Protokół nr 14
z posiedzenia połączonych Komisji Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2017r.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni Rady Gminy Pabianice obecni zgodnie z załączoną listą
obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Wójt
H. Gajda oraz Skarbnik M. Nowicka.
Tematyka posiedzenia była następująca: Analiza projektu budżetu gminy Pabianice na 2018r.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pabianice M. Muszczak.
Głos zabrała Skarbnik, która wyjaśniła, że zgodnie z wnioskiem Komisji z ostatniego posiedzenia
poprosiła wszystkie jednostki o skorygowanie funduszu płac z poziomu 4,6% do 2%.
Kwota zmniejszenia wyniosła: 153 349,63 zł.
Drugi wniosek dotyczył pozostawienia wydatków bieżących na poziomie roku 2017. Skarbnik
wyjaśniła, że tam, gdzie było to możliwe wydatki te obniżono, ale w niektórych działach wydatki te
były mniejsze, dlatego nie wykazywano różnic. Ponadto w działach takich jak planowanie
przestrzenne, czy gospodarka ściekowa nie można było zaplanować niższych wydatków. W
pierwszym dziale część zobowiązań zaciągnięto w 2017r., jednak ich realizacja nastąpi dopiero w
2018r. W gospodarce ściekowej natomiast zmniejszenie tych wydatków powodowałoby to, że nie
wystarczyłoby środków na cały rok.
Oszczędności wyniosą: 310 342,63 zł.
Informacja w powyższym zakresie stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Po przedstawieniu powyższej informacji radny A. Skawiński zauważył, że przedstawione dane
odnoszą się do planu budżetu na 2017r., a zdaniem radnego powinno być to odniesione do
wykonania budżetu, ponieważ w ciągu roku budżet był zmieniany.
Skarbnik wyjaśniła, że budżet jest nadal realizowany, a ponadto taki był wniosek Komisji. Dodała,
że plan po zmianach obejmował głównie dotacje. Wiele wydatków było pokrywanych nadwyżką z
lat ubiegłych. Odnośnie wydatków bieżących dużych zmian nie będzie, głównie inwestycje.
Kolejne pytanie zadała radna Z. Kasperska, a dotyczyło one rozbicia etatów w szkołach. Pytała, czy
utrzymuje się dodatkowe etaty.
Skarbnik wyjaśniła, że ½ etatu już została zagospodarowana w szkole Podstawowej w
Pawlikowicach. Zgodnie z informacją od dyrektor szkoły nie można było znaleźć księgowej na ½
etatu, a księgowa, która do tej pory była na ½ etatu zatrudniona nie radziła sobie z ilością pracy,
dlatego zrezygnowała.
Radna przypomniała, że w zamian księgowa została zatrudniona na cały etat w Szkole Podstawowej
w Bychlewie.
Skarbnik przyznała rację radnej. Faktycznie planowano ½ etatu w szkole w Bychlewie i jeszcze w
Petrykozach.
Radna pytała dalej, czy w związku z tym już w budżecie na 2017r. był wzrost płac.
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Skarbnik odpowiedziała twierdząco. Szkoły wewnętrznie pozmieniały plan w ten sposób, że
środków im wystarczy.
W związku z tą odpowiedzią radna wyraziła pogląd, że plany są robione na wyrost, szkoły mają
dużo środków i nie trzeba o nic pytać Rady.
Skarbnik odpowiedziała, że wysokość wynagrodzeń zmienia się uchwałą rady. Zauważyła, że sama
także niedawno dowiedziała się o tych etatach. Możliwe, że odbywały się rozmowy z dyrektorami,
jednak Skarbnik w nich nie uczestniczyła.
Radna wyraziła negatywną opinię nt. działania szkół w zakresie podejmowania decyzji o wzroście
etatów. Przypomniała, że prosiła o weryfikację budżetów przez jednostki organizacyjne gminy pod
kątem ich wydatków.
Skarbnik zauważyła, że wydatki szkół zmniejszyły się o kwotę 68 225,63 zł. Dodała, że najbardziej
obniżył wydatki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku.
Radny M. Gryska dopytywał o preliminarze szkół, ponieważ radny zwrócił uwagę na wzrost
wynagrodzeń osobowych w szkołach w Bychlewie i Piątkowisku.
W związku z powyższą uwagą Skarbnik odczytała informację od szkół uzasadniającą wzrost
wydatków w poszczególnych szkołach, co stanowi zał. nr 3.
Skarbnik odpowiadając na pytanie radnej Z. Kasperskiej wskazała wysokość deficytu po
zmniejszeniu go o redukcję wydatków, co zostało przedstawione w informacjach powyżej.
Chcąc podsumować powyższą dyskusję Skarbnik zauważyła, że radni chcieli by po likwidacji
gimnazjum nauczyciele mogli liczyć na zatrudnienie. To się wiąże z dzieleniem klas i dodatkowymi
etatami.
Radna Z. Kasperska doszukiwała się powodu wzrostu wydatków w oświacie w tym, że przyjmuje
się dzieci spoza obwodu.
Skarbnik argumentowała, że to się wiąże z tym, że nauczyciele nie będą mieli zatrudnienia.
Zdaniem radnego M. Gryski to się powinno bilansować.
Skarbnik wyjaśniła, że to się nie będzie bilansować, ponieważ ilość dzieci w poszczególnych
szkołach różnie się rozłożyła. Ogrom dzieci jest w Bychlewie ze względu na bliskość Doliny
Pabianki.
Zdaniem radnego A. Skawińskiego powinny być opracowane kryteria przyjmowania dzieci spoza
obwodu.
Z kolei radna A. Marciniak zwróciła uwagę, że skoro dzieci zostały już przyjęte do przedszkola, to
nie można ich później odsyłać.
Radni zwrócili uwagę, że chodzi o działania na przyszłość.
Radna Z. Kasperska wyraziła swój pogląd w tym temacie.
Padła uwaga, że tak już się dzieje w szkołach gminnych, że dzieci spoza obwodu nie są
przyjmowane.
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Przewodniczący Rady chcąc zakończyć dyskusję w tej sprawie zauważył, że jest to temat na
przyszłość.
W związku z tym radna Z. Kasperska zapytała, czy te 2 etaty, które planował Wójt nadal zostały
utrzymane.
W związku z otrzymaniem od Skarbnik odpowiedzi twierdzącej, radna wyraziła negatywną opinię,
co do budżetu. Stwierdziła, że jeżeli w budżecie nie zostaną zapisane kwoty na wiaty w
Porszewicach i Świątnikach oraz lampy, to nie poprze budżetu.
Odnosząc się do wypowiedzi radnej Skarbnik zauważyła, że zmieniła się klasyfikacja środków
trwałych. Od nowego roku będą to środki o wartości powyżej 10 tys. zł, a koszt wiaty to ok. 5 tys.
zł. W związku z tym są to wydatki bieżące, a nie inwestycyjne i w 2018r. wiaty zostaną zakupione.
Radna była zdania, że powinno być to wykonane już w 2017r., podobnie dowieszenie lamp
oświetleniowych.
Skarbnik przypomniała, że gmina ma podpisaną umowę z PGE na konserwację oświetlenia i lampy
są sukcesywnie wymieniane w ramach umowy.
Radny A. Skawiński odnosząc się do tematu poruszonego przez radną, a dotyczącego oświetlenia,
zwrócił uwagę, że wykonany został audyt oświetleniowy, ale nie są podejmowane żadne dalsze
działania.
Przewodniczący natomiast wracając do tematu przyjmowania do szkół dzieci spoza obwodu
zauważył, że w Bychlewie na ok. 27 dzieci w klasie może 2 była spoza obwodu.
Radna Z. Kasperska znała przypadki, że dzieci spoza obwodu były przyjmowane. Jej zdaniem Rada
powinna wypracować stanowisko zgodnie, z którym od 1.09 dzieci spoza obwodu nie powinny być
przyjmowane do szkół, ponieważ efektem jest dzielenie klas i wzrost etatów. Jednocześnie
powtórzyła, że zagłosuje za budżetem, jeżeli uwzględnione zostaną jej wnioski składane w 2017r.
Skarbnik dopytywała o konkretnie, które wnioski chodzi, ponieważ był też wniosek dotyczący
budowy łącznika w OSP Gorzew za kwotę 250 tys. zł.
Wójt zauważył, że nie ma w budżecie środków inwestycyjnych z przeznaczeniem na straże.
Własną opinię odnośnie wydatków ponoszonych w trakcie roku wyraził radny K. Kowalski. Radny
zauważył, że było spotkanie z dyrektorami szkół i temat wzrostu wydatków na oświatę był
poruszany, ale po tym spotkaniu nic się nie zadziało. Zwrócił również uwagę, że wiele pieniędzy
„przecieka przez palce” na różnego typu wydatki. Podał przykład niewłaściwie funkcjonujących w
Rydzynach lamp hybrydowych, czy jubileuszu Orkiestry.
Głos w dyskusji zabrał również radny Ł. Drewniak, który zauważył, że co roku składa wnioski do
budżetu, ale żaden jego wniosek nie został zrealizowany. Dlatego trudno byłoby mu zagłosować za
budżetem. Wyraził negatywną opinię w tym temacie.
Wójt odnosząc się do powyższej wypowiedzi zauważył, że trzy razy zabezpieczał środki na
wykonanie dokumentacji remontu drogi przez Górkę Pabianicką tzw. Poduchowną, było też
posiedzenie Komisji w tym temacie. Jednak radni podjęli inną decyzję. Odniósł się także do kwestii
budowy chodnika na odcinku Górka Pabiancka-Gorzew. Zauważył, że radny włączył się w sprawę.
Wszyscy mieli oddać teren pod budowę chodnika nieodpłatnie, jednak w związku z tym, że kilka
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osób nie zgodziło się na przekazanie nieodpłatne, to reszta osób wycofała zgody. W związku z
uwagą radnego, że żadne wnioski radnego nie zostały zrealizowane, Wójt zobowiązał się do
przedstawienia inwestycji wykonanych w Górce Pabianickiej za kadencji radnego.
Radny Ł. Drewniak przyznał, że wykonana została droga obok kościoła. Z kolei wniosek o budowę
chodnika Górka Pabianicka-Gorzew składała już radna Justyna Józefczyk. Uważał, że to wina
Wójta, że mieszkańcy wycofali swoje zgody, ponieważ Wójt przeciągał sprawę. Poruszył przy tym
brak decyzji odnośnie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
Górki Pabianickiej.
Wójt z kolei zarzucił, że radny nie pomyślał o wszystkich mieszkańcach, ponieważ była rodzina,
która prosiła o zmianę studium.
Radny był zdania, że mieszkańcy byli informowani o zmianie studium, więc mogli zgłaszać
wnioski.
W dalszej kolejności radny M. Gryska zapytał, czy wiadomo już, czy gmina otrzyma środki
zewnętrzne na budowę drogi w Piątkowisku.
Wójt odpowiedział, że nie ma jeszcze ostatecznej listy.
Z koeli radny A. Skawiński zauważył, że w budżecie brakuje inwestycje w zakresie
termomodernizacji szkół, poruszał kwestię ZIT i harmonogramu naboru na 2018r. odnoście
Regionalnego Programu Operacyjnego. Wiadomo już, że gmina wycofała się z programu dot. OZE
i instalacji fotowoltaicznych, więc tego w budżecie nie będzie. Odniósł się również do spotkania
jakie odbyło się w Bychlewie. Ocenił, że jego poziom był żenujący, nikt nie potrafił wyjaśnić na
czym to polega, jak to będzie wyglądało, jak funkcjonują instalacje. Zdaniem radnego gmina nie
zrobiła nic, żeby dobrze poprowadzić program. Uważał przy tym, że tego typu dyskusje nt., tego co
powinno być wykonane powinny się odbywać co miesiąc.
Po wysłuchaniu powyższych stanowisk radny M. Gryska uważał, że radni powinni otrzymać
skorygowany projekt budżetu.
W związku z tą uwagą Skarbnik poprosiła radnych o przegłosowanie wniosków, tak aby miała
podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie.
Komisje przyjęły następujące wnioski:
1. Wprowadzić do budżetu zadania inwestycyjne: „Termomodernizacja budynku przedszkola
w Żytowicach, gm. Pabianice” oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Pawlikowicach, gm. Pabianice” przy jednoczesnym zdjęciu części środków z zadań
inwestycyjnych, co obrazuje załącznik nr ... do protokołu.
Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.
2. Zmienić kwoty przeznaczone na wydatki statutowe zgodnie z informacją przedstawioną na
posiedzeniu Komisji w dniu dzisiejszym, tj. 21 grudnia 2017r.
Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Radny M. Gryska wyraził potrzebę otrzymania poprawionej wersji budżetu przed sesją w sprawie
przyjęcia budżetu.
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Radny A. Skawiński natomiast wnioskował o przedstawienie źródeł finansowania inwestycji
zaplanowanych w budżecie na 2018r.
Radny M. Gryska stwierdził, że deficyt i tak jest duży.
W związku z tą uwagą Skarbnik zaproponowała, że zdejmie z budżetu zadanie inwestycyjne pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4911E do granicy
z Gminą Dobroń”, jeżeli zadanie to nie uzyska dofinansowania w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wtedy deficyt będzie mniejszy.
Radni przegłosowali powyższą propozycję jednogłośnie.
Radny M. Gryska zastanawiał się nad innymi źródłami finansowania inwestycji.
Skarbnik zauważyła, że po nowym roku można się dowiedzieć.
Uzgodniono, że Skarbnik poprawi budżet do 5 stycznia 2018r.
Radny A. Skawiński uważał, że źródła finansowania inwestycji powinny zostać przedstawione
przed dokonywaniem tych poprawek.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zmianę przeznaczenia środków z budowy boiska
wielofunkcyjnego w Pawlikowicach na wykonanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej w
Pawlikowicach.
Radny A. Skawiński przyznał, że nie raz wspominał o możliwości pozyskania dofinansowania na
rozwój bazy sportowej.
W związku z powyższym radny M. Gryska postawił wniosek o zdjęciu kwoty 600 tys. zł z zadania
ujętego w tabeli nr 12 w rozdziale 80101. „Szkoły podstawowe”, pkt 3.: „Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Pawlikowicach” z przeznaczeniem kwoty 50 tys. zł
na zadanie pn.: „Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Pawlikowicach”.
Radny A. Skawiński powtórzył swoją opinię nt. kolejności podejmowanych kroków. Uważał, że w
pierwszej kolejności należy przedstawić źródła finansowania, a następnie przegłosować wniosek.
W związku z powyższymi uwagami ustalono, że istnienie konieczność zwołania kolejnego
posiedzenia połączonych Komisji.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek postawiony przez radnego M. Gryskę.
Wniosek został przyjęty 10 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących.
Zobowiązano również Wójta do ustalenia kwot niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji
boisk przy Szkołach Podstawowych w Pawlikowicach i Piątkowisku oraz możliwości pozyskania
dofinansowania do budowy boisk oraz sal gimnastycznych. Wniosek ten został przyjęty 13 głosami
za, przy 1 głosie wstrzymującym.
W wyniku powyższych ustaleń, a co za tym idzie pewnych oszczędności radny Ł. Drewniak
wnioskował o wpisanie do projektu budżetu zadania polegającego na przebudowie drogi przez
Górkę Pabianicką tzw. Poduchowną.
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Jednak zdaniem Przewodniczącego Rady dyskusja zmierzała w niewłaściwym kierunku. Uważał, że
Wójt przeanalizuje budżet pod kątem możliwych do zrealizowania innych inwestycji. Następnie
przeszedł do ustalania terminu następnego posiedzenia połączonych Komisji.
Ustalono, że posiedzenie odbędzie się 4 stycznia 2018r. o godz. 9.00.
Natomiast sesję w temacie przyjęcia budżetu na 2018r. ustalono na dzień 15 stycznia 2018r. na
godz. 14.15.
Dalszych uwag nie było.
Przewodniczący zakończył posiedzenie połączonych Komisji.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice
Marek Muszczak
Protokołowała:
Andżelika Struzikiewicz
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