
    Protokół Nr 11 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 stycznia 2021 r.  

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej obecni zgodnie z 

załączoną listą obecności potwierdzoną  obecność jej  członków Komisji przez 

Przewodniczącego Komisji.  

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w formie online.  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji A. Golewski, powitał  przybyłych i przedstawił  

następującą tematykę posiedzenia: 

1. Zalecenia pokontrolne sformułowane w 2019 i 2020 r. przez organy kontroli 

zewnętrznej – realizacja zaleceń  

2.  Sprawy różne.  

 

Ad. pkt 1.  

 

Komisja otrzymała za pośrednictwem poczty elektronicznej materiały takie jak: 

1. Informację z lat 2019 i 2020 dot.  przeprowadzonych kontroli przez Państwowy 

Powiatowy inspektorat Sanitarny w Pabianicach w zakresie kontroli obiektów Stacji 

Uzdatniania Wody na terenie Gminy w zakresie oceny stanu sanitarnego, w tym 

protokoły kontrolne z przeprowadzonych kontroli wraz z informacją wykonania 

wszystkich wskazanych przez kontrolę zaleceń i doprowadzenia do właściwego stanu 

pomieszczeń stacji i jej terenu  (dot. stacji w Górce Pabianickiej)  – zał. nr 2 do 

protokołu.  

 Dokumenty Państwowego Powiatowego Inspektoratu w Pabianicach 

zawierające ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągów 

zbiorowych  zaopatrzenia w Rydzynach, w Górce Pabianickiej i w Żytowicach  

stwierdzające  pozytywną ocenę w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi.  

2. Informację o przeprowadzonej kontroli przez Państwową Straż Pożarną w Pabianicach 

– kontrola stanu hydrantów p.poż w Piątkowisku w tym decyzję Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w kwestii umorzenia w 

całości postępowania administracyjnego wszczętego z Urzędu w sprawie nakazania 

Gminie Pabianice usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej (dot.  

użytkowania hydrantu nadziemnego niesprawnego technicznie w Piątkowisku, braku 

oznakowania hydrantów wymienionych w niniejszej decyzji, braku pokryw nasad przy 

hydrantach. Wszystkie wymienione uchybienia zostały usunięte) – zał. nr 3 

 Protokoły  Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pabianicach z 

przeprowadzenia dowodu oględzin sieci wodociągowej przeciwpożarowej w 

Piątkowisku i usunięcia wszystkich nieprawidłowości wskazanych w 

protokołach  ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych  



 Protokół z przeglądu sieci hydrantowej na terenie gminy Pabianice  

3. Informacja nt. zakończenia czynności kontrolnych prowadzonych przez WIOŚ w 

zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2012 – 2019  i  o wynikach 

oraz zaleceniach pokontrolnych. – zał. nr 4 do protokołu  

4. Informacja nt. przeprowadzonych czynności kontrolnych operacji „ Przebudowa drogi 

gminnej nr 108283E – ul Złota w Piątkowisku gm. Pabianice” dofinansowanego z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – zał. nr 5 do protokołu.  

5. Informacja ref. Oświaty Kultury i Sportu  z wykonania zaleceń pokontrolnych z 

przeprowadzonej kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi  w latach 

2019/ 2020 w zakresie realizacji zadań dotyczących kultury fizycznej i sportu w roku 

2017 i 2018 – zał.  nr 6 do protokołu.  

6. Zalecenia pokontrolne sformułowane w 2019 i 220 przez organy kontroli zewnętrznej 

realizacja zadań w zakresie prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w gminie 

Pabianice. – zał. nr 7 do protokołu.  

Komisja po zapoznaniu się z przedłożonymi jej informacjami stwierdziła, że w wyniku 

przeprowadzonych kontroli wszystkie zalecenia i wskazane uchybienia zostały usunięte.   

W dyskusji radny K. Kowalski zabierając głos zwrócił uwagę  na zalecenia pokontrolne 

wydane  przez WIOŚ po przeprowadzeniu kontroli w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi w latach 2012 – 2019  i  o wynikach oraz zaleceniach pokontrolnych. – zał. 

nr 4 do protokołu „przeprowadzenie co najmniej raz na dwa lata kontroli podmiotów 

odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, pytał  na czym ta kontrola 

miałaby polegać.  

Poza tym radny K. Kowalski w swojej wypowiedzi zaznaczył, że wskazane uchybienia do 

usunięcia po przeprowadzonych kontrolach są generalnie niższej rangi i w informacjach 

przedłożonych wykazano, że  są usunięte. Urząd reaguje prawidłowo.  Ważne, aby w 

przyszłości nie powstawały.   

 

Do złożenia wyjaśnienia w powyższym zdecydowano się poprosić Kierownika ref. 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbickiego.  

 

Na pytanie radnego K. Kowalskiego w kwestii dot. przeprowadzenia co najmniej raz 

na dwa lata kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości Kierownik S. Izbicki poinformował , że ….. 

 

Radny Kowalski powiedział, że ta informacja jest zadawalająca, w związku z tym nie 

oczekuje już wyjaśnienia na piśmie.  

Dalej radny K. Kowalski zabrał głos w sprawach związanych z zaleceniami pokontrolnymi 

w kwestii dot. kultury fizycznej  i sportu, przypomniał, że procedury naprawcze  jakie są 

wykazane w informacji przedłożonej przez referat Oświaty Kultury i Sportu przewijały się 

już wcześniej na Komisjach rady.  

Radny postawił wniosek o przegląd wszystkich procedur , chodzi o ocenę  wniosków…. 



 

Radny S. Cholewa w nawiązaniu do przeprowadzonej kontroli przez Państwową Straż 

Pożarną w Pabianicach – kontrola stanu hydrantów p.poż w Piątkowisku, poinformował, że 

w miesiącu październiku ubiegłego roku miał miejsce pożar w Jadwininie ,  strażacy 

mieli problem ze zlokalizowaniem zasuw do  hydrantów.  

Radny wnioskował, aby przeprowadzić  przegląd wszystkich hydrantów  na terenie 

całej gminy, dostarczyć informację do poszczególnych jednostek OSP o lokalizacji 

hydrantów, które będą wykorzystywane przez jednostki strażackie  w razie 

ewentualnego pożaru.   

Kierownik S. Izbicki informował, że wszystkie jednostki taką wiedze posiadają, jednak 

radny S. Cholewa zaprzeczył temu, informując, że strażacy z OSP Rydzyny obecni przy 

w/w pożarze takiej wiedzy nie posiadali.  


