
Protokół nr 33/10 
z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych 
odbytego w dniu 13 stycznia 2010 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. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2010 r. 
2. 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 
W związku z tym, iż punkt ten dotyczył zaopiniowania projektu budżetu na 2010 rok 
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Wiesława Karczmarka – Skarbnika Gminy 
i udzielenie wyjaśnień w tej kwestii. Przystępując do omawiania tego tematu Pan Skarbnik 
wyjaśnił, iż przedstawione na poprzednim posiedzeniu Komisji założenia do budżetu 
pozostają bez zmian. 
W tym miejscu Przewodniczący zauważył, iż miała zostać ujęta w budżecie budowa dróg na 
osiedlu w Chociwiu. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Skarbnik wyjaśnił, iż w trakcie roku będą dokonywane 
zmiany w budżecie i nie jest wykluczone, że wówczas zostanie wprowadzone to zadanie. 
W dalszej części przedstawił prognozę długu na lata 2010 – 2016. Następnie poinformował, 
iż systematycznie przybywa dłużników, którzy nie płacą podatku. Kontynuując zaznaczył, iż 
koniecznie należy przystąpić do reformy placówek oświatowych, gdyż koszty utrzymania 
szkół wzrastają a liczba dzieci z roku na rok maleją. Ponadto zaproponował przeniesienie 
Przedszkola do szkoły w Brzykowie oraz dzieci ze Szkoły w Restarzewie do szkoły 
w Chociwiu. 
W tym miejscu radny Polak poparł propozycję przeniesienia Przedszkola do Brzykowa 
jednak wyraził swe obawy, czy w przypadku budowy nowego przedszkola placówka 
w Brzykowie nie zostanie zlikwidowana. 
Po tej wypowiedzi Pan Skarbnik nadmienił, iż nie jest w planie budowa nowego Przedszkola, 
gdyż nie ma środków na taką inwestycję, dlatego też powstałą koncepcja przekształcenia 
Szkoły Podstawowej w Brzykowie. Następnie nadmienił, iż radni powinni poprzeć 
wspomniane wyżej propozycje, co pozwoliłoby na realizację innych inwestycji. 
W dalszej części wywiązała się dyskusja na temat realizowanych zadań. Następnie podjęto 
temat działalności Zakładu Usług Komunalnych. Podczas tej polemiki radni doszli do 
wniosku, iż zdecydowanie zbyt duża liczba osób zatrudniona jest w tej jednostce. 
Kontynuując dalsze obrady Przewodniczący wracając do tematu oświaty zauważył, iż 
należałoby zwrócić uwagę również na fakt, iż w niektórych placówkach szkolnych wiele 
zadań realizowanych jest w czynie społecznym, co pozwala na pewne oszczędności. 
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W dalszej części radna Barasińska zapytała Pana Skarbnika o możliwość zakupu alubatów, 
tzw. kontenerów dla miejscowości Chrząstawa. 
Następnie po krótkiej dyskusji na temat przeznaczenia i kosztu tych kontenerów Pan Skarbnik 
wyjaśnił, iż w trakcie dokonywanych zmian w budżecie zostanie ujęta kwota na ten cel. 
Jako kolejny wystąpił radny Polak, który poprosił o zabezpieczenie w budżecie pewnej kwoty 
pieniędzy przynajmniej na wykonanie dokumentacji na rozbudowę strażnicy w Brzykowie. 
Wobec powyższej prośby pan Skarbnik wyjaśnił, iż w trakcie wykonywania budżetu, a przede 
wszystkim po rozstrzygnięciu przetargu na modernizację stacji uzdatniania wody okaże się, 
jakie inwestycje będą mogły być jeszcze realizowane. 
Ze względu na brak dodatkowych pytań członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt 
budżetu na 2010 rok. Następnie Przewodniczący podziękował Panu Skarbnikowi za udział 
w posiedzeniu i udzielenie wyjaśnień. 
 
Ad. 2 
W tym punkcie obrad Przewodniczący poprosił Panią Wiolettę Kasprzyk – Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie kilku wyjaśnień dotyczących 
możliwości pomocy osobom potrzebującym. 
W odpowiedzi na powyższe Pani Kasprzyk poinformowała, jaką dokumentację należy 
przygotować oraz jakie warunki musza spełniać osoby starające się o uzyskanie pomocy. 
 
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 


