Protokół Nr 28
z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej z dnia 27 stycznia 2022 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się on-line i rozpoczęło o godz. 9:00.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji Gospodarczo-Finansowej obecni zgodnie
z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu, Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek
oraz Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Bychlewie A. Pluta.
Radny K. Kowalski przestał być członkiem Komisji oraz radnym z dniem złożenia mandatu, tj. z
dniem 31.12.2021 r.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej M. Madaj.

Tematyka posiedzenia:
1. Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Domu Kultury za rok 2021 i
przedstawienie planu na 2022 rok.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący powitał zebranych, odczytał tematykę posiedzenia i poinformował, że radni
otrzymali zarówno propozycję planu pracy Komisji, jak i materiał przekazany przez Dyrektor
Gminnego Domu Kultury w Bychlewie. Niemniej Przewodniczący poprosił o krótkie przedstawienie
materiału przez Dyrektor GDK.

Ad. pkt 1.
Dyrektor GDK w Bychlewie A. Pluta przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego
Domu Kultury za rok 2021, co stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Następnie poinformowała, że otrzymany przez nią budżet na 2022 r. zakłada znacznie niższą kwotę
niż oczekiwano. Niemniej w 2022 rok planowane są, podobnie jak w poprzednich latach, warsztaty,
wyjazdy, wznowienie nauki gry na instrumentach oraz wznowienie działalności klubu seniora w
okresie jesiennym.
Pytań, ani uwag do powyższego nie było.
Niemniej Przewodniczący podsumował powyższe wystąpienie stwierdzeniem, że pomimo obecnej
sytuacji miniony rok był bardzo intensywny dla GDK.

Ad. pkt 2.
Przewodniczący poinformował, odnosząc się do przedłożonego projektu planu pracy Komisji, który
stanowi zał. nr 3 do protokołu, że plan został opracowany z uwzględnieniem uwag kierowników
poszczególnych referatów Urzędu Gminy.
Pytał, czy radni mają uwagi do propozycji planu.
Uwag nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 r.
Plan został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 3.
W tym miejscu, będąc przy głosie, Wójt odniósł się do wypowiedzi Dyrektor GDK odnośnie budżetu.
Zauważył, że wszystkie jednostki budżetowe, jak szkoły, ośrodki zdrowia, czy GDK mają na tym
etapie wyśrubowane budżety. Jednak, jeżeli w trakcie roku pojawią się poważne potrzeby, to Gmina
będzie dokładać.
Następnie Wójt przedstawił materiały na sesję.
Projekty uchwał od nr roboczego LVII/A/2022 do nr LVII/D/2022 stanowią załączniki od nr 4 do nr
7, wraz z uzasadnieniami do nich.
Pytań, ani uwag do powyższego nie było.
Wójt poinformował ponadto, że zamierza wprowadzić pod obrady sesji kolejne 2 projekty uchwał w
sprawie zmian w budżecie gminy z uwagi na fakt, że Starostwo Powiatowe ogłosiło przetargi na
wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowych na drogi w Pawlikowicach I i II. Najniższe
oferty opiewają na kwoty wyższe niż zaplanowano. Dlatego zwrócono się do Gminy o dołożenie
kwot: 20.725,00 zł i 29.335,00 zł. Po stronie starostwa będą to takie same kwoty.
Pytań nie było.

Ad. pkt 4.
Spraw różnych nie było.
Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.
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