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Protokół nr 32/10 
z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów 

odbytego w dniu 16 lutego 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. Omówienie wykonania zadań wieloletniego planu inwestycyjnego. 
2. Analiza wybranej jednostki organizacyjnej gminy. 
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. 2 
Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący zapoznał członków Komisji 
z odpowiedzią na wniosek zgłoszony na poprzednim posiedzeniu. Następnie dodał, iż Radni 
nie posiadają kompetencji do wytypowania osób zatrudnionych w Zakładzie Usług 
Komunalnych, którym należy wręczyć wypowiedzenie warunków pracy. Ponadto wyjaśnił, iż 
osobiście nie zna wszystkich pracowników tej jednostki, nie ma również rozeznania, co do 
prawidłowego i rzetelnego wykonywania przez te osoby obowiązków, dlatego też nie może 
oceniać pracy tych osób, a tym bardziej wskazać, który z tych pracowników nadaje się do 
zwolnienia. Następnie Przewodniczący poprosił Pana Pawła Lisowskiego – Kierownika 
Zakładu Usług Komunalnych o przybliżenie działalności swojej jednostki. 
Na wstępie swej wypowiedzi Pan Lisowski udzielił wyjaśnień dotyczących liczby 
pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych, a mianowicie poinformował, 
iż często praca wykonywana przez tą jednostkę jest źle postrzegana przez mieszkańców, 
a powodem tego jest angażowanie osób, które muszą odpracować wyrok i nie przykładają się 
do pracy. Ponadto dodał, iż obecnie 3 osoby zatrudnione zostały na staż. 
Następnie radny Gniłka zapytał czy został już wyceniony zbędny sprzęt przeznaczony do 
sprzedaży. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Lisowski wyjaśnił, iż zostało to już zlecone, ponieważ jest to 
sprzęt, który jest dla zakładu zbyteczny, a jego sprzedaż przyniesie pewne zyski. 
W dalszej części radny Jaros zapytał, czy palacze z placówek szkolnych oraz ośrodków 
zdrowia zatrudnieni są w Zakładzie Usług Komunalnych. 
Odpowiadając na to pytanie Pan Lisowski zaznaczył, iż ta kwestia również musi być 
wyjaśniona, ponieważ koszty utrzymania tych pracowników ponosi jedynie jego jednostka. 
Następnie wyjaśnił, na jakich zasadach świadczone są usługi dla szkół oraz pozostałych 
budynków należących do gminy. 
W tym miejscu wywiązała się dyskusja, podczas której rozważano najlepsze rozwiązanie 
umożliwiające Zakładowi Usług Komunalnych dokonania pewnych oszczędności kosztów 
utrzymania pracowników, a także możliwości zarobkowych tej jednostki. 
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Następnie radny Gniłka zapytał jak została rozwiązana kwestia wspólnej kotłowni oraz 
świadczonych usług grzewczych dla banku. 
Odnośnie powyższego Pan Lisowski wyjaśnił, iż wysunięta propozycja do Zarządu Banku 
została odrzucona, jednak nadal trwają rozmowy w tym temacie. 
W tym miejscu radny Gniłka przedstawił stanowisko Zarządu Banku, który przychyliłby się 
do rozłożenia proponowanej kwoty na miesięczne raty. 
W dalszej części poruszony został temat odśnieżania dróg oraz wywozu śniegu. Następnie raz 
jeszcze podjęto temat osób zatrudnianych przez Zakład Usług Komunalnych. Podczas 
dyskusji na powyższy temat członkowie Komisji zgodnie stwierdzili, iż ocena pracy 
pracowników zatrudnionych leży w gestii Kierownika tej jednostki, a nie po stronie Komisji. 
 
Ad. 1 
W kolejnym punkcie Przewodniczący poprosił Pana Wójta o omówienie wykonania zadań 
wieloletniego planu inwestycyjnego. 
Przed przystąpieniem do omawiania powyższego tematu Pan Wójt przedstawił propozycje 
działań, jakie w przyszłości mógłby prowadzić Zakład Usług Komunalnych, które 
umożliwiłyby pozyskanie dodatkowych źródeł dochodów. Następnie przedstawił wieloletni 
plan inwestycyjny zaznaczając, które z zaplanowanych działań zostały już wykonane. 
Ponadto poinformował, jakie zadania należy przeprowadzić w najbliższym czasie. 
 
Ad.3 
W toku dalszego posiedzenia wywiązała się dyskusja dotycząca realizacji planowanych 
inwestycji, podczas której członkowie Komisji zgłaszali propozycje zadań, które ich zdaniem 
należy wykonać w pierwszej kolejności. Ponadto zgodnie stwierdzili, iż należy jak 
najszybciej dokonać zakupu kruszywa i zająć się modernizacją dróg. 
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 
 
 
                  Z-ca Przewodniczącego 
            Komisji ds. Budżetu i Finansów 
 
             Elżbieta Rybak 


