
Protokół Nr 32/10
z Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 25.02.2010 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. Przyjęcie harmonogramu utwardzania dróg gminnych w 2010 r. 
2. Sprawy bieżące i różne. 

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.

Realizując pierwszy punkt  obrad, członkowie  Komisji zsumowali  koszty nawożenia  dróg,  które
zostały  ujęte w funduszu sołeckim. Przewodniczący  Gniłka oznajmił, że 13 miejscowości część
swoich środków postanowiło przeznaczyć na zakup kruszywa - jest to kwota ok. 70 tys. zł, ponadto
w budżecie zarezerwowana jest kwota 100 tys. na zakup kruszywa. 
W związku z powyższym radni prosili o rozpoczęcie działań związanych z zakupem kruszywa.
Następnie radni dyskutowali  w temacie  zakupionego  kruszywa  w roku poprzednim.  Zdaniem
radnych  kruszywo to było  złej  jakości,  ponadto  bardzo  duża  odległość  kopalni  od gminy, to
dodatkowa przyczyna  niezwiezienia założonej w przetargu ilości kruszywa do końca 2009 roku.
Zdaniem radnych dobrze byłoby sporządzić aneks do zawartej umowy i  w roku bież ącym zwieźć
pozostałe kruszywo, w związku z powyższym na obrady komisji  został poproszony Pan Sylwester
Woźniak, który wyjaśnił  kwestie formalne. Oznajmił  on, że   umowy  związanej  zamówieniami
publicznymi  nie  można  aneksować.  Dodał,  że   przed  końcem  roku  temat  był  poruszany  z
Kierownikiem Lisowskim i zapewniał on, że kruszywo zostanie zwiezione.
W tym  miejscu  członkowie  Komisji  oznajmili,  że również  sugerowali  wynajęcie dodatkowego
transportu, aby przyspieszyć zwiezienie kruszywa. 
Kontynuując  swoje  wystąpienie Pan Woźniak oznajmił, że zgodnie  z przetargiem do zwiezienia
było 6500 ton kruszywa, a do końca poprzedniego roku było zwiezione  ok. 5600 ton, czyli ok. 900
ton kruszywa przepadło. W tym miejscu Pan Woźniak poinformował, że dobrze, że w umowie nie
było zapisów o karach związanych z niewywiązaniem się  z założeń umowy. 
Radny Gniłka zapytał, ile płaciliśmy za 1 tonę kruszywa.
Pan Woźniak oznajmił, że cena 1 tony kruszywa wynosi ok. 20 zł.  
Następnie głos zabrała radna Ziółkowska, która zwróciła się z zapytaniem do Pana Woźniaka, co
ma największe znaczenie przy sporządzaniu specyfikacji.
Pan Woźniak  odpowiedział,  że  największe  znaczenie  ma proponowana  cena, ale  dodał, że w
specyfikacji  określamy  również  parametry  poszczególnych  frakcji  kamienia.  Dodał,  że  przed
zakupem były przywożone z kopalni próbki kamieni i można je było obejrzeć i ocenić.
W tym miejscu radny Mikła oznajmił, że  bardzo duże znaczenie powinna mieć odległość kopalni
od gminy, gdyż to rzutuje na koszty transportu kruszywa. 
W tym miejscu Pan Woźniak  oznajmił, że takich zapisów nie można robić,  gdyż zabraniają tego
zasady konkurencji.
Radny Płóciennik natomiast zasugerował, że powinno się kupować kruszywo wraz z transportem i



wtedy byłaby pewność, że wszystko kruszywo zostanie zwiezione. 
Następnie, zmieniając temat głos zabrał radny Olejniczak, który przypomniał, że ZUK użytkując
nowe pomieszczenia do tej pory nie posiada przyłącz a elektrycznego.
W toku dalszego posiedzenia Pan Sylwester Woźniak  poinformował, że w poniedziałek zostanie
rozstrzygnięty przetarg na  budowę zbiorników, a dzisiaj  zostanie ogłoszony przetarg na budowę
wodociągów  Zborowie i Ochlach. 
Następnie głos zabrał   radny Polak, który  pytał o dokument acje  na remont ośrodka  zdrowia  w
Brzykowie. 
Pan Woźniak odpowiedział, że firma z Wielunia  uzupełniła wcześniej sporządzoną dokumentację i
pozwolenie jest złożone w Starostwie Powiatowym w Łasku.
Kolejno głos zabrała radna Ziółkowska, która  pytała, czy złożone są już jakieś  wnioski  na tzw.
drogi schetynówki. 
Pan Woźniak  oznajmił, że jest  już  od ubiegłego roku przygotowana dokumentacja na drogę od
przystanku do drogi wojewódzkiej. 
W tym miejscu radna Ziółkowska zaapelowała, aby  budowa tej drogi nie kończyła się  przy drodze
wojewódzkiej, ale żeby ciągnęła się przez Dębinę,  aż do Dąbrowy Widawskiej.
Powyższą wypowiedź poparli pozostali radni.
Odnosząc się do powyższego głos zabrał Pan Sylwester Woźniak, który poinformował, że składając
wniosek  na  schetynówkę  trzeba  mieć  w  budżecie  zagwarantowane  środki.  W  tym  miejscu
przytoczył, że  przybliżony  kosztorys  odcinka drogi od przystanku PKS do drogi wojewódzkiej
wynosi 1.500 tys. zł, a wnioskowany powyżej odcinek  automatycznie zwiększy koszty, na co nie
ma odzwierciedlenia w budżecie gminy. 
Poza tym Pan Woźniak stwierdził, że budowanie nakładek na podstawie dokumentacji uproszczonej
na  obszarach  zabudowanych  jest  nieporozumieniem,  gdyż   powstaje  sytuacja,  że droga  jest
położona wyżej niż zabudowania  i nadmiar wody zalewa domostwa.
Następnie radni dyskutowali nad tematem dotyczącym oświet lenia ulicznego i stwierdzili, że należy
kontynuować  przyjęty  harmonogram  dotyczący  budowy  nowych  odcinków  oświetlenia,  a
oszczędności szukać w ograniczeniu czasowym działania tego oświetlenia. 
W  tym  miejscu radny  Płóciennik  zapytał  w jakim  stopniu  został  zrealizowany  harmonogram
budowy oświetlenia ulicznego.
Przewodniczący  Gniłka  oznajmił,  że  z  przyjętego  przez  radnych  harmonogramu   zostało
zrealizowane ok. 40 % inwestycji. 
Następnie radna Barasińska pytała,  dlaczego  buduje się drogi  rolnicze, a  nie drogi, które  są
użytkowane przez większa społeczność.
Następnie na posiedzenie komisji przybył Pan Wójt, który poinformował,  że w grupie działania
LGD Dolina Grabi, do której należy  gmina Widawa wynikły nieprawidłowości,  dodał, że również
w Stowarzyszeniu  Sołtysów   trudno  zebrać  cały  zarząd  na   wspólne  obrady,  raczej  jest  to
reprezentacja  dwuosobowa,  dlatego  zdaniem  Pana  Wójta  należy  dążyć   do  wzmocnienia
działalności  stowarzyszenia,  gdyż  poprzez  tę  organizacje  korzysta  wiele  sołectw  poprzez
pozyskiwanie środków poakcesyjnych. zdaniem Pana Wójta Stowarzyszenie powinno też wystąpić
z pismem do LBS Zduńska  Wola   o zwolnienie z opłat  operacyjnych, jakie  prowadzone  są na
koncie stowarzyszenia. 
Następnie na  posiedzenie  komisji  przybył Skarbnik  Gminy, który  poinformował, że subwencja,
którą  otrzyma gmina  będzie  o ok. 20% niższa niż  zakładano. Ponadto dodał, że otrzymaliśmy
informację z UW o przydzielonych kwotach dotacji na wykonanie zadań własnych i celowych:
- w zakresie opieki społecznej (na ośrodek w Dąbrowie Widawskiej) - 455.723 zł,
- na świadczenie rodzinne - 2 mln 815 tys. zł,
W toku dalszego wystąpienia Skarbnik oznajmił, że dochody realizowane na rzecz budżetu gminy
uległy zmianie i te zmiany będą wprowadzone uchwałą na najbliższej sesji.
Ponadto gmina otrzymała zawiadomienie o zwiększeniu środków poakcesyjnych o kwotę 47 tys. zł,



a na dożywianie uczniów przyznano kwotę w wysokości 35 tys. zł. Otrzymamy również środki na
program "uczeń na wsi"; jest to kwota 31 tys. zł
Wszystkie te  zmiany  będą  wprowadzone  do  budżetu  gminy  poprzez  stosowne  uchwały  bądź
zarządzenia. Kontynuując Skarbnik poinformował, że chcielibyśmy przy  udziale (50%) środków
PEFRON - u zakupić dla ośrodka zdrowia w Widawie sprzęt rehabilitacyjny o wartości 40 tys. zł.
Ponadto Skarbnik  poinformował, że otrzymaliśmy  17 tys. zł zwrotu podatku VAT. Są  to środki
powstałe w wyniku zakupu naczepy dla ZUK - u. Kontynuując Pan Skarbnik oznajmił, że w tym
roku musi zostać zlikwidowany  Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, a środki przekazywane z
Urzędu Marszałkowskiego będą trafiały  bezpośrednio do rozdziału 919 dochodów gminy  i tam
będą również rejestrowane wydatki na ochronę środowiska. 
W tym miejscu Pan Wójt poinformował, że ZUK planuje w drodze przetargowej sprzedać maszyny,
których już nie wykorzystuje, a zostały już wycenione, są to:  
- równiarka, wyceniona na kwotę 25 tys. zł,
- ciągnik Zetor - 19.900 zł,
- odmularka - 13.000 zł,
- zamiatarka - 5.000 zł,
Środki ze sprzedaży  powyższych sprzętów oraz  pozyskany  podatek VAT  pozwoliłyby  zakupić
samochód do przewozu osób i maszyn.
Ponadto Pan Wójt oznajmił, że planowane jest przydzielenie kwoty 10 tys. zł na remont dachu nad
częścią garażową na strażnicy OSP w Widawie, będą również przeznaczone środki na wykonanie
dokumentacji na budowę garaży dla OSP w Brzykowie. Również 21 tys. zł ma być przeznaczone na
remont budynku byłej szkoły w Zborowie, który ma być przeznaczony na mieszkania socjalne bądź
komunalne.  Kontynuując  temat,  Pan  Wójt  poinformował,  że  trzeba  pomyśleć  o  dokonaniu
kolejnych zmian w studium zagospodarowania przestrzennego, planowana jest n/t cel kwota 6 tys.
zł,  a  dla  miejscowości  Chrząstawa planowany  jest  zakup  kontenera,  którego  przybliżony  koszt
wyniósłby ok. 10 tys. zł.  
W toku dalszego wystąpienia Wójt poinformował, że doszło do spotkania Wójtów - Wójta Gminy
Sędziejowice,  Widawy  z  Komendantem  Wojewódzkim  Policji   w  sprawie  dot.  utrzymania
Komisariatu  Policji  w  Widawie. Pan Wójt  poinformował, że na remont  budynku Komisariatu
potrzebna jest kwota 300 tys. zł, a środków  na remont nie ma. Pan Wójt oznajmił, że w przypadku
likwidacji Komisariatu budynek pod władanie dostanie Powiat, albo Agencja Mienia Wojskowego
wystawi go na sprzedaż,  jednak zdaniem Pana Wójta jest to budynek, który wymaga generalnego
remontu, a co za tym idzie dużych środków.
W związku z powyższym, Pan Wójt  poinformował, że jego zdaniem należy powołać straż gminną,
której zadaniem będzie nie tylko pilnowanie porządku na terenie gminy, ale również pełnienie roli
opiekunów dzieci dowożonych do szkoły. W ten sposób gmina zaoszczędzi ok. 40 tys. zł, bo tyle
stanowią koszty utrzymania opiekunów dzieci. 
Odnosząc się do powyższego głos zabrał radny Mikła, który oznajmił, że gmina jest za biedna, żeby
utrzymywać  straż  gminną,  a  radna  Ziółkowska  oznajmiła,  że  w  Widawie  brak  jest  przede
wszystkim miejsc parkingowych, w związku z tym najpierw trzeba utworzyć parkingi, żeby później
móc egzekwować przestrzeganie przepisów.
W tym temacie głos również  zabrał radny Polak, który oznajmił, że powołana straż  gminna chcąc
utrzymać swoją bytność musi mieć efekty swojej pracy, czyli określoną ilość mandatów. 
Następnie głos  zabrał  Skarbnik, który poinformował, że trzeba będzie wprowadzić do budżetu
kwotę 50 tys. z ze Starostwa, która wpłynie  za zimowe utrzymanie dróg powiatowych, ponadto
dodał, że musimy przekazać kwotę 55 tys. zł do Urzędu Skarbowego w Warszawie, gdyż działająca
na terenie Chociwia firma Baxter Terpol miała nadpłaty. Pan Skarbnik dodał, że powstają dalsze
zaległości w podatku od nieruchomości - jest ich już ok. 100 tys. zł.
W toku dalszego wystąpienia Skarbnik przedstawił koszty energii oświetlenia ulicznego, dodał, że
w 2005 roku kosztowało to gminę ok. 170 tys. zł, natomiast w 2009 te koszty wyniosły już 269 tys.



zł.
Odnosząc  się  do powyższego  radni  apelowali,  aby  przystąpić  do budowy  dalszych odcinków
oświetlenia  ulicznego  ujętych  w  przyjętym  harmonogramie,  a  oszczędności  szukać  poprzez
ograniczenie godzinowe działania oświetlenia. 
W toku  dalszego  posiedzenia  Przewodniczący  komisji  zaproponował  dyskusję  nad propozycją
sprzedaży działki w Podgórzu, która jest własnością gminy.
W  tym  miejscu  głos  zabrał  radny  Olejniczak,  który  oznajmił, że  trzeba się  zasięgnąć  opinii
mieszkańców Podgórza, jednak dodał, że jest to ostatnie miejsce w Podgórzu, z którego mogło by
korzystać ogół  mieszkańców, tę wypowiedź  poparł  radny  Mikła, który  oznajmił,  że inicjatywa
sprzedaży powinna wyjść od sołtysa, który reprezentuje mieszkańców. 
W związku z powyższym radni zdecydowali, że trzeba wystąpić z pismem do sołtysa, który na sesji
Rady Gminy przedstawi opinie mieszkańców i dopiero wówczas podejmie się uchwałę o sprzedaży
bądź o niesprzedawaniu. 
Następnie radna Ziółkowska wystąpiła z wnioskiem, aby sesje Rady Gminy odbywały się tak jak
dotychczas w GOK - u w Widawie. Wypowiedź tę poparli pozostali radni. 
Radna  Ziółkowska apelowała  również  o uzupełnienie dziur  kruszywem  na drodze  w kierunku
Dębiny k. posesji P. Podwójniak, a radny Pokorski apelował, aby dokonać odpowiednich wpisów w
przygotowanej dokumentacji na  drogę Wielka Wieś  - Dąbrowa Widawska celem zapobiegnięcia
przedawnienia. 

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 
 

    
  


