
Protokół Nr 30/09 
z Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

odbytego w dniu 22.12.2009 r.  
 
 

Kolejne posiedzenie Komisji  otworzył Przewodniczący Komisji – Pan Zdzisław Gniłka, 
który powitał zebranych radnych oraz zaproszonych gości.  Następnie stwierdził kworum niezbędne 
do obradowania  i przedstawił zaplanowany na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad: 

 
1. Analiza założeń projektu budżetu na 2010 rok. 
2. Opracowanie planu pracy komisji na 2010 rok. 
3. Sprawy bieżące i różne. 

 
Do zaplanowanego porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie.  
 
Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
który był  udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy, dodał, że również dzisiaj można się z nim 
zapoznać.  
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Realizując pierwszy punkt obrad, głos zabrał Skarbnik Gminy, który przedstawił założenia projektu 
budżetu na 2010 rok. Oznajmił, że dochody łączne w budżecie gminy na 2010 rok planowane są na 
kwotę 17 200 000 zł, dodał, że w ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnione są dotacje  
planowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; 
dochody budżetu gminy zawarte są w załączniku Nr 1. 
Następnie Skarbnik przedstawił zadania inwestycyjne planowane w 2010 roku:  
- modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa dwóch zbiorników na wodę pitną wraz            
z budową sieci wodociągowej i przepompowni kontenerowej w miejscowościach gminy Widawa - 
etap II. 
W tym miejscu Pan Kaczmarek poinformował, że w listopadzie została podpisana umowa                
z Urzędem Marszałkowskim, która zakłada, że inwestycja ta zostanie przez UM sfinansowana        
w 75%. Kontynuując Skarbnik oświadczył, że trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu, dodał, 
że ta inwestycja jest największym obciążeniem finansowym dla przyszłorocznego budżetu, ale        
w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu, kwota pozostała zostanie przeznaczona na 
realizację innych, dodatkowych zadań.   
- wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów w Korzeniu, Siemiechowie, Kocinie 
- budowa sieci wodociągowej w Korzeniu i Woli Kleszczowej 
- przebudowa zaplanowanych dróg gminnych (nakładki) 
- dotacja dla Powiatu Łaskiego (przebudowa infrastruktury transportowej Północ - Południe).         
W tym miejscu Skarbnik poinformował, że będziemy pertraktować z Powiatem, aby obniżyć kwotę 
dotacji do inwestycji, gdyż rozstrzygnięcie przetargu było korzystniejsze finansowo niż 
zaplanowano.  
- wymiana stolarki okiennej w OSP w Restarzewie i w OSP Dąbrowa Widawska oraz budynku 
byłej lecznicy w Widawie 
- przebudowa wiejskiego ośrodka zdrowia w Brzykowie 
- modernizacja boiska przy szkole w Brzykowie 
- zakup komputera dla przedszkola w Widawie 
- przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy: Kolonia Brzyków, Dębina, Kolonia Ochle, 
Chociw, Świerczów, zawady, Zborów, Podgórze, Rogóźno 
- zakup trybun na stadion w Widawie 
- zintegrowany System e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego "Wrota Regionu Łódzkiego" 



Ponadto Pan Wiesław Kaczmarek przedstawił zadania, które mają być realizowane ze środków 
funduszu sołeckiego - są to zadania mieszczące się w granicach wydatków inwestycyjnych                
i bieżących. Dodał, że zadania te będą również realizowane z budżetu gminy. 
Kontynuując temat, Pan Skarbnik oznajmił, że na zadania inwestycyjne w budżecie jest 
zagwarantowane 4.860.105 zł, tj. 24,16% całego budżetu. Ponadto dodał, że w roku 2010 zostanie 
przez gminę zaciągnięty dług w wysokości 4.600 tys., którego spłata będzie rozłożona do 2016 
roku. Poza tym Skarbnik oznajmił, że gmina wystąpi do WFOŚ o umorzenie pożyczki, ale pod 
warunkiem, że zrealizowane będzie konkretne zadanie (62 tys. zł). 
Dodał również, że akcyza za paliwo została wypłacona rolnikom w 67%, gdyż takie środki 
otrzymała gmina. 
Kontynuując swoje wystąpienie Skarbnik przedstawił prognozę długu gminy na lata 2010 - 2016, 
stanowiący załącznik Nr 14 przedstawionego projektu budżetu gminy na 2010 rok.  
Następnie o głos poprosiła radna Ziółkowska, która zapytała, czy potrzebne jest istnienie przy 
gminie gospodarstwa pomocniczego, czy innej jego formy np. spółki. 
W odpowiedzi Skarbnik odpowiedział, że utworzenie gospodarstwa pomocniczego wynikało z 
sugestii RIO, która stwierdziła, że gmina nie może przyjmować np. opłat za wodę i ścieki, ponadto 
gospodarstwo może świadczyć usługi i wystawiać faktury, czyli zarabiać.  
W tym miejscu Skarbnik nawiązał do projektu uchwały przedstawiającej dopłatę gminy do stawek 
za wodę i ścieki ustalonych przez ZUK i przedstawionych Wójtowi Gminy. Kontynuując temat, 
Skarbnik poinformował, że dotacja ta przedstawiona jest w projekcie budżetu na 2010 r.                 
w załączniku Nr 9, natomiast w 2009 r. dotacja do wody była zawarta w odrębnej  uchwale.  
W tym miejscu głos zabrał radny Płóciennik, który zapytał, jaką taryfę za wodę i ścieki przedstawił 
ZUK w roku ubiegłym. 
Skarbnik odpowiedział, że na pewno kwota ta była o wiele niższa niż w roku bieżącym, ale dodał, 
że stawki nie były zmieniane od 2000 r. Ponadto oznajmił, że oczyszczalnia została wybudowana 10 
lat temu, wyposażenie jest coraz bardziej zużyte - na amortyzacja wynosi  2,5% na rok.  
Ponownie głos zabrała radna Ziółkowska, która odniosła się do tematu stawek za wiodę i ścieki        
i oznajmiła, że proponowane stawki są jedne z najwyższych w Polsce, dodała, że zaopatrzenie 
mieszkańców w wodę należy do zadań własnych gminy i proponowane taryfy są dla mieszkańców 
"terapią szokową", poza tym zaapelowała, aby wszystkie projekty uchwał zanim trafią na sesję 
Rady Gminy były rozpatrywane i omawiane przez radnych na posiedzeniach komisji.  
Odpowiadając na powyższe ponownie głos zabrał Skarbnik Gminy, który w odniesieniu do 
powyższego oznajmił, że obserwując komunikaty o stawkach w innych gminach np. w Sieradzu -  
proponowane  stawki są zbliżone do proponowanych przez nas.  
Następnie głos zabrał Przewodniczący Gniłka, który  przypomniał, że komisja wnioskowała             
o przyśpieszenie budowy dodatkowego oświetlenia ulicznego. 
W odpowiedzi, Skarbnik oznajmił, że na infrastrukturę wodociągową zaplanowano znaczna część 
środków i jeżeli wynik przetargu będzie dla nas korzystny, to pozostałe środki zostaną przeznaczone 
na inne zadania, np. na oświetlenie uliczne. Ponadto dodał, że  zawsze gmina może zaciągnąć 
kredyt krótkoterminowy, aby zrealizować najbardziej potrzebne zadania.  
Następnie głos zabrał radny Krzyżański, który apelował o przygotowanie projektu uchwały dot. 
wyceny i sprzedaży działki znajdującej się k. zakładu Nepentes w Chociwiu oraz 4 innych działek 
położonych za blokami mieszkalnymi.  
W tym miejscu głos zabrała radna Ziółkowska, która oznajmiła, że może oszczędności należy 
poszukać w działaniu administracji publicznej, tzn. ograniczyć podróże, obniżyć koszty rozmów 
telefonicznych.  
Odpowiadając na powyższe głos zabrał Skarbnik gminy, który oznajmił, że koszty rozmów się 
obniżyły, gdyż często korzysta się z połączenia mailowego, natomiast wyjazdy służbowe są 
realizowane tylko w przypadkach koniecznych. 
W toku dalszego posiedzenia radni rozpoczęli dyskusję dot. kosztów utrzymania szkół.  
Radny Polak oznajmił, że gmina nasza jest źle zrejonizowana, dodał, że gdyby przykładowo 
Dąbrowa Widawska była przydzielona do szkoły w Brzykowie, to nie byłoby problemu, że              



w Brzykowie brakuje dzieci. 
Następnie głos zabrał Przewodniczący Gniłka, który poinformował komisję,  że jeszcze pozostało 
do zwiezienia ok. 900 ton kruszywa. W związku z powyższym, zdaniem radnego Gniłki należałoby 
sporządzić aneks do umowy przedłużający ostateczny termin zwiezienia kruszywa do końca marca.  
Następnie głos zabrał Pan Wójt, który nawiązał do wniosku Komisji ds. Socjalnych, która prosiła    
o zakupienie trzech kontenerów - alubatów dla sołectwa Chrząstawa.  
Kontynuując, Wójt przedstawił radnym dokumentację na budowę nakładek oraz odwodnienia na 
osiedlu w Chociwiu i Widawie. Koszt sporządzonej dokumentacji wyniósł 97 tys. zł. Pan Wójt 
oznajmił, że realny termin realizacji tego przedsięwzięcia mieści się w roku 2011 lub 2012.  
W tym miejscu głos zabrał radny Płóciennik, który oznajmił, że prawdopodobnie na sporządzonej 
dokumentacji nie ujęto wszystkich wjazdów. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt stwierdził, że wszystkie dokumenty są dopiero odebrane, 
dodał, że będą sprawdzane, a ewentualne braki uzupełniane, gdyż środki na sfinansowanie tego 
zadania będą pochodziły z budżetu gminy, więc nanoszenie zmian jest możliwe. 
W toku dalszej dyskusji radni wnioskowali, aby przygotować dokumentację na budowę 
następujących nakładek: 
- na drogę Podgórze - Świerczów 
- na drogę w Chrząstawie za lasem w kierunku wsi 
- na drogę od Widawy przez Dębinę w kierunku Dąbrowy Widawskiej 
- na drogę przez wieś w Restarzewie Środkowym 
Odnosząc się do powyższego głos zabrał Pan Wójt, który oznajmił, że wskazane byłoby, aby mieć 
w zapasie wykonane dokumentacje, żeby nie doszło do sytuacji, że można by realizować dane 
przedsięwzięcie, a brak dokumentacji to uniemożliwia. 
W toku dalszego wystąpienia Pan Wójt poinformował, że rachunki za oświetlenie uliczne są coraz 
wyższe, w związku z tym należy się dobrze zastanowić podejmując decyzję o nowych punktach 
oświetleniowych.   
Następnie Pan Wójt nawiązał do powstałego przedszkola w Brzykowie, oznajmił, że był to pomysł 
dobry, zasugerował, że w przyszłości można by zwiększyć działalność przedszkolną oraz zostawić 
klasy 1-3, a klasy starsze przenieść do innych placówek. Kontynuując Pan Wójt zaznaczył, że w 
przedszkolu w Widawie chociaż liczba dzieci się zmniejszyła, to obsada pracownicza nie uległa 
zmianie.  
W tym miejscu radny Mikła zapytał ile dzieci uczęszcza na zajęcia przedszkolne.  
Pan Wójt odpowiedział, że do Widawy przyjętych jest 75 dzieci, ponadto  Pan Wójt poinformował, 
że  gmina wypłaciła stypendia uczniom, ale w niepełnej wysokości, gdyż takie środki dostała.  
Następnie Wójt stwierdził, że Kierownik ZUK musi podjąć działania, aby obniżyć koszty 
utrzymania, dodał, że może dobrym rozwiązaniem byłoby uruchomienie np. brygady budowlanej.  
Kontynuując wystąpienie, Wójt nawiązał do pisma mieszkańców Rudy, którzy apelują do gminy      
o wybudowanie nowego mostu (dotychczasowy został zdemontowany). W tym temacie Pan Wójt  
oznajmił, że w chwili obecnej mieszkańcy mogą liczyć jedynie na wybudowanie kładki, gdyż 
wybudowanie nowego mostu jest inwestycją bardzo kosztowną, na co gminę obecnie nie jest stać. 
Ponadto dodał, że mieszkańcy tej miejscowości mogą korzystać z drogi objazdowej przez Chociw, 
aby dojechać do Widawy. W tym miejscu Wójt przypomniał, że w czasie gdy most był zamknięty 
dla pojazdów i korzystali z niego tylko piesi i rowerzyści, to bardzo często dochodziło do niszczenia 
zabezpieczeń i barierek jakie były umieszczane przez pracowników gminy.  
Zmieniając temat, Pan Wójt oznajmił, że przygotowywany jest wniosek na umorzenie pożyczki 
zaciągniętej na likwidację wysypiska śmieci w Chrustach z przeznaczeniem na budowę wodociągu 
w Woli Kleszczowej (kwota 50 - 60 tys. zł). 
Następnie Pan Wójt zasygnalizował temat sprzedaży działki 3  ar w Podgórzu, na której jest 
nieczynne ujęcie wody.  Działkę tę chce kupić od gminy Pan Parzybut. 
Następnie Pan Wójt nawiązał do uchwalonych stawek za wodę i ścieki. Poinformował, że wartość 
urządzeń odprowadzających ścieki wynosi 4.717 tys. zł, a wartość urządzeń doprowadzających 
wodę wynosi 4.260 tys. zł. 



W tym miejscu głos zabrał radny Polak. który apelował o zlikwidowanie opłat stałych za licznik. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt oznajmił, że opłata stała stanowi koszty wymiany co 5 latach 
wodomierza.  
W wyniku dyskusji członkowie Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska zdecydowali, że 
dopłata gminy do taryf przyjętych uchwałą powinna być w wysokości 0,10 zł/m3 + 7% Vat,              
a dopłata do cen ścieków powinna być następująca: 
- dla odbiorców z grupy 1 - 6 zł/m3 + 7 % Vat 
- dla odbiorców z grupy 2 - 6 zł/m3 + 7 % Vat 
- dla odbiorców z grupy 3 - 10 zł/m3 + 7 % Vat, a dowożonych na oczyszczalnię w wysokości          
6 zł/m3 + 7 % Vat 
Nawiązując do wypowiedzi Pana Wójta głos zabrała radna Ziółkowska, która stwierdziła, że 
najlepiej byłoby, gdyby odbiorca miał jasno ustaloną cenę (dostępną dla przeciętnego użytkownika) 
i taką ponosił. Dodała, że obniżenie ceny poprzez dotację gminy nie jest dobrym, ani jasnym 
rozwiązaniem, gdyż w przypadku braku środków na dotację ustalone stawki pozostają 
niezmienione.  
Następnie głos zabrał radny Płóciennik, który pytał Wójta dlaczego dofinansowanie gminy ujęte 
jest jako dotacja, a nie dopłata. 
Pan Wójt odpowiedział, że jest to dopłata w formie dotacji, a ustalona taryfa wynika z poniesionych 
kosztów. 
Zmieniając temat, Pan Wójt omówił projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od 
nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  
 
W związku z brakiem dodatkowych pytań, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za 
uczestnictwo w obradach i następnie zamknął kolejne posiedzenie. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Emilia Konieczna      
                                                                                                            Przewodniczący Komisji 

ds. Rolnictwa i Ochrony Ś rodowiska 
 

                                                                                                                Zdzisław Gniłka  
 
 
 
 
 


