
Protokół nr 37/10 

z posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

odbytego w dniu 28.09.2010 r.  

   

Otwarcia kolejnego posiedzenia dokonał Pan Zdzisław Gniłka – Przewodniczący Komisji 

ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, który na wstępie swego wystąpienia powitał zebranych. 

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił następujący 

porządek obrad: 

  

 1. Zapoznanie i ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Widawie.  

 2. Zapoznanie z funkcjonowaniem ZUK – u.   

 3. Sprawy bieżące i różne.  

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty 

jednogłośnie. Następnie po zatwierdzeniu tematyki obrad Przewodniczący zarządził 

głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia, który był udostępniony do 

wglądu w Urzędzie Gminy. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia został 

przyjęty jednogłośnie. 

Realizując drugi punkt obrad głos zabrała Pani Barasińska, która zapytała, jaki status prawny 

będzie miał ZUK w przyszłym roku. Nawiązując do tematu głos zabrała Pani Ziółkowska, 

która oznajmiła, że najlepiej byłoby, gdyby ZUK był referatem Urzędu Gminy, gdyż będąc 

jednostką odrębną nigdy nie stawał do przetargów, a jego przychody były oparte na dotacjach 

gminy.  

W tym miejscu głos zabrał radny Olejniczak, który oznajmił, że ZUK nie ma możliwości 

prawnych, aby przystępować do przetargów.  

Analizując proponowane przez ZUK stawki za wodę i ścieki na przyszły rok, członkowie 

komisji zauważyli, że w skład stawki wchodzą koszty amortyzacyjne.  

Wobec tego faktu głos zabrała radna Barasińska, która stwierdziła, że koszty amortyzacyjne 

są pobierane już od kilku lat, wobec tego powinien być utworzony fundusz, z którego 

pokrywałoby się ewentualne koszty awarii.  

Kontynuując Pan Olejniczak oznajmił, że duża liczba mieszkańców ma podłączoną 

deszczówkę do sieci kanalizacyjnej, a koszt dobrej pompy kształtuje się w granicach ok. 7 tys. 

zł.  

Następnie członkowie komisji zapoznali się z projektem uchwały dot. udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Łaskiemu na remont jezdni i chodnika drogi powiatowej Nr 2309 

w miejscowości Zawady.  

W tym temacie głos zabrała radna Ziółkowska, która oznajmiła, że wcześniej planowane 

koszty tej inwestycji miały wynosić 20 tys. zł, co  odzwierciedla protokół komisji rolnictwa z 

lipca, wobec tego radna zapytała, dlaczego teraz w projekcie uchwały podana jest kwota 50 

tys. zł. Dodała, że nie jest zadowolona z obrotu sprawy, gdyż tutaj ponoszone są duże koszty, 

a projekt na drogę w Dębinie nie był wykonany.  

Radny Polak, zabierając głos w tej sprawie oznajmił, że koszty przebudowy tego odcinka 

drogi powiatowej powinni w połowie ponosić Starostwo i gmina.  

W tym miejscu głos zabrał radny Płóciennik, który oznajmił, że jest tu też wina gminy, że nie 

egzekwuje przestrzegania ustaleń i umów przez Starostwo.  



W tym temacie glos zabrał również radny Olejniczak, który oznajmił, że zgodnie 

z wcześniejszymi ustaleniami Starostwo miało kupić materiały, a gmina miała zapewnić 

robociznę.  

Następnie na posiedzenie komisji przybył Pan Sylwester Woźniak, który nawiązał do tematu 

wodociągu w Zborowie. Oznajmił, że termin wykonania prac w umowie był wyznaczony na 

25 września, wobec czego pracownicy Referatu Rolnictwa wraz z inspektorem budowlanym 

dokonali inspekcji budowy i sporządzili  notatkę służbową, dodał, że dzisiaj ma się odbyć 

spotkanie z wykonawcą , być może będzie sporządzony aneks do umowy.  

W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji – radny Gniłka, który oznajmił, że 

wykonawca powinien usunąć te zwały gliny, jakie pozostawił po skończonych wykopach. 

Następnie głos zabrał radny Płóciennik, który zapytał, czy były jakieś próby skontaktowania 

się z wykonawcą. Pan Woźniak odpowiedział, że wykonawca jest nieuchwytny, w tym 

miejscu dodał, że w ostatnią sobotę była znowu awaria w Ochlach, gdzie woda wybijała 

fontanną.  

 

Następnie na posiedzenie komisji przybył Pan Radosław Sobczyński, który obsługuje 

oczyszczalnię ścieków w Widawie. Pan Sobczyński oznajmił, że należałoby porobić wiele 

prac naprawczych na terenie oczyszczalni, zwłaszcza powymieniać niektóre części blachy na 

blachę kwasoodporną . Dodał, że w najgorszym stanie są pompy, które należałoby stopniowo 

wymieniać, poza tym na dachu budynku należałoby wymienić orynnowanie. Poza tym, 

zdaniem Pana Sobczyńskiego dużym problemem jest wrzucanie do kanalizacji przez 

społeczeństwo przeróżnych rzeczy, które powodują uszkodzenie pomp i sterowników.  

W temacie ścieków głos zabrał również radny Olejniczak, który poinformował, że 

zwiększeniu ilości ścieków przyczynia się podłączanie do kanalizacji odprowadzania wody 

deszczowej, wobec czego jego zdaniem należałoby powołać straż gminną, która robiłaby 

kontrolę w tym temacie.  

Pomysł radnego Olejniczaka skrytykowała radna Ziółkowska i radny Płóciennik.  

 

 

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 Środowiska 

 

                                                                                                            Zdzisław Gniłka 


