
Protokół nr 36/10 

z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów 

odbytego w dniu 19 sierpnia 2010 r. 

 

Kolejne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów otworzyła Pani Elżbieta Rybak – 

zastępca przewodniczącego Komisji, która na wstępie swego wystąpienia powitała radnych 

oraz Pana Jerzego Blaźlaka – Wójta Gminy. Następnie stwierdziła kworum niezbędne do 

obradowania i przedstawiła proponowany na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad, który 

przedstawia się następująco: 

 

1. Analiza realizacji dochodów własnych gminy za I półrocze 2010 r. 

2. Zapoznanie z działalnością Wójta w zakresie pozyskania środków finansowych na 

realizację gminnych zadań inwestycyjnych. 

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag 

i został przyjęty jednogłośnie. Następnie zastępca przewodniczącego Komisji przystąpiła do 

zatwierdzenia protokółu z poprzedniego posiedzenia. Dodała, że protokół był w Urzędzie 

Gminy wyłożony do wglądu wcześniej, poza tym wyjaśniła, iż jest możliwość zapoznania się 

z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

Z uwagi na to, iż do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych zastrzeżeń, 

protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Przystępując do realizacji przedstawionego powyżej porządku obrad, głos zabrał Pan Wójt, 

który przybliżył członkom Komisji realizację dochodów własnych gminy w I półroczu 

bieżącego roku. Następnie poinformował, iż obecnie trwa budowa wodociągu w Zborowie 

oraz zbiorników wodnych w Widawie. Odnośnie drugiej z wymienionych inwestycji 

nadmienił, iż pojawiły się pewne komplikacje związane z poborem energii. W toku dalszej 

wypowiedzi Pan Wójt zaznaczył, iż należy zwołać w najbliższym czasie spotkanie 

z mieszkańcami Restarzewa Cmentarnego oraz Środkowego odnośnie budowy mostu 

i remontu drogi. Następnie wyjaśnił, iż istnieje obawa, że środki przeznaczone na powyżej 

wspomniane zadania zostaną przekazane na inny cel. Ponadto zaznaczył, iż nie należy 

zwlekać z podjęciem decyzji odnośnie przebudowy mostu bez posadowienia kładki, gdyż 

wiąże się to z wykonaniem dodatkowej dokumentacji, a co za tym idzie wzrosną koszty tej 

inwestycji oraz wydłuży się termin jej realizacji. Kontynuując przedstawił kwestię 

odszkodowań dla mieszkańców Restarzewa Cmentarnego, za wywłaszczenie ich gruntów, 

które będą stanowić poszerzony pas drogowy. W dalszej części Pan Wójt poinformował, iż 

przy nowo wyremontowanej drodze Widawa – Rychłocice nie ma posadowionych wiat 

przystankowych, dlatego też zostały poczynione starania, aby władze Województwa 

umieściły je natomiast gmina zadba o ich należyte utrzymanie. 

 

Ad. 2 

Do omówienie kolejnego tematu poproszony został również Pan Wójt, który na wstępie swej 

wypowiedzi poinformował, iż gmina ze względu na ograniczony budżet nie mogła skorzystać 

ze wszystkich przedsięwzięć dotowanych ze środków unijnych, takich jak chociażby place 

zabaw dla dzieci. Następnie nadmienił, iż zostały przygotowane projekty na modernizację 

dwóch dróg dojazdowych do pól w miejscowości Józefów Widawski i Wola Kleszczowa. 

Kontynuując wyjaśnił, iż na realizację wspomnianych zadań należy zapewnić środki 

w budżecie a po wykonaniu inwestycji zostanie zwrócona część środków. W dalszej części 



dodał, iż niestety gmina nie dysponuje obecnie tak dużym zapleczem finansowym, aby móc 

zrealizować oba te projekty, dlatego też został wytypowany jedynie odcinek Józefów 

Widawski – Chrząstawa. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt nadmienił, iż wiele pracy 

i wysiłku zarówno ze strony pracowników Urzędu Gminy jak i również rolników kosztowało 

wyegzekwowanie znikomej rekompensaty za skutki powodzi. Następnie poinformował, iż 

wyłączenia nocne oświetlenia ulicznego w niektórych miejscowościach przyczyniły się do 

dość dużych oszczędności. Kontynuując swą wypowiedź Pan Wójt zaznaczył, iż dość dużo 

zadań realizowanych jest z funduszu sołeckiego. W dalszej części wyjaśnił, iż budowa 

wodociągu w Woli Kleszczowej będzie natomiast wykonana ze środków uzyskanych 

z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która była 

zaciągnięta na rekultywację wysypiska w Chrustach. Ponadto wyjaśnił, iż wiele środków 

pochodzi z Programu „Kapitał Ludzki”, z których w znacznym stopniu skorzystały szkoły 

z terenu naszej gminy jak również Gminny Ośrodek Społeczny. Kontynuując poinformował, 

iż projekt na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola nie został przyjęty, gdyż pojawił 

się pewien błąd. Ponadto dodał, iż być może będzie kolejny nabór i projekt zostanie złożony 

ponownie i może wówczas uda się go zrealizować. Następnie raz jeszcze zaznaczył, iż gmina 

nie jest w stanie wykorzystać wszystkich środków z, zewnątrz dlatego też realizowane są te 

najpilniejsze zadania. Kontynuując dodał również, iż inwestycje, na które gmina pozyskuje 

dofinansowanie trzeba jednak zabezpieczyć środki w budżecie, dlatego też konieczne było 

zaciągnięcie dodatkowego kredytu, który został zamieniony na pożyczkę, z uwagi na 

korzystniejsze warunki oprocentowania. W toku dalszej wypowiedzi poinformował, iż 

przygotowywane są kolejne projekty z Programu Lokalnej Grupy Działania, które mają dużą 

szansę na realizację. Następnie Pan Wójt nadmienił również, iż został zakupiony samochód 

ratowniczo-gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźniu. Ponadto 

wyjaśnił, iż przygotowanych jest wiele dokumentacji na zadania, które trzeba stopniowo 

realizować, tak jak chociażby osiedla w Widawie i Chociwiu, a także budowa wodociągów, 

które trzeba zdążyć wykonać przed kolejnym etapem projektu Północ Południe. Kontynuując 

zaznaczył, iż wiele środków gmina pozyskała z powiatu łaskiego, chociażby poprzez 

realizację tak dużego zadania, jakim jest wspomniany powyżej projekt, którego całkowity 

koszt wynosi 82 126 483 zł, z czego powiat łaski pokryje 3 787 363 zł, a dofinansowanie 

całości zadania ze środków unijnych to kwota 53 335 568 zł. W dalszej części nadmienił, iż 

wiele miejscowości na terenie gminy posiada chodniki a nieliczne również ścieżki rowerowe. 

Następnie Pan Wójt nadmienił, iż w przyszłości należałoby rozważyć budowę boiska 

z Programu „Orlik”, a także modernizację dróg w Rudzie oraz Restarzewie korzystając 

z dofinansowania na poprawę jakości dróg dojazdowych do pól. 

W tym miejscu radny Jaros zapytał jak wygląda obecnie sytuacja z kruszywem i czy będzie 

ogłaszany przetarg na jego zakup. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż ze względu na to, iż zapadła decyzja 

o zakupie kruszywa w drodze bez przetargowej można było nabyć jedynie ograniczoną jego 

ilość i obecnie do końca roku nie można dokupić kamienia drogowego bez ogłaszania 

przetargu. Ponadto dodał, iż do modernizacji dróg została wykorzystana znaczna ilość 

rozdrobnionego gruzu, jednakże wiele tego materiału oraz kruszywa było przeznaczone na 

usuwanie skutków powodzi. 

Następnie radny Jaros zapytał, jaki jest koszt założenia lampy oświetlenia ulicznego. 

Odpowiadając na powyższą kwestię Pan Wójt wyjaśnił, iż jeżeli istnieje dodatkowy kabel to 

jest to niewielki wydatek jednak, jeżeli należy go dołożyć to wymagane jest w pierwszej 

kolejności wykonanie dokumentacji, co znacznie zwiększa koszty. Następnie wracając do 

tematu pozyskiwania środków finansowych podsumowując nadmienił, iż pod tym względem 

Gmina Widawa zajęła 4 miejsce w Województwie. 

 



Ad. 2 

W kolejnym punkcie członkowie Komisji wystosowali pismo do Wójta Gminy z wnioskiem 

o zakupienie dodatkowego kruszywa do uzupełnienia ubytków w drogach gminnych 

zaplanowanych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, które stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

Następnie w związku z brakiem dodatkowych pytań i wyczerpaniem tematyki zaplanowanej 

na to posiedzenie, Pani Elżbieta Rybak – Zastępca Przewodniczącego Komisji podziękowała 

wszystkim za udział w obradach i zamknęła kolejne posiedzenie Komisji ds. Budżetu 

i Finansów. 

 

Protokołowała: 

Jolanta Szuleta 

                                                                                                               Przewodniczący 

                                                                                                 Komisji ds. Budżetu i Finansów 

 

                                                                                                 Ireneusz Płóciennik 


