
Protokół Nr 14/12 

z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów 

odbytej w dniu 28 marca 2012 r. 

 

Kolejne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów otworzył Pan Sebastian Rychlik 

– Przewodniczący tejże komisji, który na wstępie powitał zebranych. W dalszej kolejności 

stwierdził kworum niezbędne do obradowania i zaprezentował zaplanowany porządek obrad, 

który przedstawia się następująco: 

 

1. Omówienie zadań wieloletniego planu inwestycyjnego. 

2. Analiza wybranej jednostki organizacyjnej gminy. 

3. Sprawy bieżące 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, 

poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia nie wnoszono uwag 

i został on przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 i 2 

Realizując zaplanowany porządek obrad Przewodniczący Komisji poprosił Panią Dorotę 

Słowińską – Skarbnik Gminy o informacje dotyczące planowanych zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. 

Na wstępie swego wystąpienia Pani Skarbnik zaznaczyła, iż zmiana, jaka nastąpi 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczy inwestycji pn. „Edukacyjne Wrota Regionu 

Łódzkiego”, która ma na celu wdrożenie informatyzacji w placówkach oświatowych oraz 

zaopatrzenia ich w dodatkowy sprzęt multimedialny, urządzenia wielofunkcyjne, serwery oraz 

oprogramowanie. Następnie przedstawiła wysokość łącznych nakładów finansowych, jakie 

muszą być przeznaczone na wykonanie tego zadania a także kwoty wydatkowane 

w poszczególnych latach jego realizacji. 

W tym miejscu Przewodniczący zapytał, jakie dalsze zmiany nastąpiły w omawianym planie 

w wyniku wprowadzenia wspomnianej inwestycji. 

Odpowiadając na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż głównie środki na realizację 

wspomnianego zadania zdjęte zostały z wydatków związanych z oświatą a mianowicie 

dotyczące obsługi oświatowej, natomiast pozostała kwota, to jedynie drobne przesunięcia 

między poszczególnymi paragrafami. W dalszej kolejności wyjaśniła, jak księgowane są 

poszczególne wynagrodzenia. Następnie zaznaczyła, iż podpisana została umowa z Urzędem 

Marszałkowskim na dofinansowanie Dożynek 2011 na kwotę około 17 tys. zł. Ponadto 

poinformowała, iż prawdopodobnie zostanie wprowadzona poprawka do projektu uchwały 

w sprawie zmiany omawianego planu, z uwagi na możliwość otrzymania decyzji z Urzędu 

Marszałkowskiego o przekazaniu dofinansowania na zakup samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej. 

Dodatkowo podkreśliła, iż została już podpisana umowa z PFRON na wsparcie finansowe 

zakupu powyżej wspomnianego pojazdu w kwocie 135 tys. zł. W toku dalszego wystąpienia 

Pani Skarbnik poinformowała, iż niebawem ogłoszony zostanie przetarg na budowę 

wodociągu i być może kwota zaplanowana na jego realizację ulegnie zmniejszeniu. Następnie 

wyjaśniła, iż dopiero po uzyskaniu szczegółowych informacji w powyższej kwestii będzie 

można ogłosić z kolei przetarg na zaciągnięcie kredytu. Na zakończenie swej wypowiedzi 



podkreśliła jeszcze, iż warto zainwestować brakującą kwotę około 20 tys. zł. na zakup 

wspomnianego powyżej pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, gdyż planowana 

kwota dofinansowania, to około 200 tys. zł. 

Następnie Przewodniczący Komisji Poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie kwestii 

związanej z realizacją budżetu gminy. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Skarbnik wyjaśniła, iż w zasadzie realizacja budżetu 

odbywa się na bieżąco z wyjątkiem pewnych kwestii związanych wypłatą wynagrodzeń 

w oświacie. W tym miejscu nadmieniła, iż została zatrudniona nowa osoba we wspomnianym 

powyżej referacie i prawdopodobnie pewne kwestie zostaną dogadane i wyjaśnione drobne 

niedociągnięcia, jakie miały tam do tej pory miejsce. Następnie poinformowała, iż Szkoła 

Zawodowa w Widawie została włączona do Zespołu Szkół w Widawie, co nie tylko 

przyniesie pewne oszczędności ale również uprości pewne kwestie organizacyjne. 

W tym miejscu radny Morawski zapytał, czy do tej pory księgowość dla obu wspomnianych 

szkół była prowadzona odrębnie. 

Odpowiadając na powyższe pytanie Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż księgowość była odrębnie 

prowadzona, gdyż były to dwie inne placówki. Dlatego też Pani Skarbnik raz jeszcze 

podkreśliła, iż połączenie tych szkół usprawni nie tylko pracę jak i nadzór, lecz przede 

wszystkim pozwoli na wyegzekwowanie pewnych oszczędności. 

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik, aby omówiła realizację zadań 

inwestycyjnych. 

W odpowiedzi na powyższą prośbę Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż przekazane zostało kolejne 

i ostatnie już 500 tys. zł na zakończoną inwestycję dotyczącą przebudowy drogi Północ-

Południe, która została już w 100% rozliczona. Następnie wspomniała o zakończonej 

budowie sieci wodociągowej w Widawie oraz przebudowie ul. Kopiec. Kontynuując swą 

wypowiedź Pani Skarbnik zaznaczyła, iż, spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek odbywa 

się zgodnie z harmonogramem z wyjątkiem kredytu na prefinansowanie, którego druga 

transza wpłynęła dopiero w roku bieżącym. Następnie zaznaczyła, iż sytuacja finansowa 

gminy jest zła natomiast opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej wyraźnie wskazują na 

wprowadzaniu doraźnych cięć i oszczędności oraz wyeliminowaniu funduszu sołeckiego. 
 

Ad. 3 

W kolejnym punkcie radny Morawski poruszył kwestię sprzedaży bloków w Chociwiu. 

W powyższym temacie wywiązała się krótka dyskusja, w trakcie, której Pani Skarbnik 

wyjaśniła, iż wpływy ze sprzedaży wspomnianej powyżej nieruchomości nie zostały ujęte 

w budżecie gminy. 

W toku dalszego posiedzenia wywiązała się dyskusja dotycząca planowanego uruchomienia 

szkoły społecznej w Restarzewie a przede wszystkim poruszona została kwestia jej 

finansowanie a także problem związany z dowozem dzieci do takiej placówki. 

Ponadto członkowie komisji poddali pod dyskusję propozycję radnego Semaszczuka 

dotyczącą zmniejszenia liczby sołectw oraz zmianę formy zapłaty sołtysom za udział w sesji. 

Zdaniem członków komisji byłoby to dobre rozwiązanie, gdyż na terenie naszej gminy jest 

zbyt duża liczba sołectw. 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to posiedzenie Pan Sebastian Rychlik, 

który przewodniczył obradom podziękował za udział w spotkaniu i zakończył kolejne obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Jolanta Szuleta                                        Przewodniczący 

Komisji ds. Budżetu i Finansów 

 

Sebastian Rychlik 


