
Protokół nr 19/12 

z posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 26 lipca 2012 r.  

 

Kolejne w tym roku 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. Zapoznanie się i ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Widawie i Ligocie.  

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

 

Ad. 1 

W tym temacie głos zabrał Pan Darek Michniewski – Kierownik GZUK, który na wstępie 

oznajmił, iż urządzenia stanowiące wyposażenie oczyszczalni ścieków nie są tanie, np. jeden 

element pompki podającej osad na prasę kosztuje ok. 5 500 zł, a wirnik  ok. 600 – 800 zł. 

Kontynuując, Pan Kierownik poinformował, że urządzenia zamontowane w oczyszczalni są 

już znacznie wyeksploatowane, gdyż działają od 2000 r., więc często ulegają awariom. 

Dlatego w miarę potrzeb i możliwości finansowych, niektóre elementy bądź urządzenia są 

wymieniane bądź naprawiane. W tym miejscu Kierownik oznajmił, że w przyszłym roku 

budżetowym należałoby wymienić taśmę na prasie, a koszt tego przedsięwzięcia szacowany 

jest na 15 tys. zł.  

Kolejno głos zabrała radna Ziółkowska, która zapytała, czy GZUK czyni już przymiarki do 

ustalenia stawek za wodę i ścieki.  

Pan Michniewski oznajmił, że dopiero po wakacjach zajmie się ustalaniem rzeczywistych 

kosztów wpływających na stawkę za wodę i ścieki. Natomiast w sprawie odbioru ścieków 

poinformował, że przecież są na rynku również inne firmy oprócz GZUK, które posiadają 

zezwolenia na odbiór ścieków, więc można dokonać wybory firmy najkorzystniejszej dla 

klienta.  

W toku dalszej Kierownik GZUK poinformował radnych, że w naszych oczyszczalniach 

stosowana jest metoda osadu czynnego w wyniku którego powstaje osad nadmierny, 

a efektem końcowym całego procesu jest osad wyprasowany. W tym miejscu Pan 

Michniewski dodał, że z Ligoty przywożony jest osad nadmierny, który dopiero 

w oczyszczalni w Widawie poddawany jest procesowi zmierzającemu do otrzymania osadu 

wyprasowanego. W tym miejscu Kierownik oznajmił, że pozostały osad z naszej oczyszczalni 

nie nadaje się na pola jako nawóz ze względów biologicznych.  

Wracając do tematu remontów, Kierownik oznajmił, że studnie kanalizacyjne muszą być 

poddane gruntownemu remontowi, gdyż kominy były wykonane ze zwykłej cegły, a nie 

klinkierowej. 

Kolejno głos zabrał radny Polak, który zapytał, czy były podejmowane jakieś działania 

związane z wyciąganiem konsekwencji od osób, które wodę deszczową wprowadzają do sieci 

kanalizacyjnej.  

Pan Michniewski odpowiadając na powyższe oznajmił, że do odbiorców wody 

i korzystających z sieci kanalizacyjnej z Widawy zostały wystosowane informacje wskazujące 

na właściwy sposób korzystania z sieci, więc w przypadku awarii wynikającej z winy 

użytkownika zostanie on obciążony kosztami naprawy oraz ukarany za niewłaściwe 

korzystanie.  

W tym temacie Pan Kierownik Michniewski poinformował radnych, że przynajmniej jeden 



raz w tygodniu czyszczone są studzienki, gdyż przeróżne rzeczy wrzucane są do kanalizacji 

i gdyby dostały się do pompy, to mogłyby spowodować znaczne uszkodzenie.  

Podsumowując temat oczyszczalni Pan Michniewski oznajmił, że całkowita modernizacja 

oczyszczalni ścieków kosztowałaby ok. 1,5 mln zł. 

 

 

Ad. 2 

W tym punkcie obrad również głos zabrał Pan Dariusz Michniewski, który oznajmił, że 

Zakład ma bardzo dużo różnorodnej pracy, zważając na fakt, że trwa okres urlopowy i 

niektóre prace terminowe należy zakończyć. Dodał, że zostały rozpoczęte prace remontowe 

niektórych świetlic, np. w Patokach, Wincentowie i Chrustach i również muszą być 

zakończone. Toteż Pan Kierownik prosił radnych i sołtysów o wyrozumiałość i cierpliwość, 

jeżeli jakieś prace zlecone Zakładowi nie zostały jeszcze wykonane.  

Kolejno głos zabrał radny Marek Jaros – przewodniczący komisji, który sygnalizował 

potrzebę załatania wyrw na moście w Chrząstawie. 

Pan Michniewski oznajmił, że wie o tych ubytkach, dodał, że również są dziury do załatania 

na drodze Brzyków – Siemiechów, na skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Oliwna Góra w Widawie, 

dodał również, że sukcesywnie rozwożone jest kruszywo w ramach funduszu sołeckiego. 

Kolejno głos zabrał radny Kowalczyk, który prosił o umieszczenie w Chociwiu, w okolicy 

sali OSP znaku drogowego informującego o niebezpieczeństwie wynikającym z nagłego 

wyjazdu na drogę samochodów pożarniczych.  

Odpowiadając na powyższe Pan Michniewski oznajmił, że zarządcą drogi przez Chociw jest 

Zarząd Dróg Wojewódzkich, więc w ich gestii leży oznakowanie drogi. 

Następnie głos zabrała radna Ziółkowska, która pytała, dlaczego Zakład nie może wykonywać 

odpłatnie usług dla społeczeństwa.  

Kierownik GZUK odpowiedział, że Zakład nie może wykonywać odpłatnie usług, gdyż takie 

są zapisy ustawowe, które zabraniają prowadzenia działalności gospodarczej, dodał, że tylko 

w przypadku utworzenia spółki można prowadzić działalność gospodarczą. 

W tym miejscu radna Ziółkowska oznajmiła, że spółka jest dobrym tworem, jeżeli chodzi 

o zyski dla zarządu spółki. Odniosła się tutaj do zamierzeń władzy wykonawczej gminy 

poprzedniej kadencji.  

Nawiązując do powyższego głos zabrał Kierownik Michniewski, który oznajmił, że spółka 

ustalając taryfy za wodę bierze pod uwagę wszystkie poniesione koszty, natomiast zakład 

budżetowy nie ujmuje np. kosztów amortyzacji.  

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

prosił o wyjaśnienia związane z ogłoszonym przetargiem na dowozy szkolne.  

W powyższym głos zabrała Pani Magdalena Paliwoda – pracownik referatu oświaty, która 

oznajmiła, że rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 30 lipca. 

W tym miejscu radna Ziółkowska zapytała, czy osoba przystępująca do przetargu powinna 

mieć stosowne zezwolenie na przewozy i linie regularne, pytała również jak długo się czeka 

na uzyskanie takiego zezwolenia, zastanawiała się, czy nie stanowi to ograniczenia dla innych 

firm chcących przystąpić do przetargu.  

Odpowiadając na powyższe, Pani Paliwoda oznajmiła, że przedmiotowe zezwolenie 

otrzymuje się z dnia na dzień, a odnosząc się do ogłoszonego przetargu oznajmiła, że na razie 

żadna oferta nie wpłynęła. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna      Przewodniczący Komisji 

 

ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Marek Jaros 


