Protokół Nr 31
z posiedzenia Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej z dnia 26 kwietnia 2022 r.
W posiedzeniu Komisji w trybie on –line uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni
zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu, Kierownik Gminnego
Domu Kultury w Bychlewie A. Pluta, Wójt Gminy M. Wieczorek.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji D. Szczesik, która powitała uczestników
Komisji i przedstawiła temat posiedzenia:
1. Sprawozdanie Gminnego Domu Kultury za rok 2021.
2. Omówienie materiałów na sesję rady gminy Pabianice
3. Sprawy różne.

Ad. pkt 1.
Przewodnicząca Komisja otworzyła posiedzenie, powitała przybyłych i oddała głos Kierownik
Gminnego Domu Kultury w Bychlewie, aby ta po krótce przedstawiła informację w temacie
posiedzenia Komisji , z którą radni mogli też szczegółowo zapoznać się wcześniej ponieważ
jako pisemną jej treść otrzymali na swoje adresy e – mailowe.
Dyrektor GDK informowała:
„Działalność Gminnego Domu Kultury w Bychlewie w roku2021
Gminny Dom Kultury z siedzibą w Bychlewie został powołany uchwałą
Nr LIV/504/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018r.
Działalność GDK jest oparta na Statucie Gminnego Domu Kultury.
Celem powołanej instytucji jest realizowanie zadań własnych Gminy w
zakresie organizowania działalności kulturalnej i bibliotecznej na terenie
Gminy Pabianice.
Gminny Dom Kultury rozpoczął działalność w dniu 1 września 2018r. w budynku Świetlicy
Wiejskiej w Bychlewie , Bychlew 107B stanowiącej własność Gminy Pabianice.
Gminny Dom Kultury prowadzi działalność w oparciu o:
Bibliotekę Główną w Bychlewie: Oddział dla dzieci w Bychlewie oraz filie: w Petrykozach,
Piątkowisku i Żytowicach
Gminną Orkiestrę Dętą w Górce Pabianickiej
Zespół Pieśni i Tańca „Bychlewianka”
oraz świetlica w Woli Żytowskiej
Współpracuje również ze szkołami Gminy Pabianice, stowarzyszeniami oraz z innymi domami
kultury.
Działalność GDK jest finansowana z dotacji podmiotowej zapewnionej przez organizatora
( Gmina Pabianice), dotacji celowej (organizator) oraz z przychodów z działalność statutowej
Wysokość planowanej dotacji podmiotowe na 2021r- 1.653.639,00 zł, a przekazana –
1.165.200,00 zł
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Wysokość planowanej dotacji celowej na 2021r- 150.000,00 zł
międzynarodowy Festiwal „Polka” -60.000,00zł organizacja Gminnych Dożynek- 60000,00zł
jubileusz 35-lecia Gminnej Orkiestry Dętej w Górce Pabianickiej-30.000,00zł
Przychód z działalności statutowej na koniec 2021r. – 95 .960.00 zł
Wydatki sfinansowane dotacją na koniec 2021r wyniosły- 1.165.199,68 zł
W 2021r GDK realizował projekt Narodowego Centrum Kultury ETNOPolska 2021
sfinansowany z MKiDN. Pozyskana kwota w wysokości 43.000,00zł projektu plus 15.000,00
zł wkładu własnego została przeznaczona na zakup strojów dla zespołu Pieśni i Tańca
Bychlewianka- stroje spiskie i sieradzkie
W GDK w 2021r. było zatrudnionych 10 osób w tym 9 osób na pełnym etacie i 1 osoba na ½
etatu
- umowy o dzieło- 5
- umowy zlecenia- 29
Wynagrodzenie pracowników ( wszystkie umowy)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Materiały i energia
Usługi obce
Podatki i opłaty
Różne opłaty i składki
Pozostałe wydatki
Razem

- 672. 707,50 zł
- 116 .341,15 zł
- 173 .383,82 zł
- 198. 103,28 zł
- 0,00 zł
4.663,93 zł
- 0,00 zł
---------------------------------1.165 .199,68zł

Dalej dyrektor GDK poinformowała jakie przedsięwzięcia zostały zrealizowane w roku 2022
przez pracowników GDK. przedstawiła kolejno wszystkie podjęte i zrealizowane działania , a
były to:
Rok 2021 rozpoczął się prezentacją koncertu noworocznego on-line „Narodzonemu Chwała”
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka” oraz Gminnej Orkiestry Dętej w Górce
Pabianickiej
Warsztaty dla dzieci
Warsztaty on-line. Dzieci otrzymały pakiety z materiałami, z których wykonały prezenty dla
babć i dziadków. Uczestniczyło 20 dzieci
Maska karnawałowa
Warsztaty on-line. Dzieci wraz z osobą prowadzącą wykonywały maski w domach
Koszt 1.022,13 zł – dotacja podmiotowa
Ostatkowo-onlajnowy - bal karnawałowy

KOSZT 1457, 96 zł - dotacja podmiotowa
Walentynkowe warsztaty – online dla dzieci

- kossz 197,94 zł – dotacja podmiotowa
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Konkurs plastyczny „Moja ulubiona pizza”
Dla zwycięzców była pizza oczywiście-ulubiona z dostawą do domu. – koszt
Dotacja podmiotowa

152,50 zł-

Warsztaty online – Łapacz snów - koszt 685,11 zł –
Warsztaty online –makrama dla dzieci i dorosłych - (cykl po 5 spotkań)
– koszt 2.094, 07zł – dotacja podmiotowa
Gminny Dzień Kobiet –online (Abba) - koszt 10.934,80zł –d otacja podmiotowa
Koncert był transmitowany na stronie FB
Moja kartka Wielkanocna konkurs – koszt 1.154,85zł - dotacja podmiotowa
Ogółem w konkursie wzięły udział 72 osoby w trzech grupach wiekowych: 5-9 lat; 10-13 lat i
14-100 lat.
Jury oraz internauci wybrali najlepsze prace. Ich autorzy otrzymali nagrody- gry planszowe
Warsztaty florystyczne dla dzieci –online - koszt 1.328,40zł – przychód
Wielkanocne malowanie z Krukiem
–Wielkoformatowe malowanki ( dwa spotkania)
Młodzież wykonała pisanki wielkanocne, które zostały umieszczone na terenie naszej gminy
KOSZT- 4.239,40 zł: 2.539,40 zł dotacja podmiotowa 1.700,00zł przychód
Opowieści wielkanocne – spektakl Teatru Piasku (online)
KOSZT 375,00zł dotacja podmiotowa
Warsztaty florystyczne dla dzieci
Obrazy malowane naturą - koszt 848,70 zł. dotacja podmiotowa
Dzień Ziemi-online koszt - 1.181,25 zł. dotacja podmiotowa
Święto konstytucji 3 Maja-maszeruj z nami - koszt 700,17zł.
Uczestnicy marszu z okazji 230 rocznicy Konstytucji 3 Maja
Z okazji tygodnia bibliotek były zorganizowane dla dzieci i młodzieży:
Noc w bibliotece - Magia czary nie do wiary
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Panie bibliotekarki przygotowały nocne spotkanie w bibliotece. Były czytane fragmenty
powieści.
Pojawili się też bohaterowie znanych powieści. Nasi widzowie musieli zgadnąć co to za postać
i w jakiej powieści występuje. Była Ania z Zielonego Wzgórza; Pipi oraz lisek z Małego księcia
KOSZT 209,38zł – dotacja podmiotowa
KOSZT 595,69zł - dotacja podmiotowa
Odbyły się 2 spotkania autorskie
KOSZT 1.265,00 zł -dotacja podmiotowa
KOSZT 360,00zł - dotacja podmiotowa
Warsztaty – Kwiaty na Dzień Mamy- stacjonarne (plener)
W warsztatach uczestniczyło 20 dzieci koszt 634,68zł - przychód
Gminny dzień dziecka- kino plenerowe koszt 6.231,47zł – dotacja podmiotowa
Jak co roku w czerwcu odbyło się podsumowanie konkursu czytelniczego – Najaktywniejszy
czytelnik roku. Nagrodami były książki – koszt 618,34zł – dotacja podmiotowa
Stacjonarnie były przygotowane:
EKOakademia –Warsztaty ekologiczno-kreatywne dla dzieci – koszt 6414,62zł: 1662,62zł
dot. podmiotowa 4752,00 zł. przychód.
Gminny Dom Kultury zorganizował w 2021r dwa wyjazdy:
Pierwszy wyjazd to kolonie edukacyjno-kulturalne „Z przyrodą i sztuką”
Karkonosze- Miłków (11-18 lipiec)
Z wyjazdu skorzystało 40 dzieci z terenu gminy Pabianice. Uczestnicy zwiedzili wrocławskie
zoo, zdobyli zamek Chojnik, odwiedzili kościół Wang, kopalnię Podgórze, byli w miasteczku
westernowym.
–
koszt
40.101,03zł:
87,87-dotacja
podmiotowa
40.013 – przychód
W sierpniu był zorganizowany drugi wyjazd dla 40 dzieci z gminy Pabianice
Letni Obóz Taneczny
Oprócz zajęć tanecznych były wycieczki w góry, termy, Kamiland
Koszt - 36.092,52 zł: 300,00 zł dotacja podmiotowa 35.792,52 zł. przychód
Zajęcia florystyczne dla dzieci- Pluszowa jesień-Dynia
Zajęcia odbyły się w Bychlewie oraz w świetlicy w Woli Żytowskiej. Uczestniczyło 40 dzieci
Bychlew, Wola Żytowska – koszt
370,00 zł. przychód.

1.432,50 zł. 1.062,50 zł dotacja podmiotowa
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Wyjazd dla mieszkańców gminy Pabianice do Otrębusów
Na koncert PZLPiT Mazowsze
Koncert w wykonaniu PZLPiT „Mazowsze” obejrzało 60 mieszkańców naszej gminy
Koszt 7.617,59 zł. dotacja podmiotowa 1,717,59 zł. 5.900,00zł przychód
Koncert patriotyczny- Chwała bohaterom”
Śpiewająca rodzina Kaczmarków
Już drugi raz gościliśmy w GDK śpiewającą rodzinę Kaczmarków. Tym razem słuchaliśmy
pieśni patriotyczne. Ponieważ w dalszym ciągu obowiązują nas obostrzenia sanitarne w
koncercie uczestniczyło 100 osób – koszt 10.893,91 zł dotacja podmiotowa.
Spektakl teatru dla Niepoznaki – koszt 1.120,00zł dotacja podmiotowa
Spektakl obejrzało 70 mieszkańców naszej gminy
Gminny Konkurs Recytatorski-Wspaniałe wiersze Juliana Tuwima
Gminny Konkurs Recytatorski był zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Bychlewie
wraz z filiami. W konkursie brały udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy
Pabianice. Jury przesłuchało 72 uczestników. Dla najlepszych były dyplomy i nagrody.
Wszyscy uczestnicy otrzymali również dyplomy za uczestnictwo.
Koszt 2.097, 24zł dotacja podmiotowa
Kreatywne Święta-zajęcia dla dzieci (cykl 4 zajęć) koszt 1.791,60 zł dotacja podmiotowa
Magiczne Mikołajki-Bychlew i Górka Pabianicka
- występ iluzjonisty
- wizyta Mikołaja i rozdanie paczek świątecznych
Mikołajki dla dzieci z gminy Pabianice odbyły się w sali GDK w Bychlewie oraz sali OSP w
Górce Pabianickiej. Dzieci bawił iluzjonista. Był również Mikołaj, który rozdał dzieciom 180
paczek - koszt 7.355,11 zł dotacja podmiotowa
Konkurs-Moja Kartka Bożonarodzeniowa
Konkurs został ogłoszony jeszcze w listopadzie. Na konkurs wpłynęło 47 prac. Jury wybrało
najładniejsze kartki bożonarodzeniowe w każdej grupie wiekowej, które zostały nagrodzone.
Również głosowali internauci. Trzy wybrane prace zostały nagrodzone. Wszystkie prace
zostały podarowane seniorom z Domu Pogodnej Jesieni w Jadwininie.
Koszt 2.096,35 zł dotacja podmiotowa.
Warsztaty florystyczne dla dzieci –choinka
GDK w Bychlewie- 18 uczestników
OSP w Żytowicach - Grupa 18 uczestników
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Stroiki Bożonarodzeniowe - koszt (razem) 4.500,21 zł. 3.500,21 zł dotacja podmiotowa
1.000,00 zł. przychód
W 2021r wydano na imprezy 157.799,52 zł. z dotacji podmiotowej – 64.774,95 zł
z przychodu - 93 .024,57 zł
GDK prowadzi również inne zajęcia dla mieszkańców gminy Pabianice
Zajęcia ruchowe: nording-walking,
My chodzimy i świetnie się bawimy
Grupa wznowiła zajęcia od marca i chodziła aż do końca września.
fitness, , aerobic oraz joga – świetlica w Woli Żytowskiej
Zostały także wznowione zajęcia zdrowego kręgosłupa w Pawlikowicach
Mieszkańcy gminy Pabianice mogli korzystać bezpłatnie z siłowni i sauny znajdującej się w
świetlicy w Woli Żytowskiej. Z tego obiektu korzystał Klub dla osób niesamodzielnych
„Biedroneczka” prowadzony przez Fundację Idee Społeczne Fidees
Zespół Pieśni i Tańca „Bychlewianka”
Wyjazd zespołu 26.07- 4.08 na festiwal Folklorystyczny Hora din Strabuni do Rumuniimiasto Vaslui.
GDK pokrył koszt podróży- 16.000,00zł -dotacja podmiotowa
Również „Bychlewianka” koncertowała na Gminnych Dożynkach
W 2021 r zrealizowaliśmy projekt Narodowego Centrum Kultury ETNOPolska 2021
finansowany z MKiDN. W ramach tego projektu zostały zakupione komplety strojów spiskich
i sieradzkich.
Z projektu otrzymaliśmy 43.000,00zł; wkład własny 15.000,00 zł.
Jeszcze w grudniu członkowie zespołu uczestniczyli w trzydniowych warsztatach tańców
spiskich. Efekty będzie można zobaczyć już w następnym roku
W październiku odbyła się sesja zdjęciowa członków kapeli ZP iT „Bychlew
Gminna Orkiestra Dęta w Górce Pabianickiej
Orkiestra uczestniczyła w nagraniu kolęd do koncertu noworocznego Narodzonemu Chwała
Koncertowała na uroczystościach kościelnych i państwowych Mogliśmy wysłuchać koncertu
na Gminnych Dożynkach w dniu 12.09.2021r
Była nominowana do plebiscytu Dziennika Łódzkiego : Strażacy Roku 2021, w którym zajęła
trzecie miejsce
Uświetniła uroczystość odsłonięcie w Bychlewie muralu poświęconego „Bohaterom
wrześniowego nieba 1939 III/ 6 dywizjon myśliwski”
Koncertowała z okazji Święta Niepodległości- 11 listopada w Konstantynowie Łódzkim
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W 2021r zostały dokupione instrumenty dla orkiestry za kwotę 7.848,50 zł oraz uzupełnione
umundurowanie (zakup kurtek) za kwotę 6.289,94zł

Biblioteka Publiczna w Bychlewie wraz z filiami w:
Piątkowisku, Petrykozach , Żytowicach oraz Oddział dla dzieci w Bychlewie
W 2021r biblioteki gminy Pabianice działają według reżimu sanitarnego ogłoszonego przez
Bibliotekę Narodową. Wiąże się to z ograniczonym dostępem do księgozbioru, czasopism oraz
korzystania z internetu w pomieszczeniach bibliotecznych.
Biblioteki gminy Pabianice posiadają 39288 książek oraz 2203 zbiorów specjalnych. W 2021r
zakupiono 860 nowych pozycji za kwotę 19.287,26 zł. Wpłynęły 32 dary (za kwotę 950,00zł)
- były to pozycje przekazane przez GOPS .
W ciągu roku zarejestrowano 712 czytelników. Wypożyczono ogółem na zewnątrz 10786
zbiorów bibliotecznych oraz udostępniono na miejscu 3254 zbiory.
Wszystkie biblioteki posiadają elektroniczny katalog oraz częściowo rejestrują czytelników w
programie bibliotecznym MAK+.
W ciągu roku trwała akcja dla nowych czytelników: dobry zwyczaj książki wypożyczaj. W
nagrodę nowi czytelnicy otrzymywali kubek z logo GDK. Kupiono 200szt. Za kwotę 1.075,02
zł.
W 2021r zostało odnowione pomieszczenia Filii Bibliotecznej w Żytowicach. Dokupiono 40
nowych regałów za kwotę 10.104,25 zł.
Bibliotekarki zorganizowały Noc w bibliotece wraz z konkursami i spotkaniami autorskimi
oraz Gminny Konkurs Recytatorski.
W ramach współpracy ze stowarzyszeniem Folklor ma sens w siedzibie GDK odbyły się 3
spotkania warsztatowe haftu Łowickiego.
Wysokość planowanej dotacji celowej na 2021r to kwota 150.000,00zł. W tym 60.000,00zł
Festiwal „Polka”; 60.000,00zł -Gminne Dożynki i 30.000,00zł
Ze względu na sytuację epidemiczną z dotacji celowej zostały tylko zorganizowane Dożynki
Gminy Pabianice.
Dożynki Gminy Pabianice odbyły się 12.09 2021r
ogólny koszt 68.859,61 zł (wysokość dotacji-60 000,00 zł) dotacja celowa – 59.316,31zł;
dot. podm.- 980,30zł. przychód – 8.563,00 zł.
Część kosztów pozyskano od sponsorów
W dożynkach uczestniczyli mieszkańcy gminy Pabianice, ościenne gminy oraz mieszkańcy
Pabianic.”
Materiał w formie pisemnej zawierający także zdjęcia z przeprowadzonych zajęć, imprez
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
W dyskusji Przewodnicząca Komisji jako pierwsza złożyła podziękowanie dla p. dyrektor oraz
za jej pośrednictwem wszystkich pracowników Gminnego Domu Kultury za wspaniały
program Gminnego Domu Kultury jego realizację na rzecz dzieci, młodzieży oraz dorosłych
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mieszkańców gminy Pabianice. Do podziękowań dołączyli się również pozostali członkowie
Komisji.
Radna M. Werstak zwróciła się z pytaniem do p. dyrektor w jaki sposób będą realizowane ferie
zimowe dla dzieci w roku bieżącym, ponieważ 15 miejsc na jedną stronę gminy i 15 na drugą
tak jak było w roku ubiegłym to za mało – uważa radna.
Dyrektor w odpowiedzi informowała, że wszystko będzie zależało od sytuacji
epidemiologicznej, ponieważ w ostatnich dwóch latach taka sytuacja miała właśnie miejsce
Jeżeli w roku obecnym sytuacja pozwoli to oprócz stacjonarnych ferii będzie również
organizowała wyjazdowe, ale to już w miesiącu wrześniu br. musiałoby być zaplanowane.
Radna M. Werstak nadmieniła o potrzebie rozbudowy siedziby Gminnego Domu Kultury.
Wójt zabierając głos potwierdził potrzebę powiększenia bazy lokalowej, która faktycznie jest
jak powiedział „piętą achillesową”. Potrzeb na terenie gminy jest bardzo dużo i to w różnych
obszarach, na pewno w przyszłość nie ominie nas podjęcie decyzji i rozbudowa bazy lokalowej
Gminnego Domu Kultury. Można byłoby pomyśleć o lokalizacji na boisku sportowym
znajdującym się tuż za obecnym budynkiem GDK, ale wówczas należałoby mieć inną
lokalizację dla obiektu sportowego w Bychlewie.
Ad. pkt 2.
Omówienie materiałów na sesję.
Wójt przedkładał kolejno wszystkie projekty uchwał w sprawach:

a/ udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu
ogrodowemu Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach – Uchwała
Nr LXII/A/2022.
Projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
b/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LXII/B/2022
w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie podaje się:
„zmiany zwiększające po stronie dochodów i wydatków w wysokości 152.093,48 zł
1. Włączenie kwoty 53.288,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku
VAT) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na:
- transport publiczny (wzrost kosztów paliwa) – 20.000,00 zł
- zakup energii w urzędzie (wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu) – 11.870,00 zł
- wykonanie analizy efektywności kosztowej oraz przygotowanie wniosku o
dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi
Kudrowice, Gm. Pabianice” – 13.407,00 zł
- dotacja dla Związku Działkowców stowarzyszenia ogrodowego Rodzinny Ogród
Działkowy „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach na zadanie remontowe „Remontmodernizacja hydroforni” – 8.000,00 zł
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2. Włączenie kwoty 59.200,00 zł. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla
pracodawcy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla 4 pracowników.
3. Włączenie kwoty 39.716,48 zł z tytułu środków przyznanych w ramach robót publicznych
dla SP Bychlew (15.469,08 zł) i ZSP w Piątkowisku (18.033,40 zł) oraz uzyskanych ze
sprzedaży starych grzejników w ZSP w Piątkowisku (6.214,00 zł) z przeznaczeniem na
wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy z PUP i zakup
materiałów.
4. Korekta planu dochodów i wydatków (-100,00 zł) związanego z refundacją kosztów
transportu do punktów szczepień. Z dniem 1 kwietnia 2022 r. Wojewoda Łódzki uchylił
decyzję polecającą organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień, stąd
konieczność dokonania korekty w planie.
5. Zmniejszenie w planie wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80113 (dowożenie
uczniów do szkół) o kwotę 16.000,00 zł i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85516
(system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 16.000,00 zł w celu zwiększenia od
dnia 1 maja 2022 r. dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkujących
na terenie Gminy Pabianice”.
Projekt powyższej uchwały stanowi zał. nr 4 do protokołu.
c/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LXII/C/2022
W uzasadnieniu podaje się :
„Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.050.000,00 zł
1. Włączenie do budżetu 100.000,00 zł dofinansowania na realizację projektu „Cyfrowa
gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 20142020 przeznaczonego na modernizację i rozbudowę obecnie wykorzystywanej
infrastruktury IT oraz zakup specjalistycznego oprogramowania
2. Włączenie do budżetu 1.950.000,00 zł dofinansowania projektu „Budowa
mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, co stanowi 65%
wydatków kwalifikowalnych Projektu”
Projekt powyższej uchwały stanowi zał. nr 5 do protokołu.
d/zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LXII/D/2022
W uzasadnieniu podaje się :
„ Zmiany po stronie wydatków o kwotę 799.719,45 zł
1. włączenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 39.719,45 zł z przeznaczeniem na
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program edukacyjny „ Laboratoria przyszłości” realizowany przez SP Bychlew i SP
Petrykozy, które nie zrealizowały zadania do końca 2021 r.
2. włączenie przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 760.000,00 zł z
przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w
Kudrowicach. Wniosek jednostki OSP w załączeniu.
W wyniku zmian zwiększa się deficyt budżetu Gminy Pabianice o kwotę 799.715,45 zł do
wysokości 9.275.015,40 zł.”
Projekt powyższej uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu.
f/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022 -2030 – Uchwała
Nr LXII/F/2022
Powyższy projekt uchwały jest konsekwencją wszystkich uchwał dotyczących zmian
budżecie gminy Pabianice.

w

Projekt powyższej uchwały stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Wójt poinformował także, że będzie występował z wnioskiem o wprowadzenie na sesji
dodatkowej uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. w zawiązku ze
zmianą funduszu sołeckiego wsi Bychlew na wniosek mieszkańców sołectwa Bychlew.
Ad. pkt 3.
W sprawach różnych radni zgłaszali do Wójta Gminy różne sprawy a mianowicie:
Radna A. Marciniak zgłosiła ogromny problem jakim jest nawierzchnia drogi Włodzimierz –
Janowice którą codziennie kilkakrotnie przejeżdża autobus szkolny dowożący dzieci do szkoły.
Poza tym prosiła o zwrócenie się do Starostwa Powiatowego o naprawę nawierzchni drogi na
przystanku autobusowym Janowice - Huta Janowska.
Radna D. Szczesik poinformowała, że osobiście zgłaszała w Starostwie Powiatowym w
Pabianicach sprawę dot. naprawy drogi Włodzimierz – Janowice.
Radna M. Werstak podniosła problem brudnych chodników przy drogach powiatowych (bardzo
dużo ziemi, piachu) chodniki nieczyszczone.
Zaproponowała, aby Wójt zaapelował do Zarządu Powiatowego o wyjazd w teren i przeglądu
wszystkich dróg, chodników będących w Zarządzie Powiatowym a znajdujących się na terenie
Gminy Pabianice.
Radna J. Szafran apelowała o modernizację drogi gminnej w Hermanowie.
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Pytała też, czy planuje się dalsze przekształcanie gruntów rolnych na budowlane w okolicach
Terenina i Hermanowa.
Wójt odpowiedział, że decyzja o przekształceniu gruntów rolnych na budowlane leże w
kompetencji rady gminy , ale powinniśmy mieć na uwadze to, że w ubiegłej kadencji rada
gminy przekształciła bardzo dużo gruntów rolnych na budowlane i teraz to nawet trudno byłoby
uzasadnić u wojewody zasadność dalszych potrzeb w tym kierunku. Jeżeli grunty stają się
budowlanymi to również oczekiwania ze strony działkowców są ogromne jeżeli chodzi o
infrastrukturę. Teraz priorytetem powinny być tereny inwestycyjne , bo to jest przyszłość
gminy.
W odpowiedzi dot. drogi w Hermanowie Wójt poinformował, że do czasu jej remontu zostanie
użyte kruszywo na jej tymczasową naprawę.
Radny G. Antoniewski informował, że nawierzchnia drogi w stronę kopalni w Świątnikach
znajduje się w fatalnym stanie. Wiadomym jest, że temat zgłoszony już był do firmy , która
użytkuje te drogę i to ona odpowiedzialna jest za jej naprawę.
Wójt prosił, aby w tej sprawie zwrócić się bezpośrednio do zastępcy wójta, który będzie na
pewno miał dokładniejsze informacje na ten temat.
Radna A. Marciniak poruszyła sprawę modernizacji drogi Tytanowa, Mosiężna i Miedziana w
Piątkowisku, na którą Wójt odpowiedział, że na razie nie ma środków finansowych na ten cel,
ale jeżeli w połowie roku pojawią się pieniądze, to na pewno jedną z tych dróg ( środkową –
tak wyraził Wójt) podejmiemy do realizacji. Do końca kadencji planuje się zmodernizowanie
wszystkich w/w 3 dróg przez radną.
Radny A. Golewski pytał Wójta, kiedy nastąpi uzupełnienie składu rady o nowo wybranego
radnego, na które Wójt odpowiedział, że zaprzysiężenie nowo wybranego radnego nastąpi na
najbliższej sesji rady gminy dnia 29 kwietnia br.
Więcej spraw nie zgłoszono.
Na tym Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie Komisji.
Posiedzeniu przewodniczyła:
Przewodnicząca

Komisji

Samorządowo

–

Społecznej i Organizacyjnej
Donata Szczesik
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Protokołowała:
Urszula Czerwonka

…………………………………………

W związku z wnioskiem w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na
rok budżetowy 2022 złożonym przez sołectwo Bychlew dla przedsięwzięcia Spotkanie
integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bychlew zmienia się na: Zajęcia integracyjne
(sportowe, wokalno-muzyczne, prozdrowotne) dla mieszkańców Bychlewa

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie
Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.050.000,00 zł
3. Włączenie do budżetu 100.000,00 zł dofinansowania na realizację projektu „Cyfrowa
gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-
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2020 przeznaczonego na modernizację i rozbudowę obecnie wykorzystywanej
infrastruktury IT oraz zakup specjalistycznego oprogramowania
4. Włączenie do budżetu 1.950.000,00 zł dofinansowania projektu „Budowa
mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, co stanowi 65%
wydatków kwalifikowalnych Projektu

Zmiany zwiększające po stronie dochodów i wydatków w wysokości 152.093,48 zł
1. Włączenie kwoty 53.288,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku
VAT) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na:
- transport publiczny (wzrost kosztów paliwa) – 20.000,00 zł
- zakup energii w urzędzie (wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu) – 11.870,00 zł
- wykonanie analizy efektywności kosztowej oraz przygotowanie wniosku o
dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi
Kudrowice, Gm. Pabianice” – 13.407,00 zł
- dotacja dla Związku Działkowców stowarzyszenia ogrodowego Rodzinny Ogród
Działkowy „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach na zadanie remontowe „Remontmodernizacja hydroforni” – 8.000,00 zł
2. Włączenie kwoty 59.200,00 zł. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla
pracodawcy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla 4 pracowników.
3. Włączenie kwoty 39.716,48 zł z tytułu środków przyznanych w ramach robót publicznych
dla SP Bychlew (15.469,08 zł) i ZSP w Piątkowisku (18.033,40 zł) oraz uzyskanych ze
sprzedaży starych grzejników w ZSP w Piątkowisku (6.214,00 zł) z przeznaczeniem na
wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy z PUP i zakup
materiałów.
4. Korekta planu dochodów i wydatków (-100,00 zł) związanego z refundacją kosztów
transportu do punktów szczepień. Z dniem 1 kwietnia 2022 r. Wojewoda Łódzki uchylił
decyzję polecającą organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień, stąd
konieczność dokonania korekty w planie.
5. Zmniejszenie w planie wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80113 (dowożenie
uczniów do szkół) o kwotę 16.000,00 zł i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85516
(system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 16.000,00 zł w celu zwiększenia od
dnia 1 maja 2022 r. dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkujących
na terenie Gminy Pabianice.

W związku z wnioskiem w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na
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rok budżetowy 2022 złożonym przez sołectwo Bychlew dla przedsięwzięcia Spotkanie
integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bychlew zmienia się na: Zajęcia integracyjne
(sportowe, wokalno-muzyczne, prozdrowotne) dla mieszkańców Bychlewa

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie
Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.050.000,00 zł
5. Włączenie do budżetu 100.000,00 zł dofinansowania na realizację projektu „Cyfrowa
gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 20142020 przeznaczonego na modernizację i rozbudowę obecnie wykorzystywanej
infrastruktury IT oraz zakup specjalistycznego oprogramowania
6. Włączenie do budżetu 1.950.000,00 zł dofinansowania projektu „Budowa
mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, co stanowi 65%
wydatków kwalifikowalnych Projektu

14

