
Protokół nr 16/12 

z posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 19 kwietnia 2012 r.  

 

 

Kolejne w tej kadencji posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

otworzył Pan Marek Jaros – Przewodniczący komisji, który powitał wszystkich członków 

komisji oraz przybyłych na posiedzenie gości. 

W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił 

zaplanowany na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad: 

 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.  

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu 

z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu 

wcześniej, poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu 

dzisiejszym. 

Wobec tego, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad.1 

Realizując pierwszy punkt obrad, głos zabrała Pani Dorota Słowińska – Skarbnik Gminy, 

która omówiła sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2011 rok.  

Następnie Pani Skarbnik poprosiła radnych o pytania związane z tematem. 

Jako pierwsza głos zabrała radna Ziółkowska, która mając na uwadze trudną sytuację 

finansową gminy, wskazała, że część pieniędzy z funduszu sołeckiego została przeznaczona 

na imprezy integracyjne bądź odnowienia kapliczek. 

Odpowiadając na powyższe, Pani Skarbnik oznajmiła, że ustawa o funduszu sołeckim 

dopuszcza organizowanie imprez integracyjnych, wobec czego Wójt nie ma prawa odrzucenia 

takiego wniosku, pomimo przekonania, że wówczas następuje marnotrawienie naszych, 

publicznych pieniędzy. Kontynuując, Pani Skarbnik wyjaśniła, że niektóre sołectwa 

zaplanowały odnowienie kapliczek w roku 2011, jednak wnioski te zostały odrzucone.  

Odnosząc się do powyższego, ponownie głos zabrała radna Ziółkowska, która zapytała, 

czy Rada Gminy mogłaby uchwałą wprowadzić ograniczenia związane z możliwością 

realizacji niektórych zadań.  

W tym miejscu Pani Skarbnik oznajmiła, że Rada Gminy nie ma takiej delegacji, aby móc 

poprawiać założenia ustawy.  

Kolejnym radnym, który zabrał głos był Pan Ryszard Bruzda, który analizując przedmiotowy 

dokument – sprawozdanie zapytał, co się stało z pieniędzmi, które były zaplanowane, 

a jednak nie były wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego. 

Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie, Pani Skarbnik oznajmiła, że niewykorzystane 

środki stanowią części dochodów i wydatków, które były zaplanowane, ale nie zostały 

zrealizowane. Kontynuując Pani Słowińska stwierdziła, że te środki pozwoliły zamknąć rok 

budżetowy.  

W toku dalszego posiedzenia ponownie głos zabrała radna Ziółkowska, która pytała o kwestie 

decyzyjne w sprawach wykonywania dokumentacji projektowej np. na budowę drogi.  

Odpowiadając na powyższe Pani Skarbnik oznajmiła, że nielogicznym byłoby wykonywanie 



dokumentacji projektowych wiedząc, że nie stać nas będzie na realizacje tego 

przedsięwzięcia. Kontynuując swoje wystąpienie Pani Słowińska oznajmiła, że takim 

bezmyślnym działaniem było przyjęcie w 2010 r. wniosków funduszu sołeckiego 

na wykonanie szeregu dokumentacji na budowę nowych dróg w sołectwach, chociaż 

logicznym byłoby ich odrzucenie ze względu na brak środków na realizację. 

 

Ad. 2 

W tym punkcie obrad, radna Ziółkowska zwróciła się do Pani Skarbnik z zapytaniem 

w sprawie zlecenia wykonania dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Dębinie – 

w obu częściach. Ponadto nawiązując do pisma skierowanego przez mieszkańców sołectwa 

Grabówie dotyczącego potrzeby budowy drogi w tym sołectwie, zapytała Panią Skarbnik, 

czy była wykonana dokumentacja na budowę drogi w Grabówiu. 

Pani Skarbnik odpowiadając na pierwszą część pytania oznajmiła, że bliższych informacji 

w temacie oświetlenia ulicznego udzieliłby Referat Inwestycyjny, ale dodała, że z jej 

wiadomości wiadomo, że będzie zlecone wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia 

ulicznego sołectwa Dębina w zakresie możliwości finansowych funduszu sołeckiego Dębiny.  

Natomiast ustosunkowując się do drugiej części pytania, Pani Słowińska oznajmiła, 

że budowa drogi w Grabówiu była ujęta w uchwale na czerwcowej sesji Rady Gminy w 2011 

r., ale w związku z trudnościami związanymi ze sporządzeniem budżetu na 2012 rok 

i sugestią RIO w tym temacie, zamiar budowy tej drogi został wycofany, a więc 

dokumentacja nie była przygotowywana.  

Odnosząc się do tematu budowy drogi w Grabówiu, głos zabrał radny Bruzda, który oznajmił, 

że jego zdaniem skoro budowa tej drogi jest niezbędna, to dlaczego mieszkańcy nie 

wnioskowali, aby ze środków funduszu sołeckiego rozpocząć to przedsięwzięcie. Takie 

działanie byłoby dobrze odebrane przez samorząd gminy, który rozpoczętą inwestycję 

zakończyłby. Dlatego zdaniem radnego, budowa drogi w Grabówiu dla wielu mieszkańców 

nie jest priorytetem. 

W temacie funduszu sołeckiego, a zarazem drogi w Grabówiu ponownie zabrała głos radna 

Ziółkowska, która oznajmiła, że w poprzedniej kadencji dużo środków finansowych było 

przeznaczone na realizację inwestycji Północ – Południe. Było wówczas zapewnienie 

ze strony radnych, że okoliczne miejscowości położone przy tej drodze Północ – Południe 

będą mniej roszczeniowe. Ponadto radna Ziółkowska stwierdziła, że mieszkańcy sołectwa 

Grabówie mieli w poprzedniej kadencji utwardzoną drogę w kierunku Ruśca, wobec tego 

należałoby w planach inwestycyjnych umieścić w pierwszej kolejności te wsie, gdzie 

od wielu lat niewiele zrobiono, zarówno pod względem dróg, ale i pod względem 

wodociągowania.  

Poza tym, radna Ziółkowska oznajmiła, że realizacja zadań funduszu sołeckiego poprzez 

organizowanie imprez integracyjnych jest marnotrawieniem środków publicznych, dodała, 

że rada gminy powinna mieć wpływ na zakres zadań możliwych do realizacji.  

Natomiast radna Mamzer oznajmiła, że byłaby skłonna zrezygnować z funduszu sołeckiego, 

ale tylko wtedy, gdyby było zapewnienie, że środki, które byłyby przeznaczone na fundusz 

sołecki będą wydatkowane na konkretny cel w gminie np. budowę wodociągów. 

Kolejno głos zabrała Pani Słowińska – Skarbnik Gminy, która oznajmiła, że ze względu 

na trudną sytuację finansową gminy, RIO sugerowała, aby w budżecie nie planować żadnych 

inwestycji i zrezygnować z realizacji funduszu sołeckiego. 

Odnosząc się do powyższego głos zabrała radna Ziółkowska, która stwierdziła, że w takim 

układzie mieszkańcy gminy będą płacić podatki tylko na utrzymanie urzędników. 

W tym miejscu Pani Skarbnik dodała, że należy wziąć jeszcze pod uwagę spłatę zaciągniętych 

wcześniej kredytów. Wyjaśniła tutaj, że znaczna część środków pochodzących z kredytów 

została przeznaczona na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli. 



W toku dalszego posiedzenia głos zabrał Przewodniczący komisji – radny Marek Jaros, który 

odczytał pismo skierowane do rodziców dzieci szkolnych z Restarzewa informujące, 

że w planie finansowym nie zostały zabezpieczone środki na subwencję oświatową. 

Po odczytaniu przedmiotowego pisma, radny Jaros zwrócił się z zapytaniem, kto tę subwencje 

otrzyma  

Pani Skarbnik oznajmiła, że nawet w przypadku zawiązania teraz Stowarzyszenia 

w Restarzewie, to w tym roku kalendarzowym, czyli przez cztery miesiące (wrzesień – 

grudzień) nie otrzyma ono tej subwencji, takie są zapisy ustawowe oznajmiła Pani Skarbik, 

gdyż w wymaganym terminie nie została zgłoszona inicjatywa zawiązania Stowarzyszenia.  

Kolejnym tematem poruszonym przez radną Ziółkowską był temat podwyżki płac 

pracowników Urzędu Gminy. 

Pani Skarbnik potwierdziła, że parę osób w Urzędzie otrzymało niewielkie podwyżki. 

Następnie radna Mamzer sugerowała, aby rozpocząć działania związane z tematem 

oczyszczalni przydomowych. 

W tym miejscu radny Bruzda sugerował rozszerzenie tematu o kolektory słoneczne.  

W temacie głos zabrał również radny Krzyżański, który oznajmił, że z jego wiedzy wynika, 

że wykonując to zadanie indywidualnie koszty ponoszone na ten cel są w połowie niższe niż 

w przypadku realizacji tego zadania z udziałem środków publicznych.  

Jednak radna Mamzer stwierdziła, że w powyższej sprawie należy zrobić rozeznanie 

i rozpropagować temat w wśród mieszkańców. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to posiedzenie, Pan Marek Jaros –

Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu i zakończył obrady. 

Na tym protokół zakończono. 
 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna      Przewodniczący Komisji 

ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Marek Jaros 

 


