Protokół Nr 19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 kwietnia 2018 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z listą
obecności stanowiąca zał. nr 1 do niniejszego protokołu, inspektor d/s. pozyskiwania
funduszy unijnych M. Kardas.
Tematem posiedzenia Komisji była:
1. Analiza działań Urzędu Gminy Pabianice w zakresie pozyskiwania funduszy
zewnętrznych w 2017 r.
2. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji H. Szafrański otworzył posiedzenie, powitał przybyłych i przystąpił
do realizacji porządku posiedzenia.

Ad. pkt 1.

W otwartej dyskusji nad tematem analizy działań Urzędu Gminy w zakresie pozyskiwania
funduszy zewnętrznych w 2017 r. radny A. Skawiński zwrócił uwagę, że w przedłożonej
analizie działań Urzędu Gminy Pabianice w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych
jest informacja, iż po przekazaniu do ośrodków zdrowia informacji o możliwości pozyskania
środków na różnego rodzaju programy profilaktyczne związane ze świadczeniem dodatkowych
usług na rzecz osób starszych nie wykazano zainteresowania ze strony kierownictwa ośrodków
zdrowia i taka sama sytuacja dotyczyła Ośrodka Pomocy Społecznej.
Radny A. Skawiński zwrócił się z pytaniem do inspektor M. Kardas o wyjaśnienie z jakich
przyczyn jednostki te nie wykazały zainteresowania.
Inspektor. M. Kardas udzielając odpowiedzi poinformowała, że wiadomym jest jedynie, że
Kierownik GOPS informowała, że z posiadanej jej wiedzy nie będzie miała odpowiedniej
liczby klientów zainteresowanych uczestniczeniem w tym programie, albo też z braków
lokalowych nie będzie mogła uruchomić programu. Jeżeli chodzi o ośrodki zdrowia nie wie,
być może prowadzenie programu nie leży w specjalizacji ośrodków zdrowia.
Następnie radna A. Marciniak zwróciła uwagę na to, że nie został zrealizowany projekt pn. „
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach oraz budynku
przedszkola w Żytowicach. Pytała dlaczego.

Strona

Radna chciała wiedzieć dlaczego popełniono błędy, czy błędy te można naprawić, czy wniosek
można składać ponownie.
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Inspektor M. Kardas informowała, że dokumentację aplikacyjną złożono do pierwszego etapu
naboru, jednak nabór zakończył się wynikiem negatywnym na etapie oceny formalnej z
przyczyn popełnionych zarówno przez firmę konsultingową jak i pracownika Urzędu Gminy
Pabianice.

Wyjaśnień udzieliła na powyższe inspektor M. Kardas. Informowała, że w tym czasie kiedy
należało sporządzić te wnioski jednocześnie zajmowała się dwoma innymi dużymi wnioskami,
które należało w ramach oceny formalnej poprawić. Nałożyło się wówczas z tym dużo
poważnych problemów, między innymi brak osoby do pomocy, śmierć projektanta oryginalnej
dokumentacji, brak kontynuacji przejęcia zobowiązań wobec nas ze strony tej firmy.
Inspektor poinformowała również, że w jednym przypadku wobec firmy konsultingowej radca
prawny zastanawia się nad wystąpieniem do sądu o odszkodowanie, ponieważ firma popełniła
radykalne błędy. Firma ta nie otrzymała jeszcze wynagrodzenia.
Radny A. Skawiński odnosząc się do przedłożonej informacji powiedział, że jego zdaniem
Gmina nie wykorzystała szansy pozyskania środków zewnętrznych z Regionalnego Program
Operacyjnego oraz ZIT- ów. W informacji nie ma też wzmianki na temat pozyskiwanych
funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a lata 2016-2017 były najlepszym
„bumem” na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Radny przytoczył przykłady na co można
byłoby pozyskiwać fundusze zewnętrzne, a na które nie było starań ze strony naszej Gminy:
baza lokalowa szkół, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii.
Inspektor M. Kardas odnosząc się do powyższego wyraziła swoje zdanie, powiedziała, że
wykonywała prace, które leżą w jej kompetencji, powiedziała też, że na pewno byłoby dobrym
posunięciem zatrudnienie w Urzędzie Gminy pracownika do projektów inwestycyjnych,
ponieważ jej kompetencje jak wyraziła kończą się na sprawach technicznych.
Radny K. Kowalski zabierając głos stwierdził, że takie działania należą strikte do Wójta Gminy
Ponadto radny poparł zdanie radnego A. Skawińskiego w kwestii, że potencjalne możliwości
gminy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych nie zostały w pełni wykorzystane, bum
funduszy mija i perspektywa finansowa nie rokuje już takich nadziei jakie miały miejsce w
minionych latach.
W tym miejscu radny A. Skawiński nawiązał do programu OZE i przypomniał spotkanie, które
miało miejsce w Bychlewie z mieszkańcami w listopadzie ubiegłego roku, gdzie nikt nie był
przygotowany, prelegenci nie potrafili udzielić podstawowych informacji na zadawane pytania
mieszkańców.
W rezultacie dyskusji nad powyższym tematem radny A. Skawiński postawił wniosek o
udzielenie odpowiedzi dlaczego jednostki organizacyjne gminy: Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej jak również Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej mimo przekazanych informacji o
możliwości pozyskania środków zewnętrznych na różnego rodzaju programy nie skorzystały
z nich.
Informacja, która została przedłożona Komisji na temat analizy działań Urzędu Gminy w
zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych w 2017 r. zapisana poniżej:
„ 1. Europejski Fundusz Społeczny
1.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020
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Projekt pn. „Gmina Pabianice zapewnia dobrą jakość edukacji w Szkole Podstawowej w
Bychlewie”
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1.1.1 Poddziałanie XI.1.2 Edukacja ogólna

Pozyskane dofinansowanie 442 985,20 zł, całkowita planowana wartość projektu 476 328,17
zł, w tym wkład Gminy 33 342,97 zł.
Projekt w trakcie realizacji. Dotychczas zakupiono doposażenie sali komputerowej (16
notebooków, szafę do ich przechowywania i ładowania, oprogramowanie biurowe, antywirus i
do zarządzania pracownią, ekran interaktywny, UPS, firewall, serwer), wyposażenie pracowni
przyrodniczej (według wykazu MEN, w tym m.in. teleskop, mikroskop z kamerą USB,
mikroskopy, naturalnej wielkości model szkieletu człowieka, liczne preparaty biologiczne,
plansze, urządzenia do eksperymentów biologicznych, chemicznych i fizycznych wraz z
odczynnikami, oprogramowanie wirtualnego laboratorium, laptop dla nauczyciela), urządzenia
na plac zabaw, pełne wyposażenie sali do terapii integracji sensorycznej oraz liczne publikacje
dla pedagoga, psychologa i do nauki niemieckiego.
Sfinansowano dokształcenie się nauczycieli: 1 osoba ukończyła studia uprawniające do
prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej, 1 osoba ukończyła studia podyplomowe
w zakresie fizyki i chemii, 1 osoba jest w trakcie poszerzania kompetencji w zakresie
diagnostyki i terapii psychologicznej, 25 nauczycieli poszerza kompetencje dotyczące
wykorzystania technik informacyjno - komunikacyjnych w pracy dydaktycznej w tym
zakupionego w ramach projektu sprzętu komputerowego.
Od drugiego semestru roku szkolnego 2017/2018 trwają zajęcia dodatkowe dla uczniów w tym:
- przyroda metodą eksperymentu wraz z blokiem matematycznym – 3 osoby prowadzące,
obecnie 5 grup, 1 x w tygodniu każda,
- zajęcia z języka niemieckiego – 1 osoba prowadząca, 2 grupy, 2 x w tygodniu
- zajęcia koła informatycznego – 1 osoba prowadząca, 2 grupy, 1 x w tygodniu
- zajęcia z psychologiem – 1 osoba prowadząca, indywidualnie i grupowo – 2 grupy 1 x w
tygodniu
- zajęcia na basenie – dla ok. 60 dzieci z wadami postawy i zaburzeniami integracji sensorycznej
w tym wyjazdy do Kleszczowa, 5 grup, 2 osoby prowadzące plus opiekunowie
Zakończenie projektu planowane jest na lipiec b.r.
1.1.2 Poddziałanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w
wieku do 3 lat
Projekt pn. „Gmina Pabianice wspiera rodziców dzieci do lat 3 w powrocie do pracy”
Pozyskane dofinansowanie 472 574,09 zł, całkowita wartość projektu 519 312,50 zł, w tym
wkład UG 46738,41 zł.

Edukacja przedszkolna
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1.1.3 Inne poddziałania nie skierowane bezpośrednio do Urzędu Gminy
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Z powodu zmiany przepisów w zakresie zatrudniania pracowników na umowy zlecenie i brak
możliwości zmiany zakresu projektu z opiekuna dziennego na żłobek odstąpiono od realizacji
zadania. Decyzją Rady Gminy dotyczącą braku możliwości ujęcia w budżecie Gminy kosztów
prowadzenia nowej jednostki w formie żłobka po zakończeniu realizacji projektu unijnego, nie
podjęto starań o środki na dofinansowanie działalności żłobka.

Przekazywano informacje o możliwości pozyskania dofinansowania na opiekę przedszkolną do
dyrektorów prowadzących jednostki – Gmina nie spełniała kryterium związanego z
koniecznością realizacji wskaźnika obligatoryjnego pn. utworzenie nowych miejsc
przedszkolnych. Wskaźnik ten mierzony jest w stosunku do już istniejących miejsc, przy czym
nie jest istotne ile dzieci uczęszcza do grup przedszkolnych, lecz iloma miejscami dysponuje
Gmina, tj. jeżeli jest utworzona grupa to z założenia Gmina dysponuje w tej grupie 25
miejscami, ponieważ taki limit obowiązuje wedle przepisów. Spełnienie kryterium wiązało się
z koniecznością utworzenia nowych grup. Żadna placówka na terenie Gminy nie dysponowała
ani miejscem, ani odrzuconymi z powodu braku miejsc zgłoszeniami.
Opieka zdrowotna
Przekazywano do Ośrodków Zdrowia informacje o możliwościach pozyskania środków na
różnego rodzaju programy profilaktyczne, związane ze świadczeniem dodatkowych usług na
rzecz osób starszych itp. Brak zainteresowania ze strony Kierownictwa OZ.

Opieka społeczna
Przekazywano na bieżąco informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania m.in. na
prowadzenie świetlic środowiskowych, usługi opiekuńcze na rzecz osób niesamodzielnych i in.
Po rozważeniu warunków Kierownik GOPS podjęła decyzję o nie korzystaniu z
dofinansowania.

Edukacja osób dorosłych
Podjęto współpracę z podmiotem szkoleniowym uprawnionym do składania wniosku na
szkolenia komputerowe i dla osób dorosłych. Projekt pomimo uzyskania 124 punktów nie
otrzymał dofinansowania.
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020
2.1.1. VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT.
Projekt pn. „Rozbudowa i doposażenie Gminnego Domu Kultury w Bychlewie gm.
Pabianice”
W 2017 roku przeprowadzono działania niezbędne do wpisania na listę inwestycji
rezerwowych w Strategii ZIT, a następnie w związku z przedstawioną w listopadzie 2017 r.
informacją o możliwości przeniesienia na listę podstawową i wcześniejszego wystosowania
wezwania do złożenia wniosku wykonano wszelkie niezbędne działania, by wykorzystać tę
szansę. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Dostępne dofinansowanie
wynosi 3,4 miliona zł, szacowana wartość projektu to ok. 5,2 mln zł.
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- projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach, gm.
Pabianice” oraz „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Żytowicach, gm.
Pabianice”
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2.1.2 Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT.

W 2017 roku przygotowano i złożono dokumentację aplikacyjną do pierwszego etapu naboru.
Nabór zakończył się wynikiem negatywnym na etapie oceny formalnej, przyczyny leżą
zarówno po stronie firm konsultingowych wyłonionych do opracowania dokumentacji jak i
błędów popełnionych przez pracownika Urzędu Gminy.
2.1.3. Poddziałanie IV.1. 2. Odnawialne źródła energii
Pracownicy Urzędu dokonali analizy zainteresowania ze strony mieszkańców na podstawie
zgłoszeń zebranych przez firmę konsultingową wybraną do opracowania dokumentacji
aplikacyjnej i stwierdzono, że liczba 30 chętnych gospodarstw nie zapewnia nam
wystarczającego poziomu wskaźników. Projekt nie rokował otrzymania wystarczającej liczby
punktów w trakcie oceny merytorycznej. Odstąpiono od realizacji zadania, co pozwoliło
uniknąć poniesienia kosztów dalszego opracowywania dokumentacji aplikacyjnej w tym
analizy jednostkowych przypadków przez specjalistę w zakresie OZE, który byłby
zobowiązany do sporządzenia indywidulanych ekspertyz dla każdego zgłoszonego
gospodarstwa.
3. Europejski Fundusz Rolny
3.1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
3.1.1 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz
operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Projekt pn. „Budowa nowych miejsc rekreacji z elementami placu zabaw i siłowni
plenerowej w m. Bychlew, Hermanów, Jadwinin, Janowice, Porszewice i Świątniki gm.
Pabianice”.
W 2017 roku złożony został wniosek o dofinansowanie i przeprowadzona była procedura
oceny. Umowa została podpisana w 2018 roku. Realizacja jest zaplanowana na 2018 r.
Pozyskano 127 260,00 zł dotacji.
Każdy z placów zabaw zostanie wyposażony w 3 urządzenia siłowni plenerowej, 4 urządzenia
placu zabaw, ławkę i kosz na śmieci.
3.1.2. Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przebudowa - ul. Stadionowa w Piątkowisku

2 255 829,37 1 408 281,00 847 548,37
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W 2017 roku zakończono rzeczową realizację projektów, trwa rozliczenie finansowe, złożone
zostały wnioski o płatność odpowiednio na kwoty (całkowita wartość, dofinansowanie, wkład
własny):
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- Projekty pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108258E- ul. Stadionowa w Piątkowisku,
gm. Pabianice” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 108283- ul. Złota w Piątkowisku, gm.
Pabianice”

Przebudowa - ul. Złota w Piątkowisku 1 892 688,63

1 070 193,00 822 495,63”.

3.1.3 Inne pozyskane z PROW na rzecz mieszkańców Gminy dzięki wsparciu
pracowników Urzędu:
- siłownia plenerowa przy strażnicy w Piątkowisku – wartość projektu 15 984,60,
dofinansowanie 12 787,20 zł. Wniosek przeszedł ocenę w LGD, trwa ocena naboru przez Urząd
Marszałkowski. Dofinansowanie przyznano na 3 urządzenia siłowni, altankę i miejsce na
ognisko lub grill.
- 2 szlaki turystyczne na terenie Gminy Pabianice – wartość projektu 19 992,00 zł,
dofinansowanie 15993,6 zł; wniosek złożony prawidłowo, nabór rozwiązany ze względów
proceduralnych, w 2018 roku wniosek będzie składany ponownie. Przedmiotem projektu jest
ustawienie 12 tablic, po 6 szt. na terenie każdej z części gminy, oraz po jednym zestawie
ławostołu przy dwóch świetlicach wiejskich – w Bychlewie i Porszewicach.
4. Inne formy pozyskiwania dofinansowania
- w 2017 roku zrealizowano usługę doradczą na rzecz stowarzyszeń z terenu Gminy Pabianice,
które w ramach usługi mogły skorzystać z dofinansowania w postaci mikrograntów od 500,00
do 5000,00 zł. Zrealizowano dzięki temu 5 inicjatyw społecznych. Realizatorem było Centrum
OPUS z Łodzi, które pozyskało na realizację usługi dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich.
- wniosek do Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie organizacji Festiwalu POLKA
2017 – konsultowano dokumenty aplikacyjne opracowane przez członków Stowarzyszenia
Folklor Ma Sens. Wniosek uzyskał ocenę pozytywną, jednak z braku środków nie otrzymał
dofinansowania.
Łączna wartość kwoty dofinansowania według zawartych umów realizowanych w 2017 r.
wynosi 3 048 719,20 zł, do tej kwoty nie wliczano dotacji przyznanej na dofinansowanie opieki
nad dziećmi do lat 3 (dofinansowanie 472 574,09 zł) ze względu na odstąpienie od realizacji
umowy.
Dalej radny A. Skawiński prowadził rozmowę z inspektor M. Kardas w kwestiach dot.
możliwości pozyskiwania środków finansowych (poprosił o nie umieszczanie jej w protokole).

Ad. pkt 2
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W przedmiotowym piśmie przedstawiony jest wadliwie działający monitoring założony przez
firmę IP Net Inetrnet reprezentowaną przez p. Tarkowski, zdaniem mieszkańców
nieprofesjonalną i w związku z tym złożony wniosek do Urzędu Gminy o rozwiązanie umowy
z firmą IP Net Inetrnet oraz sugestia, by Urząd Gminy nawiązał rozmowy z Firmą Alfaline,
która zainstalowała na terenie Rydzyn własną infrastrukturę i świadczy usługę internetu.
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Przewodniczący Komisji zapoznał Komisję z pismem, które zostało złożone do Wójta Gminy
i do wiadomości Komisji Rewizyjnej. Pismo stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.

Wyjaśnień w tej sprawie udzielił radny K. Kowalski, który jest mieszkańcem Rydzyn,
udzielając szerokiej informacji o wadliwie działającym monitoringu, braku profesjonalności
wybranej przez Urząd Gminy firmy. Zdaniem radnego Urząd Gminy winien egzekwować
przekazywanie sygnału jak również dokonywać oceny wywiązania się z umowy przez
kontrahenta.
Radny A. Skawiński zauważył, że warunki wyboru stawia Gmina i określenie przez Gminę
parametrów pozwoliłoby na dobry wybór firmy.
Przewodniczący Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej J. Błoch poinformował,
że pismo mieszkańców Rydzyn było również przedkładane w dniu wczorajszym na posiedzeniu
Komisji Samorządowo – Społecznej i Organizacyjnej.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy w ramach reakcji w powyższym temacie zarekomendowała
zajęcie się tą sprawą przez Wójta Gminy.
Więcej spraw nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji.
Posiedzeniu przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Szafrański

Strona

7

Protokołowała:
Urszula Czerwonka

