Protokół Nr 17/20
z posiedzenia on-line Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu
7 października 2020r. o godz. 11,15.
Posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona Marczak – Przewodnicząca ww. Komisji.
Lista obecności radnych Komisji Oświaty Kultury i Sportu stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Radni zostali skutecznie powiadomienie o posiedzeniu Komisji.
Porządek obrad:
1. Informacja na temat przyjęcia porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 16/20 z dnia 3 września 2020r. .
3. Zaopiniowanie projektu uchwały ws zmian budżetu miasta Pabianic na 2020r. - projekt
nr 1.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały ws zmian w budżecie miasta Pabianic na 2020r. projekt nr 2.
5. Sprawy różne:
- do wiadomości: protokół Rady Sportu z dnia 8 września 2020r i pismo Rady Sportu z dnia
28 września 2020r.
Ad. 1
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu odbyło się w dniu 7 października 2020r.
o godz. 11,15 w trybie on-line. Osoby uczestniczące w posiedzeniu otrzymały wcześniej
informacje o sposobie logowania się do systemu. Posiedzenie Komisji było również
transmitowane on-line na stronie www.um.pabianice.pl
Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu Pani Iwona Marczak
(dalej: Przewodnicząca Komisji) przywitała wszystkich radnych i zaproszonych gości,
którzy dołączyli do posiedzenia on-line KOKiS.
Przewodnicząca Komisji odczytała listę obecności członków Komisji. Wszyscy radni,
członkowie KOKiS byli obecni.
Przewodnicząca Komisji zapytała czy są uwagi do porządku obrad (zał. nr 2). Uwag nie
było, przyjęto.
Ad. 2
Przewodnicząca Komisji zapytała czy są uwagi do protokołu nr 16/20 dnia 3 września
2020r. Uwag nie było, przyjęto.
Ad. 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Pabianic na 2020r.
- projekt nr 1 (zał. nr 3)
Skarbnik Miasta Pabianic Pani Katarzyna Muszyńska (dalej: Skarbnik Miasta)
omówiła projekt ww. uchwały.
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I. Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem Miastu Pabianice
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 18.330.289 zł.
Na 2020 rok wprowadza się kwotę 1.280.000 zł. Pozostała kwota będzie wprowadzona
w latach: - rok 2021 - kwota 14.370.000 zł, - rok 2022 - kwota 2.680.289 zł.
W roku 2020 kwota 1.280.000 zł przeznaczona będzie na wydatki inwestycyjne
w ramach zadania „Poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej- technicznej na terenie
miasta Pabianice" realizowana przez
Zarząd Dróg Miejskich - kwota 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
„Poprawa rekreacyjno- sportowej- technicznej na terenie miasta Pabianice - przebudowa
dróg gminnych".
Wydział Edukacji Kultury i Sportu - Kwota 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację
zadań inwestycyjnych w tym: - na zadanie pn.: „Poprawa rekreacyjno- sportowejtechnicznej na terenie miasta Pabianic - modernizacja boiska Orlik przy SP 3" - kwota
20.000 zł; - na zadanie pn.: „Poprawa rekreacyjno- sportowej- technicznej na terenie
miasta Pabianice - budowa hali sportowej przy SP 13" - kwota 100.000 zł.
Wydział Ochrony Środowiska - kwota 160.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania
pn.: „Poprawa rekreacyjno- sportowej- technicznej na terenie miasta Pabianic
- zagospodarowanie terenu zaplecza przy pawilonie dla kotów na terenie Schroniska
dla Zwierząt".
II. Po stronie planu wydatków dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 270.000 zł,
z czego: - 200.000 zł z zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych" realizowanego przez
Zarząd Dróg Miejskich na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego" realizowanego
przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, - 70.000 zł z rezerwy inwestycyjnej
na zadanie pn.: „Podłączenie ogrzewania gazowego do hali tenisowej wraz z
dokumentacją" realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach.
Radny Włodzimierz Stanek: chciałem zapytać o kwotę 20 tysięcy zł na modernizacja
boiska Orlik przy SP 3", pamiętam, że na tą inwestycję było przeznaczone 350 tysięcy zł,
dlaczego tylko 20 tys.?
Skarbnik Miasta: 20 tysięcy zł z ogólnej kwoty 350 tysięcy zł, przeznaczonej na tę
inwestycję, w tym roku przeznaczamy na wykonanie dokumentacji projektowej, żeby
ruszyć z inwestycją trzeba najpierw zrobić projekt.
Przewodnicząca Komisji odczytała imiona i nazwiska radnych, członków Komisji,
którzy kolejno oddawali głos.
Głosowanie jawne imienne ws pozytywnego zaopiniowania projektu ww. uchwały
(zał. nr 4): za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Projekt ww. uchwały zaopiniowany
pozytywnie.
Ad. 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Pabianic na 2020r.
- projekt nr 2 (zał. nr 5)
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.
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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,
- 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).
Przewodnicząca Komisji odczytała imiona i nazwiska radnych, członków Komisji,
którzy kolejno oddawali głos.
Głosowanie jawne imienne ws pozytywnego zaopiniowania projektu ww. uchwały
(zał. nr 6): za - 9, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Projekt ww. uchwały zaopiniowany
pozytywnie.
Ad. 5
Sprawy różne: do wiadomości:
- protokół Rady Sportu z dnia 8 września 2020r (zał. nr 7)
- pismo Rady Sportu z dnia 28 września 2020r. (zał nr 8)
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi w sprawach
różnych? Nie było.
Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzeniem o godz. 11,30.
Protokołowała:

Przewodniczyła:

Magdalena Witkowska

Iwona Marczak

.
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