka nr 180/3 od skrzyżowania z drogą powiatową
do granicy z gminą Dłutów – inwestycja ta została zgłoszona w 2018 roku
do
dofinansowania w ramach tzw. schetynówek i to dofinansowanie otrzymano.
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Radna M. Werstak zapytała czy jest już jakaś decyzja w sprawie przedmiotowej dotacji.
Wójt oraz Skarbnik Gminy potwierdzili, iż jest promesa potwierdzająca przyznanie dotacji.
- przebudowa drogi w Rydzynach działka nr 61/2. Koszt inwestycji wynika z kosztorysu za 2017 rok.
Jeśli zmodyfikuje się projekt budowlany inwestycja zostanie zrealizowana za 400.000,00 zł a nie za
750.000,00 zł.
Do wskazanej inwestycji odniósł się radny K. Kowalski, który poruszył kwestię aby w projekcie w
szczególności uwzględnić sposób odprowadzania wód deszczowych.
- budowa linii oświetlenia ulicznego w Rydzynach. Oświetlenie od granicy z miastem do wiaduktu
przy drodze powiatowej, tzw. Potaźni. Wójt zaproponował wykreślenie tej inwestycji z projektu
budżetu gdyż w ramach zmiany strategii rozwoju województwa łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
napisano fiszkę, która dot. realizacji projektu wartego 3.000.000,00 zł
na rozbudowę
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pabianice. W ramach tego projektu będzie możliwość
zamontowania ok. 300 lamp także na drogach, które nie są jeszcze własnością gminy. Kwestia
zakwalifikowania gminy do tego dofinansowania to stopień gotowości danej gminy
do
realizacji projektu, takową gotowość gmina Pabianice uzyskuje na projektach, które już istnieją.
Kilka odcinków oświetlenia jest już gotowe do realizacji, w tym wskazana w projekcie budżetu
inwestycja. Dlatego można teraz wyciągnąć z projektu budżetu to zadanie i pokazać je w ramach
zintegrowanej inwestycji terytorialnej jako jedną z tych inwestycji, która może być natychmiast
zrealizowana po podpisaniu umowy i zorganizowaniu zamówienia publicznego.
Radny K. Kowalski zapytał czy zaoszczędzone pieniądze z tejże inwestycji pójdą na zmniejszenie
deficytu budżetowego, czy też może na jakąś inną inwestycję, a jeśli się okaże, że przedstawiona
przez Wójta szansa nie wyjdzie to czy inwestycja ta uchwałą rady wróci do wykazu inwestycji
na rok obecny.
Wójt potwierdził, że jeśli nie uda się zrealizować tej inwestycji w ramach dofinansowania to wróci
ona do wykazu inwestycji do realizacji w 2019 roku. Wszystko rozstrzygnie się w ciągu miesiąca,
dwóch.
- budowa budynku świetlicy wiejskiej w Porszewicach – z uwagi na problemy z wykonawcą
wykonanie inwestycji w chwili obecnej nie jest możliwe. Póki co należy w projekcie budżetu przy
realizacji inwestycji wpisać 50.000,00 zł i zostawić ją do czasu rozstrzygnięcia kwestii formalno prawnych z wykonawcą. Być może będzie też trzeba rozważyć zmianę lokalizacji świetlicy
ze względu na zbyt podmokły teren. Wymaga to jednak czasu.
Radna M. Werstak odnosząc się do wypowiedzi Wójta w temacie budowy świetlicy wiejskiej
w Porszewicach spytała czemu budowa takiej świetlicy miałaby służyć. Czy byłyby w niej np. zajęcia
dla dzieci czy też będzie nie użytkowana jak np. świetlica w Hermanowie w której nigdy nic się nie
dzieje i zarastają ją chwasty. Jaka jest w związku z tym celowość budowania kolejnej świetlicy. Czy
zamiar takiej budowy podyktowany jest potrzebą mieszkańców Porszewic, czy też wynika to z trendu
i mody na budowanie świetlic. Może zamiast budować kolejną świetlicę lepiej było by przeznaczyć
te pieniądze na miejsce codziennego użytku, np. plac zabaw albo boisko szkolne.
Do powyższego odniosła się radna J. Szafran, która stwierdziła, iż problem świetlicy
w
Hermanowie spowodowany jest złym zarządzaniem. Może wystarczyłoby po prostu przekazać ją pod
zarząd innej osobie.
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Radny G. Antoniewski wysnuł opinię, iż nie powinno się oceniać wszystkich świetlic pod kątem
świetlicy w Hermanowie, gdyż inne świetlice np. w Koninie prosperują bardzo dobrze i dużo się
w nich dzieje. Świetlice są potrzebne dla mieszkańców i przydatne np. na zebranie czy spotkanie
młodzieży.
Radny H. Szafrański oznajmił, że świetlica w jego wsi również działa bez zarzutu.
Do dyskusji odniósł się także radny K. Kowalski, który zwrócił uwagę na fakt, iż moda na budowę
świetlic zrodziła się dlatego, że w budżecie powstały na to środki zewnętrzne. Problem był jednak w
zakresie użytkowania świetlic. W większości świetlice są wynajmowane w ramach imprez
okolicznościowych. Mniej się dzieje w zakresie krzewienia kultury. W chwili obecnej powstał
Gminny Dom Kultury posiadający osobę zarządzającą - dyrektora. Są do niego podłączone świetlice.
Tak więc jest osoba odpowiedzialna za ich działalność.
Radna M. Werstak podsumowując swoją wypowiedź dot. świetlic, oznajmiła, iż nie jest przeciwna
ich powstawaniu tylko jest za, pod warunkiem, że nie będą one stały nieużywane tylko będą służyć
mieszkańcom.
W powyższej sprawie głos zabrał Wójt, który wyjaśnił, iż świetlice były oddolną inicjatywą
mieszkańców bo inaczej nie uzyskałoby się na nie środków. Środki na świetlice były dofinansowane
ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Każda
ze świetlic miała dofinansowanie na poziomie mniej więcej 75%. Jak do tej pory nie było gminnej
instytucji kultury, jednakże w zeszłym roku powstał GDK i zgodnie z jego statutem będzie on
zarządzać i wykorzystywać świetlice jako bazę do realizacji swoich statutowych zadań. Obecnie
gmina jest w trakcie przekazywania mienia świetlic pod GDK i dotacja która jest zaplanowana na rok
2019 dla instytucji kultury obejmuje również koszty utrzymania świetlic
i realizację jej
zadań statutowych. Potrzebne są do tego jednak jeszcze dokumenty z Urzędu Marszałkowskiego. Z
uwagi na fakt, iż gmina jest w okresie trwałości projektów unijnych wiąże
ją z Urzędem
Marszałkowskim umowa, tzn. że nie można np. sprzedać czy zmienić przeznaczenia świetlicy bez
zgody bądź też poinformowania Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli natomiast chodzi
o
przekazanie w zarząd jednostce która ma odrębną osobowość prawną (GDK) także potrzebna jest
zgoda/informacja zarządu województwa. Odnosząc się natomiast do kwestii dot. użytkowania
świetlic to przez okres trwania projektu zmiana ich przeznaczenia wiązałaby się z koniecznością
zwrotu udzielonej dotacji. W momencie kiedy projekt się zakończy można pomyśleć o zmianie
użytkowania świetlic np. na punkt przedszkolny. Teraz trzeba zaobserwować jak Gminny Dom
Kultury będzie zarządzał świetlicami. Jeśli zaś chodzi o inwestycje w postaci budowy świetlicy
wiejskiej w Porszewicach była to oddolna inicjatywa mieszkańców.
W dalszej kolejności radny Ł. Drewniak zasygnalizował o braku w projekcie budżetu następujących
inwestycji:
- budowa chodnika w Górce Pabianickiej w stronę Gorzewa. Stwierdził, iż ma świadomość
oszczędności w budżecie, ale należy o tym pamiętać w przyszłości.
- droga przez Górkę Poduchowną - po zimie 2016/2017 rozleciały się dwie drogi przez Górkę
Poduchowną i Jadwinin. Powinno się w tym roku sporządzić chociaż projekt.
Dalej, Radna M. Werstak zgłosiła problem ostrego zakrętu drogi w Tereninie, sugerując jednocześnie,
iż może dobrze byłoby zamontować progi zwalniające bądź oznakowanie w celu poprawy
bezpieczeństwa.
Radny G. Antoniewski zasugerował, iż projektując drogi gminne należy wziąć pod uwagę, że są to
tereny rolnicze po których w pewnych okresach roku porusza się sprzęt rolniczy. Ostatnio widoczna
jest tendencja, iż drogi ulegają dość dużemu zwężeniu, co powoduje trudności wyminięcia się np.
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z samochodem. Nie powinno się robić chodników z wysokim krawężnikiem tylko wydzielić pas
pieszo – rowerowy oraz szerszy asfaltowy, aby bez przeszkód i zagrożeń mogły się po nim poruszać
pojazdy rolnicze.
W dalszej kolejności radny M. Gryska wyraził swoje zadowolenie do podejścia Wójta do projektu
budżetu oraz do tego, iż udało się znaleźć oszczędności w celu obniżenia deficytu budżetowego.
Następnie ponownie głos zabrała radna M. Werstak, która zwróciła się z pytaniami do projektu
budżetu. Dotyczyły one m. in.:
a) rozbudowy sieci wodociągowej wymienionej w rolnictwie - na którym jest odcinku.
Wójt
odpowiedział, iż są to różne odcinki. Zgodnie z potrzebami. Tam gdzie ludzie się budują tam jest
odcinek.
b) wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400) - wynagrodzenie dla
pracowników (jakich pracowników).
Skarbnik Gminy odpowiedziała, iż jest 3 pracowników na stacji hydroforni oraz inkasent, który
zbiera opłaty za wodę.
c) kwoty 4.300 zł na zakup usług pozostałych (jakie to usługi).
Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż chodzi tu o zakup wody z miasta, awarie bądź też wymianę
wodomierzy.
d) transport i łączność (dział 600) - wynagrodzenie dla pracowników.
Zgodnie z wyjaśnieniem Skarbnik Gminy chodzi o pracowników sprzątających wiaty przystankowe
zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie bądź robót publicznych z biura pracy. Także usługi
związane z odśnieżaniem.
e) gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) – wycieczka ekologiczna.
Wójt odpowiedział, iż jest to nagroda za konkurs ekologiczny, który odbywa się co roku w szkołach
na terenie gminy. Zazwyczaj jest to wycieczka kilkudniowa, zagraniczna.
f) budżetu na kulturę - na co przeznaczony jest 1.000.000,00 zł wskazany w projekcie budżetu.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, iż kwota ta obejmuje działalność statutową GDK z siedzibą
w Bychlewie, wynagrodzenie administracji oraz działalność zespołu „Bychlewianka”.
Na zakończenie posiedzenia Komisji Gospodarczo – Finansowej ze wspólnym posiedzeniem
Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Komisji Samorządowo – Społecznej i Organizacyjnej
Rady Gminy Pabianice, radny H. Szafrański postawił wniosek o podwyższenie diet radnych z
600 zł na 800 zł. Jako uzasadnienie podał, iż przez 4 ostatnie kadencje nie było żadnej podwyżki.
Skarbnik Gminy oznajmiła, iż w związku z tym, do budżetu będzie trzeba wprowadzić w tym zakresie
autopoprawkę.
Radny K. Kowalski zapytał czemu od razu z 600 zł na 800 zł.
Radny H. Szafrański kolejny raz powtórzył, iż przez 4 kadencje, tj. 16 lat podwyżek nie było.
Radny K. Kowalski zwrócił się zatem z pytaniem do radnego H. Szafrańskiego, czy jego zdaniem
wyborcy nie będą im mieli za złe podwyżki w tej wysokości. Podkreślił również, że nie jest przeciwko
podwyżce diet, jednakże zastanawia się czy powinna być ona akurat o 200 zł.
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Radna M. Werstak zasugerowała, iż warto by mieć w tym temacie uzasadnienie takiej podwyżki jak
również można byłoby się zainteresować jakie są diety w innych ościennych gminach.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej M. Madaj poprosił zebranych radnych
o przegłosowanie postawionego przez H. Szafrańskiego wniosku o podwyżkę diet radnych o 200 zł
z 600 zł na 800 zł. Wniosek został przyjęty przez radnych – członków komisji.
Kolejny wniosek również dot. podwyżki diet o 200 zł sołtysom zgłosiła radna A. Marciniak.
Radna M. Werstak stwierdziła jak poprzednio, iż powinno sprawdzić jak wynagradzani są sołtysi
w innych gminach.
Radny J. Błoch wyraził w tym temacie swoje spostrzeżenia i uznał, iż jak najbardziej, należy podnieść
diety sołtysów.
Radna M. Werstak będąc w temacie podwyżek diet dla radnych i sołtysów, poruszyła kwestie
wynagradzania Ochotniczych Straży Pożarnych sugerując, że może też powinni dostać podwyżkę.
Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej M. Madaj poprosił zebranych radnych
o przegłosowanie postawionego przez radną A. Marciniak wniosku o podwyżkę diet sołtysów o 200
zł. Wniosek został przyjęty przez radnych – członków komisji.
Jako ostatni wniosek o pozytywne przegłosowanie budżetu z autopoprawkami zgłosił
Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej M. Madaj. Poprosił on członków Komisji
Gospodarczo - Finansowej o jego pozytywne zaopiniowanie. Dodał, iż głosowanie budżetu odbędzie
się na najbliższej sesji Rady Gminy Pabianice.
Radni – członkowie Komisji Gospodarczo – Finansowej pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu
na 2019 rok.
Więcej spraw nie zgłoszono.
Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.
Posiedzeniu przewodniczył:
Przewodniczący Komisji
Gospodarczo - Finansowej

Mariusz Madaj

Protokołowała:
Paulina Mąkowska
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