Protokół Nr 20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z Rady Gminy Pabianice z dnia 23 maja 2018 r.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni – członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności
stanowiącą zał. nr 1 do protokołu, Skarbnik Gminy M. Nowicka.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej H. Szafrański.
Tematyka posiedzenia Komisji:
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pabianice za 2017 i opracowanie wniosku do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał przybyłych i poprosił o zabranie głosu przez
Skarbnik Gminy w celu przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pabianice za 2017 r.
W tym miejscu o głos poprosił radny A. Skawiński, który zaproponował, aby sprawozdanie z wykonania
budżetu nie było odczytywane przez Skarbnik Gminy z uwagi na to, że wszyscy otrzymali ten dokument
odpowiednio wcześniej i mieli możliwość przeczytania go, wnioskował, aby radnym umożliwić
zadawanie pytań i zgłaszanie uwag do sprawozdania.
Radni – członkowie Komisji poparli wniosek radnego A. Skawińskiego.
Pozostali członkowie Komisji zaaprobowali wniosek radnego A. Skawińskiego.
Przewodniczący Komisji otworzył dyskusje nad sprawozdaniem.
Radni – członkowie Komisji nie zgłosili żadnych pytań, ani też uwag do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2017.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Członkowie Komisji mieli możliwość także zapoznania się odpowiednio wcześniej z uchwałą Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr I/75/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie
opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Pabianice z wykonania budżetu za 2017 r.
Uchwała powyższa stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny K. Kowalski poprosił Skarbnik Gminy o kilka słów wyjaśnienia do opinii RIO, pytał z czego wynika
wskaźnik indywidulanego zadłużenia, na które Skarbnik odpowiedziała, że w naszej gminie wynika on
z tego, iż zrezygnowaliśmy z zaciągania kredytu, zadłużenie spłacone zostało nadwyżką budżetową.
Skarbnik Gminy przedłożyła radnym;
- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień
31.12.2017, który stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.207 r. , które stanowi zał. nr 5
do niniejszego protokołu,
- bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień
31.12.2017 r. – zał. nr 6 do protokołu.
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Radny A. Skawiński zapytał jakie są wpływy z oprocentowanego wkładu, który gmina posiada w
Gminnej Spółdzielni „ S CH” w Pabianicach.
Skarbnik Gminy poinformowała, że gmina posiada wpływy z tytułu odsetek, które wpływają na konto
gminy raz do roku, w tej chwili nie potrafi odpowiedzieć jaka była to kwota, ale jeżeli jest taka potrzeba
udzieli informacji w terminie późniejszym.
Radny A. Skawiński poprosił o taką informację.
Innych pytań nie zgłoszono.
W braku innych pytań i uwag do sprawozdania Przewodniczący Komisji H. Szafrański przedłożył
propozycję wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.
Do przedłożonej propozycji wniosku uwag nie wniesiono.
Radny K. Kowalski zabierając głos wniósł uwagę przed głosowaniem nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Prosił , aby radni podczas głosowania wzięli pod uwagę, że
fakt udzielenia absolutorium opiera się na wielu przesłankach Wymienił tu między innymi opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej, kryteria udzielenia absolutorium, które obejmuję również kwestie
merytoryczne, sposób wydatkowania środków, cele na które się je wydatkuje.
Więcej głosów nie zgłoszono, w związku z tym Przewodniczący Komisji poddał wniosek pod
głosowanie, w wyniku którego za wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice
opowiedziało się 3 radnych, 2 radnych było przeciw.
Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi zał. nr 7 do protokołu.
W tym miejscu radny A. Skawiński zwrócił się z pytaniem do Skarbnik Gminy, czy zapowiadana kontrola
kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi będzie przeprowadzała kontrolę w Urzędzie
Gminy Pabianice, na które Skarbnik odpowiedziała, że kontrola taka trwa obecnie, przewidywany
termin jej zakończenia to 15.06.2018 z możliwością przedłużenia.

W sprawach różnych Przewodniczący Komisji przytoczył temat z planu kontroli Komisji z miesiąca
czerwca” kontrola obiektów i boisk sportowych na terenie gminy Pabianice.”
Zwrócił się do członków Komisji o zgłoszenie propozycji w kwestii uszczegółowienia tej kontroli.
Radny K. Kowalski stwierdził, że w temacie zawarty jest bardzo szeroki zakres kontroli, zapytał
Przewodniczącego w jakim zakresie i pod jakim kątem proponowałby przeprowadzenie tej kontroli; czy
sprawdzenia ogólnych warunków estetycznych, czy problematyki spornej , czy pod względem
zainwestowania w dany obiekt w porównaniu np. z poprzednim rokiem.
Przewodniczący proponował by wybrać do kontroli 1 obiekt sportowy pod kątem sprawdzenia
ogólnego stanu utrzymania.
Radny J. Błoch proponował by dokonać sprawdzenia z punktu technicznego bezpieczeństwa i estetyki.
Radny K. Kowalski wyraził wątpliwość zakresu kompetencji Komisji do przeprowadzenia tej kontroli.
Radny A. Skawiński proponował by najpierw zostały przedłożenie Komisji informacje pisemne

zawierającej zestawienie kosztów, które zostały poniesione na wszystkie boiska i obiekty
sportowe z informacją co w ramach tych środków zostało wykonane.
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Materiały przedłozyc odpowiednio wcześniej, aby członkowie mogli się z nimi zapoznać,
następnie wybrać obiekty do kontroli, o czym każdy z członków zgłosiłby swoje propozycje do
biura rady na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji, aby umożliwić
Przewodniczącemu Komisji powiadomienie Wójta o tym fakcie.
Radna A. Marciniak była za tym, aby do kontroli wybrać 1 obiekt sportowy, przypomniała, że
w ubiegłym roku Komisja kontrolowała obiekt w Piątkowisku, teraz proponowałaby aby był to
obiekt
sportowy
w
Bychlewie.
Radny A. Skawiński przypomniał, że kluby sportowe są organizacjami pozarządowymi i my nie
mamy prawa ich kontroli.
Przewodniczący Komisji jak najbardziej zgodził się z tym, ale zaznaczył, że kontrola Komisji
odbędzie się jedynie w zakresie wydatkowania środków przyznanych z budżetu gminy
Pabianice.
W rezultacie dyskusji większość podjęła decyzję,, aby wystąpić do Wójta o przedłożenie jej
informacji pisemnej zawierającej zestawienie kosztów, które zostały poniesione na wszystkie
boiska i obiekty sportowe z informacją co w ramach tych środków zostało wykonane.
Komisja wyjedzie także w teren celem obejrzenia boisk i obiektu sportowego w Bychlewie.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Posiedzeniu przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Szafrański
Protokołowała:
Urszula Czerwonka

3

