
Protokół nr 32/09 
z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych 
odbytego w dniu 21 grudnia 2009 r. 

 
 

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Zbigniew Krzyżański – Przewodniczący Komisji ds. 
Socjalnych, który na wstępie swego wystąpienia powitał zebranych. 

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił następujący 
porządek obrad: 

 
1. Zapoznanie się z założeniami projektu budżetu na 2010 r. 
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 r. 
3. Sprawy bieżące i różne. 

 
Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty 
jednogłośnie. Następnie po zatwierdzeniu tematyki obrad Przewodniczący zarządził 
głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia, który był udostępniony do 
wglądu w Urzędzie Gminy. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1 
Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący poprosił Pana Wiesława 
Kaczmarka – Skarbnika Gminy o przedstawienie założeń do projektu budżetu gminy na 
przyszły rok. 
Na wstępie swego wystąpienia Pan Skarbnik poinformował zebranych na podstawie, jakich 
obowiązujących przepisów opracowany został projekt przyszłorocznego budżetu gminy. 
Następnie szczegółowo przedstawił dochody oraz wydatki, jakie zostały ujęte w planie na 
kolejny rok z podziałem na bieżące oraz majątkowe. Kontynuując zapoznał członków 
Komisji ze strukturą wydatków oraz harmonogramem spłaty kredytów i pożyczek. Ponadto 
omówił przyczynę zaplanowania nieco niższej niż w bieżącym roku kwoty dochodów. 
W toku dalszej wypowiedzi Pan Skarbnik przedstawiła szczegółowo plan nakładów na 
inwestycje, które będą realizowane w przyszłym roku, zaznaczając przy tym, iż część 
z przedstawionych zadań będzie finansowana z funduszu sołeckiego. 
W tym miejscu Przewodniczący zapytał, dlaczego niezamierzona wcześniej budowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Wola Kleszczowa oraz Korzeń znalazła się w planie 
inwestycyjnym, a planowane od kilku lat przedsięwzięcia zostały z niego usunięte. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Skarbnik wyjaśnił, iż na temat inwestycji szerzej wypowie 
się Pan Wójt, on natomiast ze swej strony udzielił informacji na temat zadania dotyczącego 
modernizacji stacji uzdatniania wody w Widawie. 
Następnie Przewodniczący zaznaczył, iż w dalszym ciągu zalewane są posesje mieszkańców 
osiedla w Chociwiu i dlaczego nie ujęto do realizacji przebudowy dróg na osiedlu. 
Jako kolejna wystąpiła radna Barasińska, która zapytała w jakiej części Woli Kleszczowej 
będzie realizowana budowa sieci wodociągowe. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Skarbnik wyjaśnił, iż sieć wodociągowa będzie budowana 
przy mości, gdzie do tej pory nie było doprowadzonej wody. Następnie dodał, iż obecnie nie 
jest realne ujęcie w przyszłorocznym budżecie budowy dróg na osiedlu w Chociwiu 
i Widawie. Kontynuując poinformował również, iż zostaną poczynione starania w kwestii 
zmniejszenia kwoty, jaką gmina przekazuje na realizację rozpoczętej już przebudowy drogi 
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Północ-Południe, gdyż zaplanowana suma na całość tej inwestycji uległa zmniejszeniu. 
W toku dalszej wypowiedzi poinformował, iż została zakończona dokumentacja na 
przebudowę Ośrodka Zdrowia w Brzykowie i należy podjąć kolejne działania dotyczące 
pozwolenia na budowę.  
W tym miejscu radny Polak zauważył, iż należało dużo wcześniej odebrać dokumenty 
poprzedniemu projektantowi i przekazać je komuś innemu, ponieważ to zadanie zbyt długo 
czeka na realizację i w rezultacie nie ma obecnie funduszy na jego wykonanie. 
Następnie Przewodniczący ponownie poprosił o udzielenie wyjaśnień odnośnie 
zaplanowanych nakładów na inwestycje, a mianowicie, dlaczego nie uwzględniono 
przebudowy dróg na osiedlu w Chociwiu skoro wszystkie Komisje składały wnioski na 
realizację tego zadania, natomiast wprowadzono całkiem nowe przedsięwzięcia takie jak 
chociażby budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kleszczowa i Korzeń. 
Odpowiedzi na powyższe udzielił przybyły na posiedzenie Pan Wójt, który przedłożył 
Komisji wykaz zezwoleń i zgłoszeń na budowę, a następnie poinformował, iż planując 
przyszłoroczne inwestycje starał się sugerować potrzebami mieszkańców zgłaszanymi na 
zebraniach wiejskich. Ponadto dodał, iż są to wstępne założenia do przyszłorocznego budżetu, 
natomiast decyzja dotycząca wyboru zadań, które mają być realizowane należy do radnych. 
Kontynuując wyjaśnił, iż na zadanie dotyczące modernizacji stacji uzdatniania wody oraz 
budowa zbiorników w Widawie można pozyskać nawet do 75% dofinansowania i realne jest 
to, że I etap zwrotu mógłby nastąpić jeszcze w 2010 roku. W dalszej części Pan Wójt 
zaznaczył, iż rozstrzygnięcie przetargu na wspomnianą powyżej inwestycję może przynieść 
dodatkowe zmiany dotyczące pozostałych przedsięwzięć. Ponadto dodał, iż podobna sytuacja 
dotyczyła przebudowy ul. Słowackiego, gdzie planowana kwota na to przedsięwzięcie 
okazała się za wysoka i pozostałą część można było przeznaczyć na realizację innych zadań. 
Kontynuując poinformował, iż zostało przygotowanych 7 dokumentacji na przebudowę 
nakładek, z czego 4 zostały zrealizowane. Następnie zauważył, iż dobrze byłoby zaplanować 
budowę 2 dróg dojazdowych do pól. W toku dalszej wypowiedzi wymienił zadania, jakie 
powinny zostać zrealizowane w przyszłym roku. 
W tym miejscu Przewodniczący zauważył, iż wszyscy obecni na posiedzeniu doskonale 
pamiętają uzgodnienia, które dotyczyły przebudowy drogi Północ-Południe, a mianowicie 
zostało ustalone, iż nie będą realizowane inne inwestycje w tych miejscowościach przez, 
które przebiega ta trasa. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż nie zgadza się z tą opinią, a przykładem na 
to jest zrealizowana niedawno budowa nakładki w Chociwiu. Ponadto dodał, iż mieszkańcy 
oraz reprezentujący ich radni powinni przede wszystkim naciskać władze powiatu i domagać 
się wykonania drogi przebiegającej przez Chociw. Następnie zaznaczył, iż należy dokonać 
pewne działania w zakresie oświaty, a mianowicie zastanowić się, czy zasadne jest dalsze 
utrzymywanie bibliotek, a także zastanowić się czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem 
przekształcenie Szkoły Podstawowej w Brzykowie w Przedszkole. Poinformował również, iż 
zostały ograniczone przyznawane przez NFZ punkty na rehabilitację i należy dołożyć 
wszelkich starań, aby utrzymać w dalszym ciągu te usługi. Następnie dodał, iż stypendia 
socjalne w znaczny sposób zostały ograniczone, co wywołało wielkie niezadowolenie osób 
korzystających z tej pomocy jednak gmina nie ma środków, aby móc nadal dopłacać do tych 
świadczeń, jak również zmniejszone zostały środki na akcyzę paliwową. W toku dalszej 
wypowiedzi zauważył, iż dodatkowo w przyszłym roku gmina będzie musiała realizować 
zadania z wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. Ponadto należy również zająć się 
porządkowaniem mienia należącego do gminy. Następnie poruszył kwestię rozebranego 
mostu w miejscowości Ruda. 
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W tym miejscu głos zabrała radna Barasińska, która zapytała, jaki byłby koszt budowy kładki, 
która mogłaby służyć przeprawie dla pieszych i samochodów osobowych. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż przypuszczalnie koszt samej dokumentacji 
oscylowałby w granicach 50 tys. zł natomiast, co do samej budowy to należałoby się 
zorientować ile kosztowała konstrukcja np. mostu zastępczego w Rogóźniu. Następnie 
poinformował, jakie ważne dla gminy inwestycje zostały przeprowadzone w okresie kilku 
minionych lat. Ponadto nawiązał do realizowanego przez placówki szkolne z terenu gminy 
programu „Edukacja bez barierę finansowanego ze środków unijnych. W toku dalszej 
wypowiedzi omówił kwestię dalszego funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych. 
Następnie poinformował, jakie działania zostaną wykonane w kwestii zaplanowanej 
modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej w Brzykowie. 
W tym miejscu radny Polak zauważył, iż stadion w Widawie powinien służyć przede 
wszystkim mieszkańcom gminy i tam powinny być organizowane wszelkie imprezy czy też 
zawody strażackie. Ponadto dodał, iż jego zdaniem bezzasadne jest dokładanie sporej kwoty 
pieniędzy do czegoś, co ma służyć jedynie garstce ogółu społeczeństwa. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż na terenie gminy działają kluby piłkarskie, 
które korzystają z płyty tego stadionu. Ponadto przedstawił sytuację tego obiektu, jaka była 
przed modernizacją, a także zaznaczył, iż obecnie o porządek na stadionie dba Pan Kopka. 
Następnie Pan Wójt zwrócił się do członków Komisji o zgłaszanie własnych propozycji 
i dokonywanie zmian w przedstawionych założeniach do projektu budżetu z równoczesnym 
wskazaniem na źródło finansowania zadań, bądź ewentualne usunięcie któregoś 
z zaplanowanych już działań. 
W tym miejscu radna Barasińska zgłosiła konieczność zakupu 3 kontenerów – alubatów dla 
miejscowości Chrząstawa, które mogą zostać sfinansowane z nadwyżki budżetowej. 
Jako kolejny swą propozycję zgłosił Przewodniczący, który poprosił o ujęcie w budżecie na 
2010 rok budowę dróg na osiedlu w Chociwiu i zasugerował, iż pieniądze na 
przeprowadzenie tej inwestycji można pozyskać ze sprzedaży 4 działek położonych 
w Chociwiu, których właścicielem jest gmina. 
Następnie radny Polak zwrócił się z prośbą o jak najszybsze działania dotyczące uzyskania 
pozwolenia na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Brzykowie. 
W dalszej części głos zabrał ponownie Pan Wójt, który poruszył kwestię wynagradzania 
sołtysów i poinformował, iż obecnie jest duża dysproporcja, jeśli chodzi o wysokość prowizji 
uzyskiwanej przez te osoby z podatku. Następnie zasugerował, aby przeanalizować kwestię 
dalszego funkcjonowania bibliotek, zmniejszenia wydatków na oświatę oraz w jaki sposób 
utrzymać usługi rehabilitacyjne. W dalszej części wyjaśnił, iż zaplanowana budowa sieci 
wodociągowej zostanie zrealizowana z częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej na 
rekultywację wysypiska śmieci, gdyż warunkiem darowania spłaty dalszych 40% tego 
zadłużenia jest przeznaczenie tej kwoty na zadanie związane z ochroną środowiska. 
W tym miejscu radny Polak zaznaczył, iż niejednokrotnie apelował już o poprawienie jakości 
wody w miejscowości Brzyków, która nie jest zdatna do picia, a po jakiejkolwiek awarii nie 
nadaje się w ogóle do użytku. 
W odpowiedzi na powyższą sugestię Pan Wójt wyjaśnił, iż rozwiązaniem tego problemu 
byłoby podłączenie sieci wodociągowej Brzykowa do zbiorników w Widawie należy jednak 
zdążyć połączyć nitki wodociągowe miejscowości Kocina z Małą Kociną przed realizowaną 
przebudową drogi wojewódzkiej. 
Następnie ze względu na brak dodatkowych pytań oraz wyczerpaniu tematyki zaplanowanej 
na to posiedzenie Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi oraz Panu Skarbnikowi za 
udział w spotkaniu i udzieleniu informacji. 
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Przedstawiony powyżej projekt budżetu gminy na 2010 rok stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 2 
W tym punkcie obrad członkowie Komisji opracowali plan pracy Komisji ds. Socjalnych na 
2010 rok, który zostanie przedłożony do wglądu i zatwierdzenia Radzie Gminy Widawa na 
najbliższej sesji.  
 
Ad. 3 
W tym punkcie członkowie Komisji wysunęli wnioski skierowane do Wójta Gminy, 
stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. 
W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to spotkanie Przewodniczący 
podziękował członkom Komisji za udział w posiedzeniu i zamknął kolejne obrady Komisji 
ds. Socjalnych. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Jolanta Szuleta 
          Przewodniczący 
               Komisji ds. Socjalnych 
 
                 Zbigniew Krzyżański 


