
Protokół nr 20/12 

z posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 19 września 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. Zapoznanie z funkcjonowaniem GZUK. 

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 

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 protokołu 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. 

 

Ad. 1 

Realizując pierwszy punkt przyjętego porządku obrad, głos zabrał Pan Dariusz Michniewski – 

Kierownik GZUK, który swoją wypowiedź rozpoczął stwierdzeniem, że działalność zakładu 

polega m.in. na wyjaśnianiu różnych kwestii z okresu poprzednich kadencji. Kontynuując, 

Pan Michniewski oznajmił, że złożył do Pana Wójta wniosek w sprawie zatwierdzenia taryf 

za wodę i ścieki, dodał, że stawki na razie - do końca maja zostają na tym samym poziomie co 

do tej pory. Kontynuując, Pan Michniewski oznajmił, że zastanawia się jak zaplanować 

dochody zakładu na przyszły rok, gdyż w tym roku- w miesiącu wrześniu zostały prawie 

wykonane dochody za wodę i ścieki. Następnie poinformował radnych, że nieuregulowanie 

płatności przez odbiorcę za dwa kolejne okresy rozliczeniowe wszczyna procedurę związaną 

z odcięciem od sieci wodociągowej, tj. zawiadomienie Sanepidu, wójta oraz 

zainteresowanego. 

W toku dalszej wypowiedzi Kierownik Michniewski przybliżył radnym problem odpłatności 

za zużywaną wodę. I tak za pierwsze półrocze 2011 r. zostało obliczone, że tylko za 56% 

zużytej wody zostały pobrane należności, a pozostała część nie była przypisana do żadnego 

odbiorcy, czyli zaginęła, a to są starty dla gminy. W drugim półroczu 2011 r. i pierwszym 

półroczu 2012 r. udało się już ustalić odbiorców dla 80% zużytej wody. W tym miejscu Pan 

Michniewski wyjaśnił, że świetlice wiejskie, straże nie mają zawartych umów na odbiór wody 

i chociaż korzystają z sieci wodociągowej, to za wodę nie płacą. 

Następnie Pan Kierownik poinformował, że została wypożyczona kruszarka i składowany 

przez nas gruz został skruszony.  

Poza tym Pan Michniewski poinformował, że od 8 października rozpoczyna się akcja odbioru 

od mieszkańców gminy odpadów wielkogabarytowych.  

W toku dalszej dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Ireneusz Płóciennik, 

który pytał, czy planowana jest wymiana urządzeń w przepompowniach. 

Pan Kierownik przyznał, że niektóre elementy powinny być już wymienione, jednak wobec 



braku funduszy zadanie to nie będzie zrealizowane. W toku dalszej swojej wypowiedzi Pan 

Michniewski nawiązał do tematu wykaszania poboczy przy drogach gminnych. Oznajmił, że 

na terenie naszej gminy jest 170 km dróg, które są w zarządzie gminy. Wykoszenie 

wszystkich poboczy pochłania ok. 5 tygodni czasu.  

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

najwięcej prac, które należy wykonać na terenie gminy powinni robić pracownicy zakładu, 

a nie wynajmowane firmy, gdyż w ten sposób zapewniamy pracę dla naszych mieszkańców 

będących pracownikami zakładu. Kontynuując radna Ziółkowska zapytała, czy wykonywane 

były prace remontowe w pomieszczeniach socjalnych dla pracowników GZUK.  

Pan Michniewski oznajmił, że w okresie letnim nie ma czasu na te prace, dopiero późną 

jesienią lub zimą można o tym pomyśleć. 

 

Ad.2 

Analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r. dokonała Pani 

Dorota Słowińska – Skarbnik Gminy. Oznajmiła, że dochody zostały wykonane w 50 %, nie 

ma również zaległych zobowiązań do spłacenia. Dodała, że może pojawić się problem 

z wykonaniem zaplanowanych udziałów z podatku, ale dodała, że to już jest niezależne 

od nas. Natomiast jeżeli chodzi o podatki, to Pani Skarbnik oznajmiła, że ściągalność jest 

dobra. Kontynuując swoje wystąpienie Pani Słowińska oznajmiła, że problem istnieje 

z wykonawcą wodociągu w Zborowie i Grabówiu, który nie realizuje swoich zobowiązań 

wobec gminy. Kontynuując nawiązała do kwestii zadłużenia gminy i spłaty kredytów. 

Oznajmiła, że w I półroczu gmina Widawa zaciągnęła kredyt krótkoterminowy na kwotę 

500 000,00 zł. Dodała również, że będzie przygotowywana uchwała na zaciągnięcie kredytu 

długoterminowego. Natomiast łączna kwot spłat wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosła 

1 636 871,71 zł, wobec czego stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 

7 899 297,37 zł. Dodała także, że wszystkie raty i odsetki kredytów są spłacane w terminie. 

Kontynuując Pani Słowińska oznajmiła, że na służbę zdrowia zostało przekazane z budżetu 

gminy 20 tys. zł, również kluby sportowe otrzymały II ratę dotacji. Poza tym oświadczyła, 

że otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów ponad 50 tys. zł na zorganizowane w okresie 

wakacyjnym imprezy, tj. Zlot motocyklowy, Dni Widawy oraz konkurs „Grzyby”. 

W tym miejscu radni zapytali jaką kwotę dołożyliśmy z budżetu gminy na w/w imprezy. 

Pani Skarbnik oznajmiła, że ok. 40 tys. zł.  

 

Ad. 3 

W tym punkcie obrad radny Marek Jaros – Przewodniczący komisji zapytał Pana Wójta, czy 

MEN lub RIO odpowiedziało na pismo dotyczące przyznania subwencji oświatowej dla 

dzieci uczęszczających do szkoły społecznej w Restarzewie Cmentarnym.  

Pan Wójt oznajmił, że do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi na przedmiotowe pismo. 

Kontynuując Pan Wójt oznajmił, że zapis ustawy „do końca roku” jest jednoznaczny, 

wskazuje, iż wstrzymanie dotacji gminy na te dzieci dotyczy całego roku szkolnego. 

W tym temacie głos zabrał radny Bruzda, który stwierdził, że Zarząd Stowarzyszenie nie 

dopełnił formalności tzn. nie dotrzymał ustawowych terminów, nie złożył w określonym 

terminie wniosku i dlatego są trudności z przekazaniem subwencji na te dzieci.  

Kolejno, ponownie głos zabrał Pan Wójt, który zapewnił, że z jego strony dożywianie dla 

dzieci ze szkoły w Restarzewie będzie zapewnione.  

W tej sprawie głos zabrała również radna Ziółkowska, która oznajmiła, że byt tej szkoły jest 

niepewny, jednak dodała, że należałoby przekazać im subwencję, aby mogli spróbować 

swojej działalności.  

W toku dalszej dyskusji głos zabrał radny Polak, który nawiązał do działalności przedszkola 

w Brzykowie. Oznajmił, że za grupę 31 dzieci w różnym wieku odpowiada jedna 



nauczycielka. Kontynuując oznajmił, że w takiej sytuacji nauczycielce trudno jest właściwie 

podzielić czas pomiędzy dzieci trzyletnie, które potrzebują więcej opieki a dzieci 

sześcioletnie, które zaczynają przyswajać podstawową wiedzę.  

W powyższym głos zabrał Pan Wójt, który oznajmił, że uczestniczył w spotkaniu dyrektora 

przedszkola z rodzicami. Z tego spotkania Pan Wójt wywnioskował, że błędne jest pojęcie 

rodziców dotyczące nauki w przedszkolu, gdyż zdaniem Pani dyrektor w przedszkolu jest 

nauczanie dzieci poprzez zabawę. Ponadto Pan Wójt poinformował, że tymi dziećmi oprócz 

nauczycielki opiekuje się jeszcze jedna pani, która jest dla nauczycielki pomocą nauczyciela.  

W tym miejscu radna Mamzer sugerowała zatrudnienie dodatkowej osoby w ramach stażu z 

powiatowego Urzędu Pracy. 

Następnie radny Polak pytał, czy gmina ma plany dotyczące zagospodarowania budynku 

szkoły w Brzykowie.  

Pan Wójt oznajmił, że prowadzi w tym temacie rozmowy, ale na razie nie są one 

zobowiązujące, dlatego prosił, aby w tę sprawę również zaangażowali się radni.  

Następnie głos zabrała radna Ziółkowska, która przeglądając projekt przygotowanej uchwały 

zastanawiała się wg jakiego klucza został dokonany podział gminy na okręgi 

jednomandatowe, sugerowała, że oddzielenie Dębiny od Dąbrowy Widawskiej nie jest 

dobrym rozwiązaniem, gdyż miejscowości te od zawsze były ze sobą powiązane, a Dębina 

była kiedyś kolonią Dąbrowy Widawskiej.  

Odnosząc się do powyższego głos zabrał Pan Marek Kowal – Sekretarz Gminy, który 

oznajmił, że zmieniając podział gminy z 11 okręgów wyborczych na 15 okręgów musieliśmy 

dokonać zmian dotychczasowego podziału i w wyniku tego działania m.in. Dębina została 

wyłączona z dotychczasowego okręgu. Kontynuując Pan Sekretarz oznajmił, że 

przedstawiony Państwu projekt podziału został zaopiniowany pozytywnie przez Dyrektora 

Delegatury w Sieradzu i zostanie przedłożony na sesji Rady Gminy.  

W toku dalszego posiedzenia, Przewodniczący komisji powitał Panią Dorotę Kaczmarek 

i Panią Danutę Radzioch – pracowników Urzędu Gminy, które chciały przybliżyć temat 

związany z przejęciem przez gminę obowiązków dotyczących utrzymania czystości 

i porządku w gminie.  

W tym miejscu Pan Sekretarz oznajmił, że każdy mieszkaniec będzie musiał zapłacić podatek 

śmieciowy, który będzie pobierała gmina. Kontynuując Pan Kowal przedstawił działania 

gminy z tym związane, tj. podjęcie uchwały zmieniającej regulacje w sprawie utrzymania 

czystości i porządku w gminie, metodę naliczenia opłaty, termin i częstotliwość odbioru 

odpadów, opracowanie wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłat, podjecie uchwały 

w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów. 

W tym miejscu Pani Kaczmarek poinformowała, że uchwały podejmowane w tej sprawie 

wynikają kolejno z siebie, ale najważniejsze jest ustalenie sposobu naliczania opłaty.  

Odnosząc się do powyższego Pani Radzioch przedstawiła zawarte w ustawie sposoby 

naliczania opłaty: od liczby mieszkańców zamieszkałych w posesji, od powierzchni lokalu 

mieszkalnego, od ilości zużytej wody lub jedna stała stawka dla wszystkich. 

W tym miejscu radna Ziółkowska stwierdziła, że chyba najbardziej realna będzie metoda 

biorąca pod uwagę liczbę mieszkańców danej posesji. 

Powyższe poparł radny Bruzda, który stwierdził, że śmieci produkują ludzie. 

W temacie głos zabrała ponownie Pani Kaczmarek, która stwierdziła, że ustalona stawka 

powinna uwzględniać również odbiór odpadów wielkogabarytowych, a przeprowadzona 

kalkulacja uwzględnia nie tylko odbiór odpadów, ale także zagospodarowanie ich, recykling 

oraz koszty utrzymania pracowników. Kontynuując Pani Kaczmarek poinformowała, 

że gmina będzie odbierać odpady z nieruchomości zamieszkałych, ale po podjęciu 

dodatkowej uchwały może również odbierać z nieruchomości niezamieszkałych, tj. cmentarzy 

lub firm. 



Nawiązując do przeprowadzonej kalkulacji Pani Radzioch poinformowała, że wyliczona 

stawka kształtuje się w granicach 10 zł od osoby na miesiąc.  

W tym miejscu radny Bruzda zastanawiał się jak owa opłata będzie ściągana. 

Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz, który oznajmił, że będzie ona pobierana przy podatku. 

W związku z powyższym Przewodniczący komisji zarządził przeprowadzenie głosowania 

w temacie dotyczącym ustalenia metody naliczania stawki za odbiór odpadów.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania, członkowie komisji jednogłośnie zdecydowali, 

że stawka za odbiór odpadów powinna być naliczana na podstawie liczby osób zamieszkałych 

na posesji.  

Następnie radna Mamzer prosiła o dołożenie jednej lampy w Wielkiej Wsi A – obok jej 

posesji, również Przewodniczący komisji apelował o dołożenie lampy w Józefowie.  

Następnie radni dyskutowali w temacie sprzedaży lokali mieszkalnych w blokach 

w Chociwiu, zastanawiano się, czy prośba mieszkańców dotycząca zwiększenia im bonifikaty 

jest zasadna. 

W tym miejscu radny Kowalczyk oznajmił, że jego znajoma w Łodzi na osiedlu Retkinia 

wykupiła mieszkanie za 18 tys. zł, dodał także, że mieszkania w Chociwiu były mieszkaniami 

zakładowymi, niektórzy lokatorzy mieli pełny wkład mieszkaniowy. 

Natomiast radna Mamzer nawiązała do pisma – orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 

przedstawionego przez mieszkańców bloków w podobnej sprawie, gdzie mieszkania można 

było wykupić za 2% wartości, po udzieleniu 98% bonifikaty. Oznajmiła, że sprzedaż 

mieszkań za 2% ich wartości byłoby posunięciem niepoważnym, gdyż niektórzy działkę 

budowlana kupują za kwotę 30 tys. zł.  

W odpowiedzi na powyższe radny Kowalczyk oznajmił, że w przypadku nie zwiększenia 

bonifikaty niektórzy mieszkańcy wystąpią do sądu, gdyż ich zdaniem mieszkania powinny 

być sprzedane po niższej cenie.  

Natomiast radny Mielczarek proponował sprzedaż w/w lokali w otwartym przetargu. 

 

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 

 

  

 

 

 


