
Protokół Nr 18/12 

z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów 

odbytej w dniu 27 lipca 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. Zapoznanie z działalnością Wójta w zakresie pozyskania środków finansowych na 

realizację gminnych zadań inwestycyjnych. 

2. 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 

Realizując porządek obrad Przewodniczący w pierwszej kolejności poprosił o zabranie głosu 

Pana Marka Kowala – Sekretarza Gminy i przedstawienie zadań inwestycyjnych jakie zostały 

wykonane w ostatnim czasie oraz jakie przedsięwzięcia są planowane do realizacji 

w przyszłości. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Sekretarz przedstawił programy, jakie realizowane są przy 

udziale środków z zewnątrz. Ponadto poinformował również, jakie wnioski zostały złożone 

i na jakie zadania, do realizacji których można uzyskać dofinansowanie. Dodatkowo 

zaznaczył, iż niektóre z wymienionych przedsięwzięć są to długofalowe projekty, takie jak 

chociażby realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny program 

„Pomagając innym – pomagamy sobie”. Kontynuując swą wypowiedź Pan Sekretarz 

zaznaczył, iż poczynione zostały również starania o pozyskanie dofinansowania na 

organizację imprez a mianowicie „Grzyby 2012”, „Dni Widawy” oraz „Dożynki”. Następnie 

poinformował zebranych, iż udało się także pozyskać środki na zakup nowego samochodu do 

przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie 

Widawskiej, z czego część kosztów tego zakupu sfinansowana zostanie z PFRON-u a także 

z Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo wyjaśnił, iż poczynione zostały pewne starania aby 

wykonać windę we wspomnianej powyżej placówce. 

W tym miejscu radna K. Ziółkowska zapytała, czy pomieszczenia znajdujące się na piętrze 

budynku Środowiskowego Domu Samopomocy są zagospodarowane. 

W odpowiedzi Przewodniczący zaznaczył, iż była już wcześniej rozważana możliwość 

utworzenia tam gabinetu rehabilitacyjnego. 

Następnie radna K. Ziółkowska zauważyła, iż wcześniej była również propozycja utworzenia 

w tej placówce całodobowego Ośrodka Domu Samopomocy, co jej zdaniem przyniosłoby dla 

gminy nie tylko pewne oszczędności ale również przyjmując osoby spoza naszego terenu 

można byłoby nawet osiągnąć pewne zyski. 

W toku dalszych obrad wywiązała się dyskusja w powyższym temacie w wyniku, której radni 

zgodnie stwierdzili, iż warto byłoby zagospodarować pomieszczenia znajdujące się na piętrze 

budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej. 



Następnie Sekretarz Gminy poinformował, na jakim etapie są prace związane z budową 

wodociągu w Józefowie Widawskim. Ponadto przedstawił koszt wspomnianego zadania oraz 

zakres prac, jaki ono obejmuje a także wysokość dofinansowania do realizacji tego 

przedsięwzięcia. 

Jako kolejna głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zwróciła się z zapytaniem dotyczącym 

możliwości pozyskania dofinansowania do modernizacji targowiska. 

W odpowiedzi na powyższe Sekretarz Gminy szczegółowo omówił, jaki zakres prac powinien 

obejmować remont placu targowego a także, jaki byłby przybliżony koszt ich realizacji. 

Ponadto zaznaczył, iż dofinansowanie obejmowałoby 70 % kosztów kwalifikowanych ale 

realnie można liczyć jedynie na 50 % zwrotu. Dodatkowo wyjaśnił, iż na obecną chwilę nie 

ma możliwości realizowania wspomnianej inwestycji, gdyż należałoby zabezpieczyć 

w budżecie gminy kwotę około 1 mln zł na wykonanie tego zadania a następnie po jego 

realizacji można byłoby ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów. 

W dalszej części obrad wywiązała się dyskusja na temat możliwości ubiegania się 

o dofinansowania na realizację zadań a mianowicie na jakie przedsięwzięcia można było 

pozyskać w latach ubiegłych a jakie obecnie. Ponadto radna K. Ziółkowska poruszyła kwestię 

realizacji Projektu Lider. W trakcie tej dyskusji Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż projekt o którym 

wspomniała radna prowadzony jest przez Lokalną Grupę Działania i obejmuje realizacje 

małych projektów a także kto może starać się o dofinansowanie w ramach wykonywania tych 

działań. Podsumowując wszystkie rozważania radni zgodnie stwierdzili, iż kwestia 

pozyskiwania środków unijnych zaniechana została w ubiegłych latach, kiedy to można było 

pozyskać znaczne kwoty dofinansowania na realizację konkretnych zadań. 

 

Ad. 2 

W kolejnym punkcie poruszona została przez radnego A. Mielczarka kwestia Ośrodka 

Zdrowia w Widawie a mianowicie konieczności wykonania podjazdu umożliwiającego 

dostanie się osobom niepełnosprawnym na piętro tego budynku. Następnie przedstawił 

sytuację, jaka miała miejsce w ostatnich dniach, kiedy to pacjent poruszający się na wózku 

inwalidzkim nie mógł skorzystać z możliwości zbadania wzroku przez okulistę, który 

przyjmował właśnie na piętrze w budynku Ośrodka Zdrowia. 

Z powyższą wypowiedzią zgodzili się pozostali członkowie komisji, których zdaniem 

wspomniany obiekt nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych a zwłaszcza gabinet, 

w którym prowadzone są zabiegi rehabilitacyjne i z którego w większości korzystają osoby 

mające problem z chodzeniem. 

Następnie wywiązała się dyskusja, w trakcie której ponownie poruszono kwestię 

przeniesienia gabinetu rehabilitacyjnego do Dąbrowy Widawskiej. Jednakże nie wszyscy 

radni zgodzili się z tym aby całkowicie likwidować rehabilitację w Widawie i w całości 

przenosić do Dąbrowy Widawskiej, gdyż wielu mieszkańców gminy będzie miało problem 

z dojazdem. 

W toku dalszego posiedzenia poruszona została kwestia dalszego funkcjonowania stacji CPN 

na terenie Widawy. 

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 


