
Protokół nr 18/12 

z posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 21 czerwca 2012 r.  

 

Kolejne 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. Analiza problemu związanego z odbiorem odpadów wielkogabarytowych. 

2. Zapoznanie się z problematyką dotyczącą gospodarki leśnej i łowieckiej.  

3. 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. 

W związku z tym, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

przewodniczący komisji zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

W pierwszej kolejności głos zabrał Pan Wójt, który nawiązał do tematu związanego 

z parkowaniem samochodów przy Urzędzie Gminy. Dodał, że teren przeznaczony na parking 

jest własnością nie tylko gminy, ale także banku i Poczty Polskiej. Następnie poinformował 

radnych, że trwają sprawy sądowe związane z wykonawcą wodociągu w Zborowie 

i Grabówiu oraz wykonawcą prac w ośrodku zdrowia w Brzykowie dotyczące odsetek 

karnych. Kontynuując swą wypowiedź Wójt Gminy dodał, że kary umowne były podane przy 

procedurze przetargowej. 

W tym miejscu radna Ziółkowska zapytała, jakie uzasadnienie podała prokuratura. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt pokrótce przedstawił stanowisko prokuratury 

a następnie oznajmił, iż w przypadku gdy sprawa związana z odsetkami trafi na wokandę 

cywilną, to rozstrzygnięcie może trwać latami. 

Poza tym Wójt poinformował, że 4 lipca w godzinach popołudniowych przez Widawę będzie 

przejeżdżał wyścig kolarski, dlatego strażacy ochotnicy będą wspierać policję w zapewnieniu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Następnie Pan Wójt nawiązując do działalności jednostki OSP w Chociwiu oznajmił, iż 

samochód Skoda będący na wyposażeniu tej jednostki jest w złym stanie technicznym, 

natomiast pojawiła się możliwość zakupienia Stara 244 z kopalni Bełchatów. Ponadto dodał, 

iż byłaby to korzystna transakcja, gdyż praktycznie pieniądze na zakup wspomnianego 

pojazdu uzyskałoby się ze sprzedaży bądź złomowania starego auta. 

W dalszej kolejności głos zabrał radny Polak, który prosił o wykonanie dokumentacji na 

budowę garażu na samochody pożarnicze w OSP Brzyków zaznaczając, iż materiał na ten cel 

jest już dawno zgromadzony. 

Odpowiadając na powyższe Wójt zapewnił, że również jego zdaniem budowa garaży jest 

niezbędna, dodał, że po zamknięciu I półrocza w budżecie dokona rozeznania, czy byłaby 

możliwość realizacji tego przedsięwzięcia.  

Kontynuując swoje wystąpienie, Pan Wójt poinformował, że w Chociwiu na działkach 

będących własnością straży i gminy trwa wycinka drzew i przygotowywanie ternu pod boisko 

dla młodzieży, gdyż w latach ubiegłych młodzież grała w piłkę na działce, która stanowi 

prywatną własnością. Następnie Pan Wójt nawiązał do spraw dotyczących mieszkańców 



sołectwa Ligota. Poinformował, że przedsiębiorca – Pan Chachulski zapewnił o swoim 

wsparciu w budowie świetlicy wiejskiej, ale najpierw należy wykonaną dokumentację. 

Ponadto Wójt zaznaczył, że rozwój inwestycji Pana Chachulskiego na terenie Ligoty sprzyja 

możliwościom zatrudnienia tamtejszych mieszkańców.  

W toku dalszej wypowiedzi Wójt nawiązał do stacji paliw Orlenu i Aga, dodał, że mogą 

prowadzić działalność do końca roku. 

W tym miejscu radna Ziółkowska zasugerowała, aby podjąć działania zmierzające do tego, 

aby stacje paliw funkcjonowały dalej. 

W tym miejscu Wójt oznajmił, że trwają rozmowy z przedstawicielami firmy Orlen oraz 

właścicielami stacji „AGA” w celu ich dalszego funkcjonowania na terenie naszej gminy. 

Ponadto dodał, iż jego zamierzeniem jest niedopuszczenie do tego, by mieszkańcy nie mieli 

możliwości zatankowania samochodu. Kontynuując Wójt dodał, że właściciele stacji „AGA” 

są zainteresowani wykupieniem części działki, na której obecnie prowadzą swoją działalność. 

Następnie Wójt nawiązał do trudnej sytuacji związanej z brakiem miejsca do parkowania na 

terenie Widawy. 

W tym miejscu radny Polak zapytał, czy park jest już skomunalizowany, zaproponował, aby 

ewentualnie wokół parku zorganizować miejsca parkingowe.  

Odpowiadając na powyższe Wójt oznajmił, że nie zakończyła się jeszcze procedura związana 

z komunalizacją parku. Ponadto dodał, iż rozważy również propozycję jaką zgłosił jego 

przedmówca, gdyż należy zapewnić więcej miejsc do parkowania. w toku dalszej wypowiedzi 

Wójt Gminy poinformował zebranych, iż niebawem rozpocznie się budowa chodnika 

w Zawadach a obecnie trwają jeszcze pewne uzgodnienia z władzami Powiatu, które 

zobowiązało się do zakupu materiału na wspomniany cel natomiast gmina zajmie się kwestią 

wykonawstwa. 

Następnie Przewodniczący komisji – radny Jaros zapytał Wójta o dalszy rozwój spraw 

związanych z elektrownią wodną w Podgórzu. 

Odpowiadając na powyższe Wójt oznajmił, że kilka dni temu odbyło się spotkanie 

w Starostwie Powiatowym z udziałem przedstawicieli Związku Wędkarstwa w Sieradzu, 

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji, Ochrony Środowiska oraz Nadzoru Budowlanego. Wójt 

oznajmił, że na obecną chwilę Nadzór Budowlany nie dopatrzył się żadnych przeciwwskazań 

do użytkowania, dodał, że żądana przez wędkarzy przepławka ma być zbudowana jak 

najszybciej. Właściciele elektrowni twierdzą, że wystąpili o dofinansowanie tego 

przedsięwzięcia. Podsumowując temat, Wójt oznajmił, że zależy mu, aby ta przepławka była 

wybudowana, właściciele dostali określony czas na jej wykonanie, ale Wójt dodał również, że 

wędkarze też mają swoje obowiązki, z których się nie wywiązują, np. powinni czyścić koryto 

rzeki, a tego nie robią.  

Następnie radna Ziółkowska zapytała, czy właściciele elektrowni są zainteresowani zamianą 

działek. 

Pan Wójt oznajmił, że na ten temat prowadzone są jeszcze rozmowy, dodał, że dojazd 

powinien być zapewniony, to nie ulega wątpliwości. 

W tym miejscu Przewodniczący komisji stwierdził, że należy dążyć do załatwienia tej sprawy 

na zasadzie kompromisu.  

Następnie głos zabrał radny Krzyżański, który oznajmił, że osiedle w Chociwiu po raz 

kolejny zostało zalane.  

Odnosząc się do powyższego Pan Wójt oznajmił, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży bloków 

będą przeznaczone na rozwiązanie tego, poruszonego problemu.  

Następnie na posiedzeniu komisji, radni zapoznali się z projektami przygotowanych uchwał 

na kolejna sesję, a radna Mamzer apelowała o zdjęcie z proponowanego porządku obrad pkt 

19, który dotyczył zmiany statutu gminy Widawa oraz punktu dotyczącego zmiany statutu 

SP ZPOZ. Swoje stanowisko uzasadniała brakiem możliwości przedyskutowania powyższego 

na wcześniejszych posiedzeniach komisji, sugerowała również, że porządek obrad na jedno 

posiedzenie rady gminy jest zbyt obszerny. 



Następnie na posiedzenie komisji przybyła Pani Dorota Kaczmarek – Kierownik Referatu 

Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych, która przedstawiła uzasadnienia do projektów 

uchwał przygotowanych na najbliższą sesję przez podległych jej pracowników. W toku swojej 

dalszej wypowiedzi Pani Kaczmarek wyjaśniła na jakich zasadach będzie odbywała się 

zbiórka odpadów wielkogabarytowych a następnie poinformowała, iż koszt opróżniania 

wysepek ekologicznych z odpadów wynosi ok. 40 tys. zł. 

W tym miejscu wywiązała się krótka dyskusja w powyższym temacie, w wyniku której radni 

stwierdzili, że powinno się odchodzić od zbierania odpadów na wysepkach ekologicznych, 

gdyż gospodarstwa domowe są wyposażane w dodatkowe kosze umożliwiające pozbywanie 

się odpadów typu szkło lub odpady typu PET. 

Pani Kaczmarek oznajmiła, że od lipca przyszłego roku na gminie spoczną obowiązki 

związane z utrzymaniem czystości i gmina będzie ustalać stawki za odbiór odpadów, dodała, 

że ich wysokość będzie prawdopodobnie uzależniona od tego czy dane gospodarstwo 

prowadzi segregację odpadów czy też nie, dlatego warto byłoby się zaopatrzyć w dodatkowe 

pojemniki na szkło oraz na odpady suche. 

Jako kolejna głos zabrała radna Kozieł, która zwróciła się z prośbą do Pani Kierownik 

o wyjaśnienie zasad na jakich odbywa się zdejmowanie oraz procedura związana z utylizacją 

płyt eternitowych. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Kaczmarek przedstawiła radnym, procedurę związaną 

z usuwaniem eternitu, zaznaczając iż gmina nie współuczestniczy w kosztach związanych 

z utylizacją eternitu, musi to zrobić specjalna firma, której wynajęcie sporo kosztuje. 

Następnie dodała, iż w przypadku, gdy sami usuwamy eternit musimy napisać oświadczenie, 

podając nazwę firmy odbierającej te odpady. 

W toku dalszego posiedzenia radna Ziółkowska nawiązała do tematu przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

Pani Kaczmarek oznajmiła, iż aby rozpocząć działania w tym kierunku i pozyskania na ten cel 

dofinansowania potrzebnych jest przynajmniej 50 chętnych na założenie oczyszczalni i mieć 

zabezpieczenie finansowe w budżecie gminy na realizację takiego zadania. Dodała, że koszt 

jednej oczyszczalni wynosi ok. 6-7 tys. zł i na razie nie jest zlecony do wykonania program 

związany z przydomowymi oczyszczalniami, gdyż koszt jego wykonania wynosi 

ok. 12 tys. zł. Pani Kaczmarek oznajmiła, że każdy może wystąpić o dofinansowanie do 

ochrony środowiska, jednak pożyczka jest przydzielana dopiero po wykonaniu zadania, czyli 

trzeba mieć zabezpieczenie finansowe na całość inwestycji.  

Następnie radna Mamzer pytała, czy budowa przydomowych solarów oparta jest na 

podobnych zasadach. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Kaczmarek oznajmiła, że również w tym przypadku 

obowiązują podobne zasady.  

Nawiązując do wcześniejszego pytania radna Ziółkowska zapytała, czy stosowna informacja 

była przekazana do mieszkańców. 

Pani Kaczmarek oznajmiła, że obecnie było ok. 15 osób zainteresowanych tematem i dodała, 

że na razie nie ma sensu szerzyć tej informacji, skoro nie ma zabezpieczenia finansowego 

w budżecie gminy.  

Następnie Pani Kaczmarek nawiązała do projektu uchwały nawiązującego do stacji paliw 

AGA. Oznajmiła, że właściciele tej stacji jako dotychczasowi dzierżawcy będą mieli 

pierwszeństwo wykupu działki, na której prowadzą działalność.  

Następnie radny Morawski zapytał, jak przedstawia się kwestia odszkodowań, które 

wyrządziły zwierzęta leśne w uprawach rolników oraz czy są przygotowywane plany 

zalesienia. 

Pani Kaczmarek oznajmiła, iż na dzień dzisiejszy każdy poszkodowany kierowany jest do 

koła łowieckiego odpowiedniego dla danego terenu. Ponadto dodała, iż czasem gmina 

pośredniczy w takich spotkaniach w roli mediatora. Następnie w kwestii planów zalesień 

wyjaśniła, iż są one zawarte w naszym studium. 



Następnie radny Rychlik złożył radnym sprawozdanie z dokonanej przez komisję ds. Budżetu 

i Finansów wizytacji bazy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych oraz poinformował, jakie 

kwestie poruszane były na ostatnim posiedzeniu komisji. 

W toku dalszego posiedzenia Przewodniczący poprosił Panią Dorotę Słowińską – Skarbnik 

Gminy o przedstawienie projektów uchwał przygotowanych przez pracowników Referatu 

Finansów. 

Następnie radna Mamzer pytała Panią Skarbnik, czy wynajęcie przewoźnika na dowozy 

szkolne było posunięciem opłacalnym dla gminy. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Skarbnik oznajmiła, że nie zrobiła jeszcze takich wyliczeń, 

ale zobowiązała się, iż na kolejne posiedzenie Komisji Socjalnej przygotuje takie kalkulacje. 

Następnie przedstawiła i omówiła projekty uchwał przygotowane na najbliższą sesję. 

Następnie na posiedzenie przybyła Pani Longina Oleszczuk – Kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego, która przedstawiła propozycje zmian w statucie SP PZOZ zawarte 

w przygotowanym projekcie uchwały. Oznajmiła, że konieczność wprowadzenia pewnych 

korekt do wspomnianego aktu spowodowane są wymogiem ustawy o działalności leczniczej. 

Ponadto nawiązując do kolejnego projektu uchwały zaznaczyła, iż obowiązkiem rady gminy 

jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności służby zdrowia na terenie gminy. 

 

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: 

Jolanta Szuleta      Przewodniczący Komisji 

 

ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Marek Jaros 


