
Protokół nr 21/12 

z posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 16 października 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 założeń projektu budżetu na 2013 rok. 

2. Analiza działań mających na celu ochronę środowiska.  

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 ten punkt dzisiejszego porządku obrad, głos zabrała Pani Dorota Słowińska – 

Skarbnik Gminy, która przedstawiła radnym Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Łodzi w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku. Skład orzekający RIO 

zaopiniował pozytywnie wykonanie budżetu gminy za I półrocze, jednak zauważono, 

że w latach 2014 – 2015 obciążenie naszego budżetu spłatą długu oscylować będzie 

w granicach wskaźnika maksymalnego. W podsumowaniu skład orzekający wskazał 

na konieczność bieżącego monitorowania wykonania budżetu 2012 i analizy wpływu tego 

wykonania na założenia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej gminy. 

W toku dalszego wystąpienia Pani Słowińska poinformowała, że zostały przekazane pisma 

do kierowników jednostek organizacyjnych oraz referatów dotyczące przygotowania 

projektów budżetów, które będą podstawą konstruowania budżetu gminy. Kontynuując 

nawiązała do stawek podatkowych obowiązujących w przyszłym roku, dodała, że cena żyta 

niewiele wzrośnie, toteż podatek rolny będzie o kilka procent wyższy, dodała, że również 

stawki minimalne i maksymalne dotyczące podatku od nieruchomości zostały już 

opublikowane przez GUS i mając na względzie ich wysokość należałoby przynajmniej 

o 10 % stawkę podatku podwyższyć. 

 

 

Ad. 2 

W tym punkcie obrad głos zabrała Pani Dorota Kaczmarek – Kierownik RIK, która 

przedstawiła działania gminy związane z ochroną środowiska, były one następujące: 

- prowadzenie od 2006 r. monitoringu terenu byłego składowiska odpadów w Chrustach (bada 

się natężenie wydobywających się gazów oraz wodę pitną w pobliskich studniach), 

- prowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych; wszystkie odpady wystawione przed 

posesje zbiera GZUK, składuje na gminnej działce, następnie zostaną one odebrane przez 

odpowiednie firmy, np. zajmujące się zbiórką sprzętu elektronicznego czy opon, 



- systematycznie prowadzona jest zbiórka folii, w tym miejscu Pani Kaczmarek 

poinformowała, że potrzebę odbioru folii można cały czas zgłaszać do Urzędu Gminy, 

- interwencyjne wyjazdy spowodowane np. zlokalizowaniem na określonej działce odpadów; 

wówczas rozpoczynają się działania związane z ustaleniem właściciela działki oraz wszczęcie 

działań związanych z usunięciem odpadów. 

W tym temacie Pani Kaczmarek poinformowała również, że w temacie ochrony środowiska 

gmina współdziała z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.  

 

Ad. 3 

W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Wójt, który nawiązał do tematu przekazania subwencji 

oświatowej dzieciom uczącym się w szkole społecznej w Restarzewie. Oznajmił, że 

otrzymaliśmy odpowiedzi w tym temacie zarówno z ministerstwa jak i z RIO, ale dodał, 

że żadna z odpowiedzi nie odnosi się do tej konkretnej – naszej sytuacji, nie wskazuje nam 

wykładni prawa. Przesłane odpowiedzi na nasze konkretne zapytanie nie wyjaśniają  sprawy 

i nie wskazują dalszego działania, stwierdzają jedynie fakt, że szkoła społeczna nie zachowała 

terminów wskazanych w ustawie. Wobec powyższego Pan Wójt oznajmił, że takie 

traktowanie naszego zapytania w sprawie stanowi kpinę i nie daje żadnej podstawy dalszego 

działania.  

W tym miejscu radna Ziółkowska sugerowała, że powinniśmy przekazać subwencję dla tych 

dzieci, a swoją decyzję uzasadnić działaniami związanymi z wystosowaniem w/w pism do 

RIO i MEN, dodała, że te wystosowane pisma powinny tę naszą decyzję chronić.  

Następnie głos zabrał Pan Wójt, który oznajmił, że na 35 uczniów w Restarzewie 

otrzymaliśmy ok. 275 tys. zł subwencji, a koszty wyniosły ok. 476 tys. zł, dodał również, że 

subwencja na przyszły rok ustalana jest na podstawie roku bieżącego i na tych 27 dzieci 

przypadnie ok. 212 tys. zł, czyli ok. 18 tys. zł miesięcznie. 

W tym miejscu radna Mamzer zapytała, jak w oświacie określony jest rok budżetowy. 

Pani Skarbnik odpowiadając na powyższe oznajmiła, że rok budżetowy oświacie trwa 

również od stycznia do grudnia.  

Wobec powyższego radna Mamzer stwierdziła, że od stycznia powinniśmy przekazać 

subwencję na dzieci uczące się w Restarzewie. 

Powyższe poparł radny Polak. 

Natomiast radny Bruzda zauważył, że instytucje nadrzędne nie chcą zająć stanowiska 

w powyższym i całą odpowiedzialność zrzucają na samorząd.  

W temacie związanym z faktem, że utrzymanie oświaty zrzucone zostało na barki gminy, głos 

zabrał Pan Wójt, który poinformował, że w tym roku ok. 400 samorządów będzie miało 

trudności z zamknięciem roku budżetowego, a 600 samorządów takie problemy będzie miało 

w roku przyszłym.  

Następnie głos zabrał radny Polak, który stwierdził, że zamknięte zostały dwie szkoły, 

a problemy finansowe w oświacie są nadal, dodał, że ta subwencja na dzieci wystarcza 

zaledwie na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli. 

Natomiast Pani Skarbnik dodała, że subwencja nawet na wypłatę wynagrodzeń nie wystarcza. 

Kolejno głos zabrała radna Ziółkowska, która stwierdziła, że jej zdaniem gmina szuka 

przepisu uniemożliwiającego przekazanie subwencji szkole w Restarzewie, a jej zdaniem 

te pieniądze należałoby przekazać szkole w Restarzewie.  

W toku dalszego posiedzenia radni oraz Pan Wójt dyskutowali w temacie coraz większego 

zasięgu na terenie naszej gminy leja szczercowskiego. 

Następnie dyskutowano w temacie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.   

Pan Wójt oznajmił, że chciałby, aby inwestycja wodociągu w Siemiechowie była ujęta 

w budżecie 2013 r., dodał, że nawet tamtejsze społeczeństwo przekazało swój fundusz sołecki 

na ten cel.  



W tym temacie głos zabrała również radna Ziółkowska, która stwierdziła, iż oburza ją 

zachowanie mieszkańców polegające na marnotrawieniu środków funduszu sołeckiego 

poprzez organizowanie imprez integracyjnych.  

W toku dalszego posiedzenia głos zabrał Pan Ireneusz Płóciennik – przewodniczący komisji, 

który nawiązując do tematu odbioru odpadów przez gminę i odpłatności za tę usługę 

sugerował organizowanie w poszczególnych miejscowościach zebrań z mieszkańcami celem 

dokładnego objaśnienia powyższej kwestii. 

Do powyższego członkowie komisji odnieśli się sceptycznie, twierdząc, że na takim zebraniu 

każdy z mieszkańców będzie miał inny pomysł na naliczanie odpłatności za odbieranie 

odpadów. 

 

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 

 

  

 

 

 

 


