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     Protokół Nr 18  

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice z dnia 23 lutego 2022 r.  

 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni – członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną 

listą obecności stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu , Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek.  

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji A. Golewski, który otworzył posiedzenie 

powitał przybyłych i przedstawił temat posiedzenia:  

Ocena współpracy sołectw z Gminą Pabianice w temacie realizacji mniejszych inwestycji i 

zadań.  

Materiały zawierające  wykazy zadań zrealizowanych w 2021 r. w ramach środków 

wyodrębnionych w budżecie gminy na realizację funduszu sołeckiego znajdują się w załączeniu 

do niniejszego protokołu.  

 Informacja ref. Oświaty, Kultury i Sportu zał. nr 2 do protokołu  

 Informacja ref. Ochrony Środowiska , Gospodarki Gruntami Nieruchomościami – zał. 

nr 3  

 Informacja ref. Dróg i Planowania Przestrzennego – zał. nr 4.  

 

Przewodniczący Komisji oddał głos Wójtowi Gminy, który w odniesieniu  do tematu  Komisji 

wprowadzonego do planu pracy Komisji w miesiącu grudniu ubiegłego roku  na wniosek  

byłego radnego  K. Kowalskiego poinformował, że informacje zebrane dot.  współpracy 

sołectw z Gminą Pabianice w temacie realizacji mniejszych inwestycji i zadań zostały 

opracowane przez większość referatów w Urzędzie  Gminy.    

Uwagi jakie zostały zgłoszone na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w miesiącu grudniu 

ubiegłego roku przez radnego K. Kowalskiego dotyczyły współpracy z sołectwem Rydzyny, a 

mianowicie dotyczyły tego, że pracownicy Urzędu Gminy chcą zrzucić  część pracy na 

sołtysów. Wójt powiedział, że jest dokładnie inaczej, wynika to z chęci włączenia sołtysów, 

rad sołeckich do aktu tworzenia danej inwestycji, w szczególności w tym przypadku jeżeli 

chodzi o wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego. Pracownik Urzędu Gminy na pewno 

jest daleki od tego, aby jakiekolwiek działania zrzucać li tylko i wyłącznie na sołtysów. Jego 

zadaniem jest motywowanie i włączanie sołtysów i społeczności danej do wszelkich działań i 
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decyzji, które dotyczą ich sołectwa. Z wypowiedzi  wnioskodawcy tego tematu wynika to, że 

my chcąc włączyć lokalną  społeczność do podejmowania decyzji popadliśmy ofiarą naszej jak 

wyraził Wójt dobroci, ale pomimo tego powiedział Wójt nie odchodziłby od tego , aby lokalna 

społeczność była w jak największej skali włączona w działania i decyzyjność przy tworzenie 

inwestycji i ażeby miała duży wpływ na to co społeczność lokalna chce mieć na swoim terenie.  

Przewodniczący Komisji A. Golewski jak najbardziej wyraził  poparcie do wypowiedzi Wójta.  

 

Radna A. Marciniak w swojej wypowiedzi podziękowała pracownikowi Urzędu Gminy M. 

Madejowi za współpracę i pomoc w działaniach formalnych inwestycji prowadzonych z 

funduszu sołeckiego.  

Ponadto powiedziała, że na pewno bardzo dobrze byłoby, aby  taka osoba, która zajmuje się 

funduszami sołeckimi w Urzędzie Gminy jak inspektor  M. Madej była zapraszana na zebrania 

wiejskie,  te na których będzie temat  rozdysponowywania funduszu sołeckiego,  na pewno 

osoba ta byłaby bardzo pomocna i służyła fachową radą radom sołeckim.  

Dalej radna A. Marciniak odniosła się też  do współpracy z radą sołecką wsi Piątkowisko z 

którą jak wyraziła współpraca nie układa  dobrze.  Radni nie są zapraszani na jej  posiedzenia  

 

Wójt potwierdził wypowiedź radnej, powiedział, że  jeżeli chodzi o współpracę sołtysów i rad 

sołeckich  z innymi miejscowościami nie ma negatywnych spostrzeżeń.  

 

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej poinformował, że przeglądając materiał złożony przez 

poszczególne referaty w Urzędzie Gminy zauważył uwagi zgłoszone przez kierowników 

referatów tych referatów w kwestii nieprawidłowości dokonywanych przez sołtysów w 

składaniu faktur między innymi: opisu zadania, podpisu na odwrocie faktury po jej wystawieniu 

przez wykonawcę. Dodatkowo stwierdzone zostało nagminne dokonywanie zmian, które w 

ocenie referatów  składane są  zbyt późno tj. na sesjach wrześniowych październikowych i 

dotyczą zmian w ramach zadań w funduszu sołeckim z pieniędzy które nadal są 

niewykorzystane.  

 W tym miejscu zabrał głos Kierownik ref.  Ochrony Środowiska  i Gospodarki 

Nieruchomościami, który przypomniał o zasadach i regulaminie Wójta Gminy na podstawie 

których dokonywane są wszelkie  zakupy i które również obowiązują sołtysów w przypadku 

realizacji zadań z zakresu funduszu sołeckiego. Sołtysi realizując fundusz sołecki zamierzając 

dokonać zakupu winni najpierw dokonać uzgodnień z pracownikiem merytorycznym w 
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Urzędzie Gminy. W wielu przypadkach zauważa się nieprawidłowe działania w tym zakresie 

leżące po stronie sołtysów.  

Po wysłuchaniu powyższego Przewodniczący Komisji zaproponował wniosek, aby 

przeprowadzić szkolenie z sołtysami gminy i radami sołeckimi w temacie prawidłowego 

prowadzenia spraw związanych z dokonywaniem zakupu wszelkich materiałów  

związanych z  realizacją  funduszu sołeckiego i prawidłowości składania faktur. 

Wniosek został przyjęty przez aklamację.  

 

Radna A. Marciniak  wnioskowała, aby merytoryczny pracownik Urzędu Gminy w miarę  

możliwości uczestniczył w zebraniach wiejskich tych,  na których jest temat rozdysponowania 

funduszu sołeckiego.  

Innych spraw nie zgłoszono.  

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

      

Andrzej Golewski  

Protokołowała: 

Urszula Czerwonka  

 


