
Protokół Nr 21/12 

z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów 

odbytej w dniu 27 września 2012 r. 

 

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

– Przewodniczący tejże komisji, który na wstępie powitał zebranych. Następnie stwierdził 

kworum niezbędne do obradowania i zaprezentował zaplanowany porządek obrad, który 

przedstawia się następująco: 

 

1. Informacja o realizacji spłat zaciągniętych kredytów oraz analiza długu na lata 

następne. 

2. Analiza wysokości zaproponowanych taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków. 

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 

Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący Komisji w pierwszej kolejności 

poprosił o zabranie głosu Panią Dorotę Słowińską – Skarbnik Gminy i przedstawienie 

informacji dotyczących wysokości oraz realizacji spłat zaciągniętych kredytów. 

Na wstępie swego wystąpienia Pani Skarbnik przedstawiła stan zadłużenia na koniec 

ubiegłego roku zaznaczając, iż kredyt preferencyjny został spłacony na początku tego roku. 

Ponadto poinformowała zebranych na jaką kwotę opiewa obecne zadłużenie budżetu gminy. 

W toku dalszej wypowiedzi Skarbnik Gminy zaznaczyła, iż spłata kredytów i pożyczek 

odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Następnie przedstawiła kwoty 

poszczególnych kredytów i pożyczek oraz wysokość odsetek naliczanych od poszczególnych 

zadłużeń. 

W tym miejscu radna K. Ziółkowska zapytała, jaki procent dochodów budżetu gminy stanowi 

kwota zadłużenia. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Skarbnik wyjaśniła, iż około 35%. 

Następnie wywiązała się krótka dyskusja w trakcie której, rozważana była kwestia 

możliwości realizacji inwestycji przy obecnej kwocie zadłużenia. W toku tych rozmów Pani 

Skarbnik wyjaśniła, iż po zmianie przepisów regulujących zasady szacowania budżetu gminy, 

z których wynika, iż jeżeli gmina posiada znaczne zadłużenie, to należy przeznaczać dochody 

na spłatę kredytów a nie na realizację nowych inwestycji. 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na 2012 rok. Szczegółowo omówiła, jakie kwoty ulegną zmianie 

i czym są one spowodowane. 

W dalszej części obrad poruszona została kwestia sprzedaży działki przy 

ul. Kiełczygłowskiej. W trakcie dyskusji w powyższym temacie radna K. Ziółkowska 

zapytała umowę na sprzedaż tej nieruchomości będzie podpisywał Wójt Gminy, gdyż radni 

sugerowali aby ta działka była nadal zajmowana pod CPN. Następnie dodała, iż należałoby 

zawrzeć taką klauzulę w umowie aby kupujący nie wycofał się z obietnicy, gdyż bardzo źle 

byłoby pozbawić mieszkańców możliwości zaopatrywania się w paliwo na terenie naszej 



gminy, bądź też pozostawienie jednego bezkonkurencyjnego dostawcy. 

W odpowiedzi na powyższą uwagę Pani Skarbnik zaznaczyła, iż z jej informacji wynika, że 

na wspomnianej nieruchomości nadal będzie funkcjonowała stacja CPN i że raczej taka 

gwarancja zostanie również zawarta w umowie. 

Następnie przy okazji dalszego omawiania przez Panią Skarbnik wspomnianego powyżej 

projektu uchwały poruszona została kwestia możliwości zatrudniania pracowników do prac 

interwencyjnych. W powyższym temacie głos zabrała K. Ziółkowska, która zapytała na jakiej 

zasadzie odbywa się nabór oraz jakie wymogi musi spełniać osoba ubiegająca się o takie 

miejsce pracy. Ponadto zaznaczyła, iż być może warto byłoby aby pozyskać pracowników do 

Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. 

Odpowiadając na powyższe Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zatrudnianie osób do prac 

interwencyjnych odbywa się za pośrednictwem Urzędu Pracy a pracodawca nie ma 

możliwości wyboru kandydatów, gdyż jest to już ustalone odgórnie. 

Następnie radna K. Ziółkowska zwróciła się do pani Skarbnik z pytaniem, czy wpłynęła już 

pismo dotyczące stanowiska w kwestii możliwości przydzielenia przez gminę dotacji dla 

szkoły w Restarzewie. 

W odpowiedzi Pani Skarbnik wyjaśniła, iż do tej pory nie wpłynęła jeszcze odpowiedź we 

wspomnianej sprawie. Następnie dodała, iż rada gminy będzie musiała natomiast podjąć 

uchwałę w sprawie trybu przyznawania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na 

terenie naszej gminy. 

W tym miejscu radna K. Ziółkowska zaznaczyła, iż jej zdaniem jest to dość trudna sytuacja 

dla osób prowadzących stowarzyszenie, gdyż uchwała ma być pojęta 28 września 

a obowiązek złożenia wniosku upływa z końcem tego miesiąca, wobec czego jest to 

ograniczenie możliwości złożenia prawidłowej dokumentacji przez te osoby. 

Odpowiadając na powyższe Pani Skarbnik wyjaśniła, iż nie ma to żadnego wpływu na 

możliwość złożenia wniosku we wcześniejszym terminie, gdyż uchwała będzie określała tryb 

przyznawania dotacji, o które można się już wcześniej ubiegać. Następnie Skarbnik Gminy 

wracając do tematu zadłużenia wyjaśniła zebranym, jak obecnie przedstawia się sytuacja 

samorządów na terenie całego kraju, gdzie na podstawie nowych przepisów zmusza się 

jednostki do wydłużania spłat kredytów, co wiąże się również z dużo większymi odsetkami. 

W toku dalszych obrad głos zabrał radny A. Mielczarek, który zapytał, jak przedstawia się 

kwestia budowy wodociągu w miejscowości Korzeń. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zadanie to zostało ujęte już 

w budżecie i po przeprowadzeniu wszelkich niezbędnych procedur będzie realizowane. 

 

Ad. 2 

Do omówienia kolejnego punktu obrad poproszony został Pan Dariusz Michniewski – 

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. 

W pierwszej kolejności radna K. Ziółkowska poprosiła Pana Michniewskiego o wyjaśnienie 

możliwości pozyskiwania osób do wykonywania prac interwencyjnych. 

W odpowiedzi na powyżej Pan Michniewski wyjaśnił, iż pracownicy do robót 

interwencyjnych pozyskiwani są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto dodał, 

iż w jednostce, którą kieruje do wykonywania prac statusowych wystarczy osób obecnie 

zatrudnionych oraz pracowników oddelegowanych do prac społeczno-użytecznych. 

Natomiast podkreślił, iż często zdarzają się okresy w trakcie, których zlecanych jest bardzo 

dużo prac i wówczas brakuje pracowników. Dodał, iż również w okresie grzewczym 6 osób 

oddelegowanych zostaje do obsługiwania kotłowni, w związku z czym nie mogą wykonywać 

innych prac. W toku dalszej wypowiedzi wyjaśnił także, iż w minionym okresie został 

wypraktykowany pewien system pracy dzięki czemu pracownicy nie mają zaległych 

nadgodzin do odbioru, nie ma również problemu w sytuacji gdy któraś z osób nie może 



przyjść do pracy. Następnie poinformował, w jakich budynkach obsługiwane są kotłownie 

i na jakich zasadach. Dodatkowo zaznaczył, iż gdyby poczynione zostały pewne nakłady 

inwestycyjne na modernizację niektórych systemów grzewczych więcej osób pozostałoby do 

dyspozycji. Przy okazji Pan Michniewski wyjaśnił, jakie obecnie prace wykonywane są przez 

pracowników jego jednostki. 

Następnie głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zapytała jak przedstawia się obecnie 

kwestia taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków, gdyż z jej informacji wynika, iż 

przedłożony został projekt o przedłużenie obecnie obowiązujących stawek. 

W związku z powyższą uwagą Pan Michniewski wyjaśnił, iż jego przedmówczyni słusznie 

zauważyła, iż okres obowiązywania dotychczasowych stawek zostanie wydłużony. Następnie 

dodał, iż zgodnie z wnioskiem jaki został złożony do Wójta Gminy czas obowiązywania 

dotychczasowych stawek zostanie wydłużony do końca maja bieżącego roku. Wyjaśnił, iż 

podyktowane to zostało między innymi tym, iż pozwoli to na uwzględnienie całego roku 

kalendarzowego przy wyliczaniu i szacowaniu wysokości nowych taryf. Ponadto 

szczegółowo omówił, jakie działania i procedury muszą być zachowane przy ustalaniu 

i zatwierdzaniu nowych stawek. 

 

Ad. 3 

W punkcie dotyczącym spraw różnych radna K. Ziółkowska poruszyła temat związany 

z zamiarem sprzedaży nieruchomości należącej do gminy a mianowicie budynku po byłej 

lecznicy. Zapytała dlaczego zapadła taka decyzja oraz dlaczego radni dowiadują się o takich 

sprawach na końcu dopiero po otrzymaniu materiałów pod obrady na sesję. Ponadto 

zauważyła, iż po co w ogóle są komisje rady skoro o rzeczach, które się planuje nie mówi się 

na posiedzeniach komisji a ona osobiście miałaby sporo pytań w poruszonej kwestii. 

W toku dalszego posiedzenia wywiązała się dyskusja odnośnie zbywania mienia gminnego 

a zwłaszcza planowanej sprzedaży bloków w Chociwiu. Zdaniem obecnych zbycie 

budynków, do których utrzymania należy dokładać z budżetu spore pieniądze byłoby dla 

gminy dobrym rozwiązaniem, jednakże propozycja taka wzbudza jedynie sprzeciw lokatorów 

i chęć wykupienia przez nich mieszkań za symboliczne pieniądze. 

Następnie w związku z brakiem dodatkowych tematów oraz chętnych do dalszych dyskusji, 

Pan Sebastian Rychlik, który przewodniczył obradom podziękował za udział w spotkaniu 

i zakończył dwudzieste pierwsze posiedzenie komisji.  

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Jolanta Szuleta                                        Przewodniczący 

Komisji ds. Budżetu i Finansów 

 

Sebastian Rychlik 

 


