Protokół Nr 20/20
z posiedzenia on-line Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 7 października
2020r. o godz. 11,00.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Duraj – Przewodniczący ww. Komisji.
Lista obecności radnych Komisji Spraw Społecznych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Radni zostali skutecznie powiadomienie o posiedzeniu Komisji.
Porządek obrad :
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 19/20 z dnia 3 września 2020r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2020r.
- projekt nr 2.
4. Sprawy różne:
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Pan Piotr Duraj (dalej: Przewodniczący
Komisji) przywitał wszystkich radnych i zaproszonych gości, którzy dołączyli
do posiedzenia on-line KSS. Odczytał listę obecności, jeden radny był nieobecny.
Przewodniczący Komisji zapytał czy są uwagi do porządku obrad (zał. nr 2).
Uwag nie było, w związku z tym uważa porządek obrad za przyjęty.
Ad. 2
Przyjęcie protokołu nr 19/20 z dnia 3 września 2020r.
Przewodniczący Komisji wskazał, że protokół był do wglądu w ustawowym terminie
w Biurze Rady Miejskiej. Zapytał, czy są uwagi, nie było, zatem protokół został przyjęty.
Ad. 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic
na 2020r. - projekt nr 2 (zał. nr 3)
Skarbnik Miasta Pabianic Pani Katarzyna Muszyńska (dalej: Skarbnik Miasta)
omówiła projekt ww. uchwały.
I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 61.488,27 zł, z tytułu: - wypłaty
odszkodowania za uszkodzoną latarnię w Parku im. J. Słowackiego - 1.488,27 zł, - dotacji
z Powiatu Pabianickiego - 60.000,00 zł.
II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 97.728,78 zł, z przeznaczeniem na wydatki
bieżące dla:
- Wydziału Ochrony Środowiska na związane z realizacją zadań statutowych w kwocie
1.488,27 zł,
- Zarządu Dróg Miejskich na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta
w kwocie 60.000,00 zł,
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- Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych w kwocie 36.240,51 zł, z przeznaczeniem
na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, które planuje się sfinansować
wolnymi środkami pozostałymi na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r, zgodnie
z uofp z tytułu 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.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie planu wydatków w grupie wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 53.220,00 zł.
IV. Dokonuje się przeniesień po stronie planu wydatków w ramach budżetu
obywatelskiego w 2020 r. z zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji na zadanie realizowane w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Informacji
Niejawnych w kwocie 8.823,00 zł.
V. Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków na dotacje bieżące pomiędzy
podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych w dziale 801, rozdziale 80104
w kwocie 29.500,00 zł.
VI. Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana
wyniku budżetu w roku 2020, który po zmianach będzie wynosił (-) 36.827.557,51 zł
(deficyt budżetu).
Przewodniczący Komisji odczytał imiona i nazwiska radnych, członków Komisji,
którzy kolejno oddawali głos.
Głosowanie jawne imienne ws pozytywnego zaopiniowania projektu ww. uchwały
(zał. nr 4): za - 8, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Projekt ww. uchwały zaopiniowany
pozytywnie.
Ad. 4
Sprawy różne: nie było.
Na tym Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie on-line Komisji Spraw Społecznych
o godz. 11,10.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Magdalena Witkowska

Piotr Duraj
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