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Protokół Nr 33/10 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytej w dniu 12 stycznia 2010 r. 
 
 Otwarcia kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej dokonał Pan Marek Olejniczak – 
Przewodniczący tejże Komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitał zebranych. 
Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił proponowany 
porządek obrad: 
 
1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2010 r. 
2. Sprawy bieżące i różne.  

 
 Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty 
jednogłośnie. Następnie po zatwierdzeniu tematyki obrad, Przewodniczący Komisji przystąpił 
do zatwierdzenia protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji. Dodał, że protokół był 
wcześniej wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy, poza tym oznajmił, że jest możliwość 
zapoznania się z protokołem w dniu dzisiejszym. 
W związku z tym, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 
protokół został przyjęty jednogłośnie przez członków Komisji. 
 
Na posiedzenie Komisji przybył Skarbnik Gminy - Pan Wiesław Kaczmarek, który oznajmił, 
że założenia projektu budżetu na 2010 rok przedstawione w miesiącu grudniu nie uległy 
zmianie.  
W tym miejscu Przewodniczący komisji Pan Marek Olejniczak zapytał, czy dochody gminy 
są planowane w mniejszej kwocie niż w roku poprzednim. 
Skarbnik odpowiedział, że planowane dochody są mniejsze niż na rok 2009. Kontynuując 
oznajmił, że zadłużenie gminy w stosunku do ustawy o finansach publicznych wynosi na 
koniec 2010 r. 47%, w związku z powyższym zbliżamy do granicy kwoty bezpiecznego 
zadłużenia.  
W toku dalszej wypowiedzi Skarbnik oznajmił, że planuje się uzyskanie niższych dochodów  
z tytułu podatku rolnego - ok. 200 tys. zł. 
Następnie Przewodniczący komisji zwrócił się z zapytaniem do Skarbnika dot.. ściągalności 
podatkowej 
W odpowiedzi na powyższe Pan Skarbnik oznajmił, że aktualnych danych nie posiada, gdyż 
sprawozdania są w trakcie realizacji, dodał, że dysponuje tylko danymi z III kwartału 2009 r. 
Kontynuując oznajmił, że na koniec III kwartału poprzedniego roku było 100 tys. zł zaległości 
od osób prawnych, tzn. podatku od nieruchomości. W tym miejscu Skarbnik poinformował, 
że również na obecny rok ten podatek jest zaplanowany w kwocie niższej, gdyż przewiduje 
się, że również w tym roku będzie niezrealizowany. Następnie Skarbnik nawiązał do tematu 
oświaty i wydatków z nią związanych, dodał, że subwencja na oświatę wzrosła tylko 100 tys. 
zł, a ogólne wydatki zwiększyły się trzykrotnie. 
Odnosząc się do powyższego głos zabrał Przewodniczący Olejniczak, który zasugerował, aby 
w szkole w Brzykowie zorganizować przedszkole, a w Restarzewie też pomyśleć o zmianach. 
Dodał, że te wszystkie działania muszą prowadzić do ograniczenia wydatków na oświatę. 
Poza tym oznajmił, że należy również pomyśleć o ograniczeniu wydatków na biblioteki 
publiczne, gdyż zdaniem Przewodniczącego czytelników jest zbyt mało i biblioteki powinno 
się połączyć z bibliotekami szkolnymi. Poinformował, że koszt utrzymania bibliotek wynosi 
ok. 100 tys. zł.  
W toku dalszej swojej wypowiedzi Przewodniczący Olejniczak zapytał Skarbnika, jaką kwotę 
subwencji otrzyma gmina na rok 2010. 
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Skarbnik odpowiedział, że na ten rok otrzymamy kwotę w wysokości 5.200 tys. zł i dodał, że 
wydatki wynoszą 7.620 tys. zł. 
Następnie głos zabrał radny Szydłowski, który nawiązał do prośby Prezesa OSP 
w Restarzewie, który apelował o założenie ogrzewania w strażnicy, gdzie stacjonuje 
samochód strażacki. Prezes sugerował, aby połączyć ogrzewanie szkoły ze strażnicą OSP. 
Zdaniem Pana Wójta takie rozwiązanie jest możliwe, ale przed rozpoczęciem działań należy 
przygotować stosowną dokumentację.  
Następnie Przewodniczący Olejniczak zwrócił się do Pana Wójta z sugestią, że gmina ponosi 
zbyt duże wydatki na oświatę.  
Pan Wójt oznajmił, że obecnie awans nauczycieli jest bardzo szybki, a to się wiąże 
z wydatkami samorządu.  
Poza tym Pan Wójt poinformował, że 18,5 mln zł kosztują kosztorysy inwestorskie na zadania 
drogowe, poza tym mówił o tym, że w przedszkolu w Widawie dzieci ubywa, a kadra 
pracownicza się nie zmniejsza. Również zastanowieniu podlega fakt działania świetlicy 
w GOK, gdyż w tym samym czasie funkcjonuje świetlica w strażnicy.  
Następnie głos zabrał Radny Mikła, który nawiązał do tematu związanego z ośrodkiem 
zdrowia w Brzykowie i zaproponował, aby ośrodek zdrowia przenieść do budynku szkoły.  
Pan Wójt odpowiedział, że obecnie mamy już przygotowaną dokumentację na remont, jest 
tam przewidziane mieszkanie dla lekarza, poza tym dodał, że usytuowanie ośrodka jest bardzo 
atrakcyjne. 
W toku dalszej swojej wypowiedzi Pan Wójt zasugerował, że do tej pory np. GOK, czy 
ośrodki zdrowia nie ponoszą kosztów związanych z ogrzewaniem. Zdaniem Pana Wójta ta 
sytuacja powinna ulec zmianie.  
Poza tym Pan Wójt poinformował, że będziemy się starać o umorzenie pożyczki (zaciągniętej 
na likwidację wysypiska śmieci w Chrustach) i środki pozyskane zostaną przeznaczone na 
budowę wodociągu za rzeką w Woli Kleszczowej. Ponadto poinformował, że powinniśmy 
zająć się sprawą budowy wodociągu Widawa - Podgórze, gdyż ta inwestycja musi zostać 
wykonana przed budową drogi powiatowej (projekt IPI). 
W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt oznajmił, że gmina nie uniknie tematu budowy 
wiatraków bądź elektrowni wodnych, które staną się źródłem energii odnawialnej, ponadto 
dodał, że jest wiele wniosków od mieszkańców, którzy chcieliby przeprowadzić dolesienia 
swoich gruntów, ale budowa źródeł energii odnawialnej oraz dolesienia są możliwe po 
uchwaleniu zagospodarowania przestrzennego. 
Kontynuując Pan Wójt oznajmił, że gmina powinna też pomyśleć o wybudowaniu jednego 
bądź dwóch wiatraków, dodał, że wiatraki najczęściej są sytuowane przy Głównych Punktach 
Zasilania (wzdłuż torów kolejowych), gdyż wtedy są najmniejsze straty energii. Wokół 
wiatraka w promieniu 500 m nie może być żadnej zabudowy. Ponadto Pan Wójt wskazał 
pożytki z udzielenia zgody inwestorowi na budowę wiatraka, m.in. środki z tytułu dzierżawy 
gruntu - ok. 7 - 10 tys. rocznie. 
W tym miejscu Pan Wójt dodał, że w przypadku gdyby wiatrak był naszą własnością to nie 
ponosilibyśmy kosztów podatku od nieruchomości oraz nie płacilibyśmy podatku za turbinę 
(2%). 
Wobec powyższego komisja zawnioskowała, aby taki dokument został opracowany.  
Zmieniając temat Pan Wójt poinformował radnych, że znacznie zwiększyły się koszty 
związane 
z oświetleniem ulicznym, zasugerował również, że należy doposażyć kluby sportowe, które są 
miejscem spotkań dla młodzieży i mieszkańców poszczególnych wiosek.  
Następnie Przewodniczący Olejniczak zasugerował, aby wystawić do sprzedaży sprzęty 
ZUK- u, które nie są już używane. 
Kolejno głos zabrał radny Szydłowski, który prosił o położenie rur wodociągowych 
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w Chociwiu na posesjach mieszkańców, żeby nie trzeba było przechodzić pod drogą 
wojewódzką.  
Radny Pokorski apelował o wykonanie dokumentacji na wodociąg w Siemiechowie i drogę 
Wielka Wieś - Siemiechów.  
Pan Wójt również wskazał, że jest potrzeba wykonania dokumentacji na garaż w OSP 
Brzyków.  
 
W związku z wyczerpaniem tematyki dzisiejszego posiedzenia, Przewodniczący Komisji 
podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął kolejne posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Emilia Konieczna  

       Przewodniczący 
        Komisji Rewizyjnej 

 
                 Marek Olejniczak 


