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Protokół nr 31/10 
z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów 

odbytego w dniu 19 stycznia 2010 r. 
 
 

Otwarcia kolejnego posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów dokonał Pan Ireneusz 
Płóciennik – Przewodniczący tejże Komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitał 
zebranych. Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił 
proponowany na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

 
1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2010 rok. 
2. Analiza wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników gminnych 

jednostek organizacyjnych. 
3. Sprawy bieżące i różne. 
 
Do przedstawionego porządku obrad członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag i został 
przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia 
protokółu z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony 
do wglądu wcześniej, poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią 
w dniu dzisiejszym. 
W związku z tym, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 
protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1 
Przystępując do realizacji zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący poprosił 
o zabranie głosu Pana Wiesława Karczmarka – Skarbnika Gminy i udzielenie wyjaśnień 
dotyczących założeń do projektu przyszłorocznego budżetu. 
Pan Skarbnik omówił szczegółowo wytyczne do planowanego na kolejny rok budżetu, 
zaznaczając, iż zmniejszone zostały dotacje na Środowiskowy Dom Samopomocy. Ponadto 
dodał, iż zaplanowana modernizacja stacji uzdatniania wody jest obecnie priorytetowym 
zadaniem dla gminy i rozstrzygnięcie przetargu na tą inwestycje może przynieść dodatkowe 
zmiany dotyczące pozostałych przedsięwzięć. 
Następnie głos zabrał radny Gniłka, który zauważył, iż na przebudowę nakładek drogowych 
przeznaczona została zbyt niska kwota, aby można było zrealizować zaplanowane odcinki 
dróg. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Skarbnik wyjaśnił, iż jak już wcześniej wspomniał kwota ta 
może ulec zmianie w zależności od tego, na jaką sumę zostanie rozstrzygnięty przetarg 
dotyczący modernizacji stacji uzdatniania wody. Ponadto dodał, iż podobna sytuacja 
dotyczyła przebudowy ul. Słowackiego, gdzie planowana kwota na to zadanie okazała się za 
wysoka i pozostałą część można było przeznaczyć na realizację innych zadań. Kontynuując 
poinformował również, iż zostaną poczynione starania w kwestii zmniejszenia kwoty, jaką 
gmina przekazuje na realizację rozpoczętej już przebudowy drogi Północ-Południe, gdyż 
zaplanowana suma na całość tej inwestycji uległa zmniejszeniu. W toku dalszej wypowiedzi 
Pan Skarbnik wyjaśnił, iż należałoby również podjąć działania w zakresie pozyskania 
dofinansowania do przeprowadzenia modernizacji Ośrodka Zdrowia w Brzykowie. Następnie 
przedstawił zadania, jakie będą realizowane w przyszłym roku z funduszu sołeckiego. 
W tym miejscu Przewodniczący zapytał, czy przedstawione zadania będą realizowane 
z budżetu gminy i dlaczego wcześniej nie był utworzony taki fundusz. 
Odpowiadając na to pytanie Pan Skarbnik wyjaśnił, iż fundusz sołecki został wprowadzony 
zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy i to radni zadecydowali, o tym czy będzie on 
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realizowany. Ponadto wyjaśnił, jaka kwota w budżecie gminy została zaplanowana na ten cel 
i zasady naliczania sumy pieniędzy na poszczególne sołectwa. 
W dalszej części Przewodniczący zapytał, jaka kwota dofinansowania została przeznaczona 
w budżecie gminy dla Zakładu Usług Komunalnych. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Skarbnik wymienił kwotę dotacji oraz wyjaśnił, z czego ona 
wynika. 
W tym miejscu wywiązała się krótka dyskusja na temat dalszego funkcjonowania 
wspomnianego gospodarstwa pomocniczego. W toku tej polemiki Skarbnik wyjaśnił, iż 
Zakład Usług Komunalnych w obecnym kształcie będzie mógł funkcjonować do końca 
przyszłego roku, gdyż ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków nie zezwala na podleganie tej jednostki gminie. Ponadto dodał, iż 
należy zastanowić się, w jaki sposób i w jakiej formie będzie mógł dalej funkcjonować ten 
zakład. 
W tym miejscu radny Telega zapytał, co w takim przypadku będzie z pozostałymi usługami, 
które obecnie realizuje Zakład Usług Komunalnych. 
W odpowiedzi na zadane powyżej pytanie Pan Wójt wyjaśnił, iż tak jak już wcześniej 
wspomniał Pan Skarbnik, iż w myśl ustawy gmina nie może przejąć tej jednostki, gdyż musi 
się ona przekształcić w przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Ponadto dodał, iż wszelkiego 
rodzaju prace realizowane przez pracowników ZUK będą wykonywane z opóźnieniem, gdyż 
nie będzie już takich możliwości jak obecnie. Kontynuując przytoczył przykłady innych 
gmin, które również borykają się z podobnym problemem. Następnie Pan Wójt zaznaczył, iż 
należy zastanowić się także nad dalszym losem szkół działających na terenie naszej gminy, 
gdyż obecnie z budżetu gminy znaczna suma pieniędzy jest przeznaczana na dofinansowanie 
oświaty. W toku dalszej wypowiedzi zasugerował, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem 
przekształcenie Szkoły Podstawowej w Brzykowie w Przedszkole, gdyż kwestia utworzenia 
tam oddziału przedszkolnego okazała się trafnym posunięciem. Ponadto dodał, iż należy 
również poddać pod dyskusję temat bibliotek, a mianowicie zastanowić się nad tym czy jest 
zasadne dalsze utrzymywanie tych wszystkich placówek. Następnie kontynuując swą 
wypowiedź Pan Wójt poruszył kwestię posiadanego przez gminę mienia oraz jego 
porządkowania. Poinformował również, iż zostały ograniczone przyznawane przez NFZ 
punkty na rehabilitację i należy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać w dalszym ciągu te 
usługi. Następnie dodał, iż stypendia socjalne w znaczny sposób zostały ograniczone, co 
wywołało wielkie niezadowolenie osób korzystających z tej pomocy jednak gmina nie ma 
środków, aby móc nadal dopłacać do tych świadczeń. Na zakończenie swego wystąpienia 
zapoznał członków Komisji z pismem od mieszkańców Rudy dotyczącym budowy mostu. 
W tym miejscu wywiązała się krótka dyskusja odnośnie zaplanowanych do realizacji 
nakładek. W toku tej polemiki radny Gniłka zaproponował, aby wstrzymać się ze spłatą 
kredytu i wykonać modernizację dróg, które były wytypowane przez Komisję Rolnictwa. 
Następnie głos zabrał ponownie głos Pan Wójt informując Komisję o realizowanym przez 
szkoły programie „Edukacja bez barier”. Ponadto dodał, iż wielu sołtysów z terenu gminy 
również zaangażowało się w realizację programów finansowanych ze środków unijnych 
i z tego względu należałoby rozważyć dotychczasowe wynagradzanie sołtysów otrzymywane 
z prowizji za sumę zebranego podatku. Kontynuując zasugerował członkom Komisji, aby na 
najbliższe posiedzenie zaprosili przedstawiciela Zakładu Usług Komunalnych. 
W tym miejscu Przewodniczący zwracając się do Pana Wójta zapytał czy zwrócił się do 
Zakładu Usług Komunalnych z prośbą dotyczącą przedstawienia planu naprawczego tej 
jednostki i uzasadnienia tak wysokich taryf za wodę i ścieki. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt zgodził się ze zdaniem Przewodniczącego i przyznał, 
że te stawki są rzeczywiście wysokie i Zakład Usług Komunalnych będzie musiał 
przygotować plan restrukturyzacyjny. 
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Następnie ze względu na brak dodatkowych pytań oraz wyczerpaniu tematyki zaplanowanej 
na to posiedzenie Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi oraz Panu Skarbnikowi za 
udział w spotkaniu i udzieleniu informacji. 
Przedstawiony powyżej projekt budżetu gminy na 2010 rok stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 2 
W tym punkcie obrad członkowie Komisji opracowali plan pracy Komisji ds. Budżetu 
i Finansów na 2010 rok, który zostanie przedłożony do wglądu i zatwierdzenia Radzie Gminy 
Widawa na najbliższej sesji. 
 
Ad.3 
W dalszej części członkowie Komisji wysunęli wniosek do Wójta Gminy, stanowiący kolejny 
załącznik do niniejszego protokołu. 
W związku z brakiem dodatkowych pytań i wyczerpaniem tematyki dzisiejszego posiedzenia, 
Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął kolejne 
posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Jolanta Szuleta 
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