Protokół Nr 21/20
z posiedzenia on-line Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu
17.12.2020r. o godz. 12,00 (rozpoczęło się o godz. 12,10).
Posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona Marczak – Przewodnicząca ww. Komisji.
Obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1)
Radni zostali skutecznie powiadomieni o terminie Komisji.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws zmian budżetu miasta Pabianic na 2020r – projekt
nr 1
3. Sprawy różne.

Ad.1
Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu odbyło się w dniu 17 grudnia 2020r. o godz.
12,00 w trybie on-line. Osoby uczestniczące w posiedzeniu otrzymały wcześniej
informacje o sposobie logowania się do systemu. Posiedzenie Komisji było również
transmitowane na stronie www.um.pabianice.pl
Przewodnicząca Komisji Pani Iwona Marczak (dalej: Przewodnicząca Komisji) przywitała
wszystkich radnych i zaproszonych gości, którzy dołączyli do posiedzenia on-line.
Przewodnicząca Komisji odczytała listę obecności członków Komisji, wszyscy radni,
członkowie KOKiS byli obecni
Do porządku obrad nie było uwag. Porządek przyjęto (zał. nr 2).
Ad. 2
Zaopiniowanie projektu uchwały ws 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.
I. W związku z sytuacją na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej podyktowaną stanem
epidemii i związanym z tym faktem ograniczeniem działalności jednostek zaistniała
konieczność korekty budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej z uwagi na faktyczne
wystąpienie ubytków w dochodach miasta, w stosunku do dochodów planowanych roku
2020. Do realizacji powyższego dokonuje się zmian w planie dochodów własnych budżetu
miasta Pabianic na 2020 r. polegających na ich zmniejszeniu o kwotę 645.798,00 zł.
Dla zrównoważenia ubytków po stronie dochodowej dokonuje się zmian w planie
wydatków bieżących budżetu miasta Pabianic na 2020 r. polegających na ich
zmniejszeniu o kwotę 357.498,00 zł. Różnicę w kwocie 288.300,00 zł, pokrywa się
z rezerwy ogólnej celem możliwości korekt przypadających na wykonanie roku 2020.
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Korekty po stronie dochodów i wydatków dotyczą placówek oświatowych z tytułu:
zmniejszenia wpływów z usług, zmniejszenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy,
zmniejszenia wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zmniejszenia
wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, zmniejszenia wydatków związanych z
zakupem środków żywności.
II. Zwiększa się plan dochodów bieżących w klasyfikacji: 801.80101§ 2310 o kwotę
13.931,55 z tytułu podpisanych przez Miasto Pabianice porozumień z gminami ościennymi
w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych, do których na religię uczęszczają
dzieci będące uczniami szkół, dla których gminy są organami prowadzącymi.
Środki pozyskane z powyższego tytułu przeznacza się w całości na wydatki bieżące
związane z realizacją podpisanych porozumień w grupie wynagrodzeń i pochodnych od
wynagrodzeń oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dla: Szkoły
Podstawowej Nr 15 – 11.853,13 zł, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – 2.078,42 zł.
III. Zwiększa się plan dochodów Miasta Pabianic o kwotę 837.908,00 zł, w związku
z wpływam z następujących tytułów: z usług w kwocie 105.000,00 zł, z przyznanych
środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 25.441,00 zł,
z przyznanych środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 707.467,00 zł.
Pozyskane środki przeznacza się na: wynagrodzenia osobowe pracowników w SP Nr 15
i SP Nr 17 w kwocie 25.441,00 zł, wydatki związane z realizacja zadań statutowych
w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym oraz Żłobku Miejskim w kwocie 105.000,00 zł,
na zwiększenie rezerwy ogólnej w kwocie 707.467,00 zł.
IV. Po stronie planu wydatków dokonuje się następujących przeniesień w grupie
inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatków związanych z realizacją zadań
statutowych:
1. zmniejszenia w łącznej kwocie 53.492,00 zł, w tym:
kwotę w wysokości 25.830,00 zł z rozdziału 80101 – wydatki związane z realizacją zadań
statutowych, kwotę w wysokości 27.162,00 zł z rozdziału 90015 w związku z uwolnieniem
środków przeznaczonych na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.
„Budowa oświetlenia w Parku Wolności” przez Wydział Infrastruktury Technicznej
i Komunikacji, kwotę 500,00 zł z rezerwy ogólnej celem pokrycia większego niż planowano
odpisu na rzecz Izby Rolniczej.
2. zwiększenia w łącznej kwocie 53.492,00 zł, w tym:
kwotę 25.830,00 zł w rozdziale 80101 – z przeznaczeniem na realizację nowego zadania
inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 14”, kwotę
27.162,00 zł w rozdziale 85295 – jako zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację
zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miejskiego Centrum Pomocy
Społecznej pn. „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 – Centrum
Seniora”, kwotę 500,00 zł na rzecz Izby Rolniczej z tytułu odpisu 2% od kwoty podatku
rolnego.
V. Dokonuje się przesunięć w ramach wydatków na dotacje bieżące pomiędzy podmiotami
należącymi do sektora finansów publicznych w dziale 801, rozdziale 80104 a podmiotami
niezaliczanymi do sektora finansów publicznych w tym samym dziale i rozdziale na kwotę
11.500,00 zł.
VI. Wprowadza się do załącznika dotacyjnego kwotę 6.500,00 zł, przyznaną przez Ministra
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27.11.2020 r, pismem
ST5.4750.6.2020.g, w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla
Miasta Pabianice na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli jako dotacje
podmiotową w niepublicznych jednostkach systemu oświaty, wprowadzoną do budżetu
ZPM Nr 283/2020/P z dnia 03.12.2020 r, w klasyfikacji 801, 80101.
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Radny Tadeusz Gęs: z czego wynikają te oszczędności z oświetlenia w Parku Wolności?
Skarbnik Miasta: wykonawca złożył ofertę na niższa wartość niż się spodziewaliśmy,
nie chodzi o to, że czegoś będzie mniej.
Wobec braku dalszych pytań, Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
Przewodnicząca Komisji odczytała imiona i nazwiska radnych, członków Komisji, którzy
kolejno oddawali głos.
Głosowanie jawne imienne (zał. nr 4): za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały – 9 , przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.
Ad. 8
Sprawy różne:
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy w sprawach różnych są jakieś pytania?
Radny Włodzimierz Stanek: czy nakomisji Oświaty nie opniujemy uchwały odnośnie
żłobka i opłat?
Przewodnicząca Komisji: ta uchwała była dzisiaj opiniowana na Komisji Spraw
Społecznych, ta Komisja merytorycznie się zajmuje żłobkiem.
Radny Włodzimierz Stanek: pytanie do Pana Naczelnika i Pani Skarbnik: jakie były
zapotrzebowania do budżetu 2021 od dyrektorów szkół i przedszkoli, a jakie zostały
w budżecie zapisane, jeżeli chodzi o remonty? Do Pani Skarbnik: czy w budżecie
Kancelarii Prezydenta nadal są zapisane środki na prowadzenie konta facebook Pana
Prezydenta przed podmiot zewnętrzny.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Waldemar Boryń (dalej: Naczelnik WEKiS):
róznice są znaczne, nie mam teraz przed sobą tych danych, podam na sesji.
Skarbnik Miasta: nie mam teraz przed sobą wykazu, jakie umowy są ujęte w budżecie
Kancelarii Prezydenta, jedno wiem, że na ten moment nie podpisywałam takiej umowy,
czy ona będzie podpisywana w styczniu tego nie wiem, przedyskutuję i odpowiem.
Radny Tadeusz Gęs: czy ogrodzenie przy Sp nr 14 było konieczne, ile kosztowało?.
Zwracam uwagę na ogrodzenie przy Sp nr 2, ono wychodzi na chodnik, praktycznie się
przewraca, stwarza zagrożenie.
Skarbnik Miasta: koszt ogrodzenia przy SP nr 14 to 25.830,00 zł, natomiast nie odpowiem
na pytanie, czy inne ogrodzenie było bardziej potrzebne, tu poprosze Pana Waldemara.
Naczelnik WEKiS: zgadzam się co kwestii estetyki ogrodzenia przy Sp nr 2, nieminiej ono
jest, natomiast jak chodzi o Sp nr 14 teren szkoły został powiększony o nowa działkę,
która nie była ogrodzona, stąd potrzeba ogrodzenia i zabezpieczenia terenu przed
niepożadanymi zdarzeniami.
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Radny Tadeusz Gęs: według mnie to ogrodzenie w ogóle nie było potrzebne, zamiast
tego można było zrobić ogrodzenie przy Sp nr 2, kilkadziesiąt lat nie było ogrodzenia
i nikomu to nie przeszkadzało, wręcz teraz będzie utrudniało tej grupie osób, które dotąd
korzystały i z parkingu i z wejścia. Zwracam uwagę na konieczność naprawy ogrodzenia
przy Sp nr 2, tam może dojśc do jakiegoś wypadku i wtedy będzie problem.
Naczelnik WEKiS: zgadzam się cały czas co do jakości stanu technicznego ogrodzenia
przy Sp nr 2. Do tej pory nie było ogrodzenia przy Sp nr 154, bo teren o którym
mówimy nie należał do szkoły, teraz należy inna jest odpowiedzialność. W momencie
kiedy szkoła otrzymała ten teren, łącznie z częścią utwardzoną tzw. parkingiem,
jeśli Pani Dyrektor ma brać odpowiedzialnośc za ten teren, musi o to zadbać,
o bezpieczeństwo. W razie, gdyby doszło do wypadku, zdarzenia, odpowiada Pani
Dyrektor. Sytuacja jest teraz inna. Natomiast ten parking nie był używany przez szkołę,
przez pracowników, nauczycieli czy rodziców, ale okolicznych mieszkańców, którzy często
blokowali też wjazdy techniczne czy gspodarcze. Każdy dba, grodzi swój teren.
Radny Tadeusz Gęs: rozumiem, ale jeszcze mam prośbę o przejście między Moniuszki
a Sp nr 2, naprawienie płyt wystających z chodnika, tam może też dojść do wypadku,
dziecko może wpaść pod samochód prostu, dojdzie do nieszczęścia.
Naczelnik WEKiS: zgadzam się, natomiast jest to teren, którym szkoła nie zarządza,
jest to w pasie drogowym, drzewa które rosną w pasie dorgowym mają ogromne
korzenie, które niszczą te chodniki. Wiem, że Zarząd Dróg Miejskich sukcesywnie
naprawia te miejsca, zniszczone przez system korzeniowy, mam nadizjee, że to też
naprawi.
Radny Tadeusz Gęs: tam nie ma drzew, ten chodnik został zniszczony przez auta
dojeżdżające przy okazji jakiegoś remontu, proszę o uwzględnienie mojej prośby.
Wobec braku
o godz. 12,25.
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