
Protokół Nr 19/12 

z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów 

odbytej w dniu 6 sierpnia 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. Analiza realizacji dochodów własnych gminy za I półrocze 2012 r. 

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 

Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią 

Dorotę Słowińską – Skarbnika Gminy i przedstawienie sytuacji związanej z realizacją 

dochodów własnych gminy za pierwsze półrocze bieżącego roku. 

Na wstępie swego wystąpienia Pani Skarbnik zaznaczyła, iż ogólnie dochody gminy zostały 

wykonane w przeszło 50 %. Następnie zaznaczyła, iż jeśli chodzi o podatki to sytuacja na 

obecną chwilę wygląda dość dobrze. Ponadto dodała, iż nie wiadomo jak ta kwestia będzie 

wyglądała w drugim półroczu, gdyż zazwyczaj większe wpływy z podatków osiągane są 

w pierwszej części roku, ponieważ osoby fizyczne mają możliwość wpłaty całości należności 

zaś dochód od osób prawny przekazywany jest co miesiąc. 

W tym miejscu Przewodniczący zapytał, jak wygląda sytuacja zaległości w płaceniu 

podatków oraz jaka jest ściągalność. 

Odpowiadając na powyższe Pani Skarbnik wyjaśniła, iż w dalszym ciągu jest to kilku 

głównych dłużników, od których nie można w żaden sposób wyegzekwować żadnych 

należności. Ponadto zaznaczyła, iż problem może być z realizacją dochodu od osób 

fizycznych, gdyż plan ich realizacji jest odgórnie narzucony przez Ministerstwo. W toku 

dalszej wypowiedzi poinformowała zebranych, iż wpłynęło dofinansowanie na zakup 

samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Dąbrowie Widawskiej. Następnie zaznaczyła, iż nie wiadomo jak będą zrealizowane 

zaplanowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości. 

W toku dalszych obrad wywiązała się dyskusja na temat sprzedaży majątku gminnego 

a zwłaszcza bloków w Chociwiu, w trakcie której okazało się, iż mieszkańcy tych lokali 

złożyli pismo do rady z prośbą o zwiększenie bonifikaty na wykup lokali. 

W tym miejscu Przewodniczący zaznaczył, iż każde pismo, które wpłynie do rady powinno 

być przekazywane i przedkładane przez Przewodniczącego Rady na posiedzenia komisji aby 

wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z nimi. 

Następnie radna K. Ziółkowska poruszyła kwestię dowozu dzieci do szkół, co zostało 

poddane pod dyskusję, podczas której Pani Skarbnik wyjaśniła, iż od nowego roku szkolnego 

zmianie ulegnie trasa autokarów. 

W dalszej kolejności radna Ziółkowska zapytała, czy dokonano już wyliczeń odnośnie 



oszczędności, jakie gmina uzyska w wyniku likwidacji dwóch placówek szkolnych. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Skarbnik wyjaśniła, iż z wstępnych szacunków wynika, iż 

będzie to kwota około 1 mln zł. Ponadto dodała, iż zmniejszą się również kwoty dodatków 

wyrównawczych dla nauczycieli. 

 

Ad. 2 

W kolejnym punkcie Przewodniczący poprosił Panią Katarzynę Frąckiewicz – Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie możliwości utworzenia 

Całodobowego Ośrodka Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej. 

W odpowiedzi na powyższą prośbę Pani Frąckiewicz zaznaczyła, iż obecnie wspomnianą 

jednostką kieruje Pani Dorota Pawlak, która mogłaby więcej udzielić informacji w tym 

temacie. Następnie dodała, iż ona osobiście interesowała się tym tematem już kilka lat temu, 

dlatego też wie jak bardzo kosztowne byłoby to przedsięwzięcie, gdyż należy spełnić 

wszelkie wymogi i standardy. Ponadto nadmieniła, iż osobiście uważa, ze źle się stało, iż nie 

zostało to zrealizowane w przeszłości, gdyż bardzo zaostrzone zostały przepisy dotyczące 

tworzenia całodobowych ośrodków pomocy. 

Następnie wywiązała się dyskusja w powyższym temacie w trakcie której Pani Frąckiewicz 

wyjaśniła, jakie warunki należałoby spełnić aby móc utworzyć taki ośrodek. Ponadto 

przedstawiła koszty, jakie gmina ponosi za umieszczanie osób z naszego terenu w ośrodkach 

pomocy. 

W toku dalszego posiedzenia Pan Marek Kowal – Sekretarz Gminy poinformował zebranych, 

iż nabór wniosków na realizację małych projektów ruszy w pierwszym kwartale 2013 roku. 

W tym miejscu Przewodniczący zaznaczył aby jeden z pracowników Urzędu Gminy śledził 

od kiedy dokładnie rozpocznie się ten nabór oraz na jakie zadania można ubiegać się 

o dofinansowanie. 

Następnie radny A. Mielczarek poruszył kwestię przejęcia przez gminę działki 

w miejscowości Zborów, gdzie nie ma właściciela oraz nie znani są spadkobiercy. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Dorota Kaczmarek – Kierownik Referatu Inwestycji, 

Środowiska i Spraw Komunalnych nadmieniła, iż podobna sytuacja jest w miejscowości 

Rogóźno. Następnie zaznaczyła, iż w obu tych przypadkach złożony został wniosek, na który 

nie uzyskano jeszcze odpowiedzi. W toku dalszego wystąpienia wyjaśniła również kwestię 

własności parku a mianowicie poinformowała zebranych, iż od 19 lipca br. jest już on 

w posiadaniu gminy. 

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 

 


