
Protokół Nr 31/10
z Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 14.01.2010 r. 

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

1. Omówienie kwestii zniesienia Komisariatu Policji w Widawie powodującej   
    spadek poziomu porządku i bezpieczeństwa publicznego na 
    terenie gminy Widawa i sąsiadującej z nią gminy Sędziejowice.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2010 r.
3. Opracowanie planu wodociągowania pozostałych miejscowości w gminie.
4. Sprawy bieżące i różne. 

W związku z  pismem  Komendanta Powiatowego  Policji w Łasku,  który  usprawiedliwił  swoją
nieobecność  na  posiedzeniu  komis ji  z  powodu  wyjazdu  służbowego, Przewodniczący  Komisji
oznajmił, iż  zaplanowany  punkt  1  dzis iejszego  porządku obrad  nie  może  zostać  zrealizowany,
dodał, że temat zostanie wznowiony na najbliższym posiedzeniu.  
W  tym  miejscu  głos  zabrała  radna  Barasińska,  zastanawiała  się,  czy  propozycja  likwidacji
Komisariatu wynika z braku pieniędzy, czy  z  potrzeby  większego  zaangażowania  finansowego
przez samorząd.
Następnie Przewodniczący Komis ji 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.

Na wstępie  odnosząc się  do  wcześniejszej myśli,  głos zabrała  radna Barasińska,  która pytała,
czy  likwidacja  Komisariatu nie  wiąże się  z  chęcią  wywarcia  presji  na samorządzie  o wsparcie
finansowe.
W tym temacie głos zabrała radna Ziółkowska, która stwierdziła, że jej zdaniem lepiej wspomagać
policję niż powoływać straż gminną. 
Stanowisko radnej Ziółkowskiej poparł radny Krzyżański. 
Kontynuując  temat  radny  Płóciennik  stwierdził, ze likwidacja Komisariatu  Policji  w Widawie
na pewno przyczyni się do pogorszenia bezpieczeństwa na terenie gminy. 

Realizując drugi punkt obrad, głos zabrał Skarbnik Gminy, który przedstawił opinie Regionalnej
Izby Obrachunkowej  dotyczące  projektu  budżetu gminy  Widawa na 2010 rok. Wydane  opinie
są pozytywne.  Kontynuując  Skarbnik oznajmił, że gmina jest  zadłużona w 49 % dopuszczalnej
kwoty,  tj.  60  %  wykonanych  dochodów  budżetu  gminy  na  koniec  2009  roku,  dodał  więc,
że w latach następnych należy postępować bardzo ostrożnie przy zaciąganiu dalszych zobowiązań. 
Następnie głos zabrał Pan Wójt, który poparł wystąpienie Skarbnika i oznajmił, że należy nastawić
dalsze działania gminy na większe oszczędzanie, w tym miejscu Wójt poinformował, że powstaje
możliwość zorganizowania przedszkola ze środków unijnych - jest to szansa nie tylko do placówki
w Widawie,  ale  również  dla  przedszkola  w Brzykowie.  Pan  Wójt  dodał,  że  oświata  zabiera
z budżetu gminy zbyt dużo środków.
W tym miejscu Pan Skarbnik oznajmił, że dzieci jest coraz mniej i ten fakt decyduje o wielkości



subwencji  oświatowej,  która  dostaje  gmina,  a  koszty  obsługi  szkół,  zdaniem  Wójta  są coraz
większe.  
Ponadto Pan Wójt oznajmił, że gmina powinna rozpocząć działania związane z restrykcjami wobec
podatników podających nieprawdziwe  informacje  w deklaracjach  podatkowych. Również  Wójt
Gminy poinformował, że biblioteki publiczne działające na ternie gminy znacznie obarczają budżet,
a ich funkcjonowanie nie jest niezbędne, gdyż czytelników nie mają zbyt wielu. 
Kolejno głos zabrał radny Mikła, który pytał, ile zostało rezerwy budżetowej. 
Skarbnik odpowiedział, że pozostało ok. 60 tys. zł. 
Następnie głos  zabrała  radna Ziółkowska,  która pytała z jakich źródeł  będą środki  na  dopłaty
do ścieków. 
Odpowiadając na powyższe Skarbnik odpowiedział, że w budżecie  zagwarantowana  jest  kwota
dotacji  dla  ZUK  w wysokości  400  tys.  zł,  dodał,  że trwają  wyliczenia  i  w razie  potrzeby
na kolejnych sesjach można podejmować dalsze uchwały gwarantujące dopłatę do ścieków. 
W toku dalszego posiedzenia głos  zabrał radny  Jaros, który  zajął  swoje stanowisko  w sprawie
przydzielania wszelakiej  pomocy przez  GOPS. Oznajmił, że pracownice opieki przed wydaniem
decyzji warunkującej  udzielenie pomocy, powinny zas ięgnąć opinii sołtysa bądź  radnego, którzy
najlepiej znają sytuację materialną mieszkańców swojej miejscowości. 
Powyższą wypowiedź poparli pozostali radni. 
Następnie o głos poprosił Pan Wójt, który poinformował, że jest dużo wniosków od mieszkańców
dot. zalesień,  w związku z tym, zdaniem Pana Wójt a należałoby opracować studium dotyczące nie
tylko dolesień, ale także produkcji energii odnawialnej. 
W  tym  miejscu  głos  zabrał  radny  Mikła,  który  apelował,  aby  taki  dokument,  czyli  studium
opracować dla całej   gminy, a nie tylko jej części. 
Następnie na  posiedzenie  komisji  przybył  Pan Parzybut, który  nawiąz ał  do  projektu uchwały
w sprawie sprzedaży 3 - arowej działki w Podgórzu, na której usytuowana jest studnia, która jest
nieczynna od 15 lat. Dodał, że w tej studni jest pompa, ale po tylu latach nieużytkowania nie można
już z niej korzystać. 
W tym miejscu głos zabrała radna Ziółkowska, która zapytała, czy jest dojazd do tej działki.
Pan Parzybut odpowiedział, że do działki jest droga dojazdowa.
W tym temacie głos również zabrał radny Mikła, który oznajmił, że należy się dobrze zastanowić,
czy  tę działkę  przeznaczyć do  sprzedaży. Należy  wziąć pod uwagę,  czy  nie będziemy  chcieli
korzystać z  tej studni  w przyszłości,  oświadczył radny  Mikła,  dodał,  że  nie  wiadomo,  może
podobnie jak w Brzykowie pogorszy  się stan wody  i  ta studnia będzie furtką wyjścia  z sytuacji.
Poza tym radny Mikła oświadczył, że przedmiotowa działka jest jedynym miejscem w Podgórzu,
które jest własnością gminy. 
Następnie komisja zajęła się sprawą  studni (72 m głębokości) znajdującej się w Goryniu na działce
40 arowej. Zdaniem radnych należałoby tę działkę wykupić. 
W  toku  dalszego  posiedzenia  radni  dyskutowali  nad  siecią  wodociągową  w  Restarzewie
Środkowym i rozważali możliwość przyłączenia tej miejscowości do Szczercowa. 
Następnie radni zostali poinformowani, że Starorzecze Warty i Widawki zostało skomunalizowane.
Powierzchnia działek Starorzecza wynosi 3,5 ha lustra wody i zgodnie z prośbą Koła Wędkarskiego
zostanie ono prawdopodobnie użyczone wędkarzom, oznajmił Pan Wójt.  W tym miejscu Wójt
zasugerował,  że  trzeba  się  zastanowić  nad  wielkością  czynszu  jakiego  będziemy  żądać
od wędkarzy. 
W  tym  temacie  głos  zabrał  Pan  Parzybut,  który  poinformował,  że  Państwo  Zaborowscy  -
właściciele elektrowni wodnej w Podgórzu nie mają dojazdu do swojej 6 hektarowej działki, gdyż
odcięli się kanałami jakie zbudowali. 
W tym miejscu głos zabrał radny Telega, który oznajmił, że oni mają zamiar budować elektrownię
wiatrową i to Starorzecze im przeszkadza. 
Następnie radni apelowali o złożenie wniosków na drogi:



Klęcz - na drogę rolniczą
Siemiechów - na kruszywo
Chrusty - Las Zawadzki - na nakładkę
Grabówie - na nakładkę 
Następnie radny Jaros nawiązał do przedstawianej wcześniej oferty  Pana Sumoroka dotyczącego
programu oczyszczania gminy. 
Odnosząc się do powyższego Pan Wójt oznajmił, że powinniśmy taki program zakupić, ale dodał,
że w tej chwili nie mamy na to środków. Kontynuując temat i odpowiadając na zapytania radnych,
Pan Wójt poinformował, że budując przydomową oczyszczalnię ścieków należy zrobić zgłoszenie
w St arostwie Powiatowym. 
Kontynuując swoje wystąpienie Pan Wójt poinformował, że po przyjęciu budżetu gminy na 2010
rok należy wystąpić o wykonanie studium dotyczącego dolesień oraz produkcji energii odnawialnej,
ponadto  poinformował,  że  w  Widawie  na  budynku  części  strażnicy  (nad  garażowanymi
samochodami)  będzie  robiony  remont  dachu,  a  w  Brzykowie  planowane  jest  wykonanie
dokumentacji na remont  strażnicy. Pozostając  w temacie  ochrony  przeciwpożarowej,  Pan Wójt
oznajmił,  że  złożony  jest  wniosek  na  zakupy  dla  jednostek  strażackich,  ponadto  dodał,
że planowane  jest  ograniczenie  wynagrodzenia  dla  jednostek  mało  wyjeżdżających  i  w  tych
jednostkach  można  by  zrezygnować  z  zatrudniania  dodatkowych  osób,  a  wykorzystywać
kierowców, którzy mają już umowę o pracę z gminą.  
Następnie Pan Wójt przedstawił kosztorysy inwestorskie planowanych nitek wodociągowych:
- Wola Kleszczowa - 160 tys. zł
- od ul. Buźniczej do Podgórza - 570 tys. zł
- Zborów, Grabówie, Ochle - 3.500 tys. zł
Wójt  Gminy  dodał również, że planowana jest  budowa wodociągu w części Kociny w kierunku
"małej"  Kociny, gdyż realizowana będzie tam budowa drogi. 
Następnie głos  zabrała radna Barasińska, która  sugerowała  potrzebę  wybudowania  wodociągu
w miejscowości  Patoki, dodała,  że zadaniem  pilnym  jest  doprowadzenie  nitki  wodociągowej
chociażby na początek miejscowości Patoki, aby można było wybudować hydrant, który chociaż
w części zmniejszy problem braku wody w tej miejscowości. 
Następnie Wójt Gminy ustosunkował się do problemu oczyszczania ze śniegu chodników. W tym
temacie  Wójt  oznajmił,  że  obowiązek  odśnieżania  chodnika  należy  do  administratora  danego
budynku. 
W toku dalszego  posiedzenia radni dyskutowali nad pismem mieszkańców Rudy, którzy  prosili
o wybudowanie mostu.
W tym temacie głos zabrał Pan Wójt, który oznajmił, że dobrym rozwiązaniem dla mieszkańców
tej miejscowości byłoby wybudowanie na rzece elektrowni wodnej, a tym samym przejazdu przez
rzekę. 
Będąc  w temacie  źródeł  odnawialnych, Pan Wójt  poinformował,  że jest  firma  zainteresowana
budową wiatraków na terenie naszej gminy i  dodał, że również gmina mogłaby taki wiatrak na
naszym terenie zbudować, ale dopiero po uchwaleniu w/w studium. 
W tym miejscu radny  Płóciennik zapytał z jakich źródeł byłyby środki na wybudowanie takiego
wiatraka.
Pan Wójt odpowiedział, że jednym ze źródeł mogłoby być wypuszczenie obligacji. 
Zmieniając  temat  Pan Wójt  poinformował,  że   można  by  się  zastanowić  nad wybudowaniem
biogazowi (niszczenie odpadów organicznych), która stanowiłaby  dodatkowe dochody dla gminy,
uwzględniając fakt, że na naszym terenie są ubojnie zwierząt. 
Poza  tym  poinformował,  że  w  Szczercowie  w  miejsce  gospodarstwa  pomocniczego został
powołany  Zakład Budżetowy, który w 50 % może być dotowany przez  gminę,  a pozostałe 50 %
środków musi pochodzić z dochodów zakładu.  
Następnie  na  posiedzenie  komisji  przybyła  Pani  Gabriela   Tomczyk -  księgowa  ZUK,  która



odniosła  się  do prośby  Pana  Soroczyńskiego  dotyczącej  obniżenia  stawek  za  ścieki  z  myjni.
Oznajmiła, że przed  wejściem  w życie  uchwały  związanej  z  nowymi  stawkami za  ścieki, Pan
Soroczyński płacił 5,00 zł brutto za 1m3  ścieków, a obecnie  będzie musiał płacić 6,55 zł, czyli
dodała, że zmiana nie będzie aż tak drastyczna. 
W  związku  z  powyższym  radni  stwierdzili,  że  prośba  Pana  Soroczyńskiego  powinna  być
rozpatrzona przez Wójta Gminy, gdyż  zdaniem  radnych podwyżka stawki ścieków nie powinna
rzutować na opłacalność funkcjonowania myjni.   
W  związku  z  brakiem  dodatkowych pytań,  Przewodniczący  Komis ji  podziękował  wszystkim
za uczestnictwo w obradach i następnie zamknął kolejne posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Emilia Konieczna     
                                                                                                            Prze wodniczący Komisji

ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                                                Zdzisław Gniłka 

    
  


