
Protokół nr 39/10 
z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych 
odbytego w dniu 23 sierpnia 2010 r. 

 
 

Otwarcia kolejnego 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. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010. 
2. Ocena stanu przygotowania placówek szkolnych do nowego roku szkolnego. 
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. 3 
Przed przystąpieniem do omawiania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pan Jerzy 
Blaźlak – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na wnioski zgłoszone na ostatnich posiedzeniach 
Komisji. Następnie poinformował, iż pojawiła się możliwość pozyskania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dofinansowania na budowę dróg dojazdowych do pól 
w kwocie 69 tys. zł na wytypowany odcinek trasy. Ponadto nadmienił, iż zostały zgłoszone 
dwa odcinki Józefów Widawski – Chrząstawa oraz Wola Kleszczowa – Kąty. Kontynuując 
wyjaśnił, iż ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych jaką obecnie dysponuje 
budżet gminy zdecydowano, iż zostanie zrealizowany pierwszy z wymienionych odcinków. 
W toku dalszej wypowiedzi zaznaczył, iż zostanie umorzona pozostała kwota pożyczki 
zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na rekultywację wysypiska 
śmieci w Chrustach. Następnie dodał, iż wspomniana suma zostanie przeznaczona na budowę 
wodociągu w Woli Kleszczowej. 
W tym miejscu radna Ziółkowska poprosiła o dokładniejsze wyjaśnienie wspomnianej 
powyżej kwestii, a mianowicie zasad dotyczących umorzenia pozostałej części pożyczki. 
W odpowiedzi na powyższe pan Wójt wyjaśnił, iż po spłaceniu 60 % zaciągniętej pożyczki 
istnieje możliwość uzyskania umorzenia pozostałej części zadłużenia pod warunkiem, iż 
kwota ta zostanie przeznaczona na realizację zadania związanego z ochroną środowiska. 
Następnie zaznaczył, iż po spłaceniu 90 % kwoty zobowiązania można starać się o umorzenie 
pozostałej części, którą będzie można  przeznaczyć na dowolną inwestycję.  
W dalszej części głos zabrała radna Barasińska, która zapytała o budowę łącznika 
w Patokach.   
Odpowiadając na powyższą kwestię Wójt Gminy wyjaśnił, iż w pierwszej kolejności przed 
przystąpieniem do budowy drogi należy wykonać wodociąg. 
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Ad. 1 
W tym punkcie Wójt Gminy przedstawił członkom Komisji sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy za I półrocze 2010 roku, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
W toku omawiania zestawienia dochodów i wydatków nadmienił, iż została przygotowana 
działka na sprzedaż, o którą wnioskowała firma „Nepentes” z Chociwia. Ponadto zaznaczył, 
iż na usuwanie skutków powodzi wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dlatego też 
gmina nie poniosła z tego tytułu zbyt dużych wydatków. Kontynuując Wójt Gminy wyjaśnił, 
iż nie zostały ujęte w budżecie środki pieniężne, które wpłyną z dotacji po zakończeniu 
i rozliczeniu niektórych realizowanych inwestycji. W dalszej części nadmienił, iż Zakład 
Usług Komunalnych musi przedłożyć propozycje stawek za wodę i ścieki do omówienia 
przez wszystkie Komisje Rady Gminy. Następnie poinformował, iż podczas budowy 
zbiorników wodnych w Widawie pojawiły się pewne komplikacje związane z poborem 
energii. Ponadto dodał, iż termin zakończenia wspomnianej inwestycji oraz budowy 
wodociągu w Zborowie upływa z końcem września. W toku dalszej wypowiedzi nadmienił, iż 
zostały złożone pozwolenia na budowę dróg na osiedlu w Chociwiu i Widawie. Następnie 
omówił temat związany ze sprzątaniem dróg gminnych oraz możliwością zakupu maszyny do 
wykaszania rowów przydrożnych. Kolejna kwestia, którą poruszył Pan Wójt związana była 
z zasadami wpływów za posadowienie na działce gminnej masztu telefonii komórkowej. 
Ponadto wskazał miejsca, gdzie ewentualnie można byłoby w przyszłości posadowić takie 
obiekty. Na zakończenie jeszcze poinformował jaki dochód do budżetu gminy spływa ze 
sprzedaży drzewa wycinanego z poboczy przebudowywanych dróg. Dodał, iż w znacznym 
stopniu jest ono przeznaczane na opał do szkół i ośrodków zdrowia z terenu gminy. 
W tym miejscu radna Ziółkowska zauważyła, iż drzewa rosnące przy drodze w kierunku 
Dąbrowy Widawskiej stanowią duże zagrożenie. 
W odpowiedzi na powyższą uwagę Pan Wójt wyjaśnił, iż należy wystosować odpowiednie 
pismo w tej kwestii.  
 
Ad. 2 
Realizując dalszą część obrad członkowie Komisji udali się na wizytację placówek szkolnych. 
W pierwszej kolejności, Komisja udała się do Przedszkola w Widawie, gdzie na miejscu 
zapoznano się z pracami remontowymi jakie zostały przeprowadzone w okresie wakacji.  
W większości polegały one na malowaniu sal oraz pomieszczeń sanitarnych. W toku 
dokonywanej inspekcji członkowie Komisji uzyskali informację, iż wszystkie zaplanowane 
prace zostały wykonane jednak ze względu na ograniczone środki budżetowe tej placówki nie 
udało się zakupić mebli do kuchni oraz stołu pełniącego funkcję blatu roboczego.  
W dalszej części Komisja udała się do kolejnej placówki mieszczącej się w Chociwiu, gdzie 
na miejscu Pani Jadwiga Kaczmarek – Dyrektor szkoły udzieliła informacji na temat 
przeprowadzonych remontów. Ponadto oprowadziła członków Komisji po budynku 
wskazując jakie prace zostały wykonane. Na zakończenie Pani Kaczmarek wyjaśniła, iż nie 
udało się zamontować dodatkowego monitoringu oraz podwyższenia ogrodzenia boiska od 
strony drogi wojewódzkiej. 
Następnie Komisja zwizytowała Szkołę Podstawową w Restarzewie, gdzie Pani Katarzyna 
Jasiczek – Dyrektor tej placówki powitała przybyłych oraz przedstawiła zrealizowane 
w okresie wakacji prace remontowe. Ponadto nadmieniła, iż praktycznie wszystkie 
zaplanowane zadania zostały wykonane jedynie wymiana okien nastąpi we wrześniu. 
W dalszej części Komisja udała się do kolejnej placówki, gdzie na miejscu powitała ich Pani 
Anna Brzozowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ochlach. Przystępując do omawiania 
przeprowadzonych prac remontowych Pani Dyrektor wskazała na planowaną od kilku lat  
wymianę podłogi na korytarzu znajdującym się na piętrze budynku szkolnego. Ponadto 
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zaznaczyła, iż podobne prace muszą być wykonane w przyszłym roku jeszcze w dwóch 
klasach. W toku dalszej wypowiedzi Pani Brzozowska wskazała na konieczność 
wybudowania stołówki. Nadmieniła również, iż zaniechano wymiany okien na korytarzu ze 
względu na ewentualne dobudowanie w tym miejscu wspomnianego powyżej pomieszczenia. 
Ponadto wskazała konieczność położenia kostki na zewnątrz budynku przed wejściem oraz 
dokończenia ogrodzenia wokół szkoły. 
Kolejną placówką, którą zwizytowała Komisja była Szkoła Podstawowa w Brzykowie. Na 
miejscu członkowie Komisji zapoznali się z przeprowadzonymi pracami remontowymi. 
Z uzyskanych informacji wynikało, iż prawie wszystkie zaplanowane zadania zostały 
wykonane za wyjątkiem wyposażenia pokoju nauczycielskiego w nowe krzesła oraz wymiany 
szafek na buty.  
Ostatnią placówką, którą odwiedzili członkowie Komisji był Zespół Szkół w Widawie. Pani 
Dyrektor – Magdalena Wróblewska powitawszy Komisję poinformowała jakie prace zostały 
wykonane w okresie wakacji.  
 
Następnie w związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to spotkanie 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zamknął kolejne obrady 
Komisji ds. Socjalnych. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Jolanta Szuleta 
          Przewodniczący 
               Komisji ds. Socjalnych 
 
                 Zbigniew Krzyżański 


