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Protokół Nr 13/12 

z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych 

odbytego w dniu 18 stycznia 2012 r. 
 

Otwarcia pierwszego w 2012 r. posiedzenia dokonała Pani Iwona Mamzer – 

Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych, która powitała zebranych, stwierdziła kworum 

niezbędne do obradowania i przedstawiła proponowany na dzisiejsze posiedzenie porządek 

obrad: 

 

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok. 

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty 

jednogłośnie. 

Następnie po zatwierdzeniu tematyki obrad, Przewodnicząca zarządziła głosowanie 

nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia, który był udostępniony do wglądu 

w Urzędzie Gminy, dodała, że można się z nim zapoznać również w dniu dzisiejszym.  

W związku z brakiem uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia przeprowadzono 

głosowanie nad przyjęciem protokołu. W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół 

z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 i 2 

Realizując dzisiejszy porządek obrad, na posiedzenie została poproszona Pani Dorota 

Słowińska - Skarbnik Gminy, która przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

dotyczącej projektu budżetu gminy na 2012 rok. Po przedstawieniu tej opinii, Pani Słowińska 

oznajmiła, że sugestią RIO jest potrzeba ograniczenia wydatków do minimum, rezygnacja 

z uchwalenia funduszu sołeckiego i powstrzymanie się od realizacji jakichkolwiek inwestycji. 

W tym miejscu Pani Skarbnik stwierdziła, że przyszłość dla samorządów rysuje się w coraz 

ciemniejszych kolorach, gdyż przygotowywany jest projekt nowej ustawy o finansach 

publicznych, która dąży do sytuacji, aby budżet państwa coraz bardziej ograniczał 

dofinansowanie samorządów. 

Odnosząc się do powyższego głos zabrała Przewodnicząca komisji – radna Mamzer, która 

oznajmiła, że rezygnacja z funduszu sołeckiego nie jest sprawą prostą i oczywistą, gdyż 

w przypadku nie uchwalenia funduszu sołeckiego, miejscowości, które mają świetlice 

wiejskie zostaną pozbawione środków, które są przeznaczane na modernizację tych świetlic, 

będących jedyną namiastką kultury na wsi.  

Nawiązując do wypowiedzi radnej Mamzer, Pani Skarbnik oznajmiła, że w takiej sytuacji 

świetlice wiejskie byłyby wspierane ze środków budżetu gminy, a nie dochodziłoby już do 

sytuacji, w której sołectwa nie posiadające świetlic wydają środki funduszu sołeckiego na 

„siłę”. 

W tym miejscu głos zabrał radny Polak, który zapytał, czy coś wiadomo na temat subwencji 

budżetu państwa dla przedszkolaków. 

Pani Skarbnik oznajmiła, że słyszała o przygotowywaniu takich projektów, ale jest to sprawa 

na razie nierozstrzygnięta.  

Kontynuując swoje wystąpienie Pani Słowińska poinformowała radnych, że w związku 

z brakiem grudniowego przelewu na gminne konto środków unijnych związanych z budową 

wodociągu w Zborowie i Ochlach, które zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej musi 

nastąpić zmiana zapisu w samej uchwale dotyczącej budżetu.  

Następnie ponownie głos zabrał radny Polak, który zapytał z jakich źródeł pokryjemy wypłatę 

wydatków dla nauczycieli, które są ujęte w budżecie.  
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Pani Skarbnik odpowiedziała, że część środków zostanie pokryta z budżetów szkolnych, które 

przygotowali dyrektorzy poszczególnych placówek, a pozostała część zostanie pokryta 

z nadwyżki budżetowej. Zmieniając temat, Pani Słowińska oznajmiła, że ostatnio bardzo 

wzrosły rachunki za oświetlenie uliczne, wobec tego sugerowała zastanowienie się nad 

budową kolejnych linii elektrycznych bądź zwiększaniem liczby lamp ulicznych. 

W tym miejscu radny Polak zauważył, że duże zużycie energii powoduje oświetlenie uliczne 

przy drogach wojewódzkich, gdzie czas oświetlenia ulicy oraz natężenie oświetlenia jest 

znacznie większe niż przy drogach gminnych, a koszty ponosi gmina. W tym miejscu radny 

Polak zapytał, czy jest jakiś wymóg prawny określający czas oświetlania ulic wojewódzkich 

i powiatowych.  

W toku posiedzenia przybył Pan Wójt, który odniósł się do tematu oświetlenia ulicznego. 

Oznajmił, że faktycznie rachunki za prąd znacznie wzrosły, ale dodał, że trudno będzie 

otrzymać zgodę od społeczeństwa na to, aby zmniejszyć natężenie oświetlenia poprzez 

zmniejszenie liczby lamp. Poza tym dodał, że błędem było działanie związane z zaniechaniem 

wymiany zegarów sterujących podczas ostatniej modernizacji oświetlenia w Widawie. Pan 

Wójt poinformował, że obecne zegary sterujące są już technicznie wyeksploatowane 

i jakakolwiek zmiana warunków atmosferycznych powoduje ich rozregulowanie. Dlatego też 

wymiana tych urządzeń będzie prowadzona sukcesywnie.  

Kolejno, w tej sprawie zabrał głos radny Janiak, który sugerował wyłączenie połowy lamp na 

stadionie, gdyż jego zdaniem pełne oświetlenie jest tam niepotrzebne.  

Po wypowiedzi radnego Janiaka głos zabrała Przewodnicząca Mamzer, która zwróciła się do 

Pana Wójta o wyjaśnienia związane z wnioskiem Komisji w sprawie nadzoru bhp nad 

szkołami. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt oznajmił, że za nadzór bhp nad poszczególnymi 

szkołami odpowiada dyrektor placówki, który również zawiera ewentualną umowę 

z obsługującym w tym zakresie. Kontynuując oznajmił, że jest to decyzja dyrektora i jeżeli on 

nie chce takiej umowy zawrzeć, to nikt go do tego nie zmusza. Jeżeli natomiast chodzi 

o wynagrodzenie z tego tytułu, to Pan Wójt oznajmił, że jest ono jednakowo w każdej 

placówce, niezależnie od wielkości placówki i liczby dzieci, tzn. w naszej gminie zostało ono 

uśrednione.  

W tym miejscu glos zabrał radny Polak, który sugerował, że może oszczędniej byłoby 

gdybyśmy jakiegoś nauczyciela wyszkolili w tym zakresie. 

Odpowiadając Pan Wójt oznajmił, że obecnie, aby nauczyciel mógł wykonywać te zadania 

powinien skończyć studia podyplomowe. 

Kolejnym tematem, który poruszyła radna Mamzer była sprawa karetki pogotowia 

stacjonującej w naszym ośrodku zdrowia.  

W tym temacie głos zabrał Pan Wójt, który przedstawił zakres działań należących do karetki 

pogotowia.  

Następnie głos zabrał radny Krzyżański, który zwrócił się do Pani Skarbnik z zapytaniem, 

dlaczego nauczyciele w tym miesiącu otrzymali swoje wynagrodzenia z dużym opóźnieniem. 

To opóźnienie wyniknęło, zdaniem Pani Skarbnik z faktu, iż chcąc uniknąć odsetek najpierw 

były zapłacone składki do ZUS. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych – Pani Iwona Mamzer zamknęła 

kolejne obrady Komisji i podziękowała za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna        Przewodnicząca  

Komisji ds. Socjalnych 

 

Iwona Mamzer  


