Protokół Nr 14/14
z posiedzenia Komisji Budżetu
odbytego w dniu 21 lutego 2014 r.
Następne posiedzenie Komisji Budżetu otworzył Pan Sebastian Rychlik –
Przewodniczący komisji, który na wstępie powitał zebranych. W dalszej kolejności stwierdził
kworum niezbędne do obradowania i przedstawił zaplanowany porządek obrad, który
przedstawia się następująco:
1. Zapoznanie się z realizacją zadań wieloletniego planu inwestycyjnego.
2. Analiza wpływów opłat za odbiór odpadów komunalnych za II półrocze 2013 r.
3. Sprawy bieżące i różne.
Do zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący zgłosił konieczność przełożenia
drugiego punktu na kolejne posiedzenie komisji z uwagi na to, iż nie będzie możliwości jego
szczegółowego omówienia, gdyż nie wszystkie dane dotyczące opłat za odbiór odpadów
komunalnych za ubiegły rok zostały przygotowane. Ponadto zaproponował zajęcie się
w pierwszej kolejności omówieniem spraw bieżących i różnych.
Wobec powyższego porządek obrad poddany został pod głosowanie w następującej
formie:
1. Sprawy bieżące i różne.
2. Zapoznanie się z realizacją zadań wieloletniego planu inwestycyjnego.
W wyniku głosowania proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie
przez wszystkich członków komisji obecnych na posiedzeniu.
Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu
z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu,
poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym.
Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia nie wnoszono uwag
i został on przyjęty 4 głosami „za” przy jednym głosie „wstrzymującym się” radnego
H. Morawskiego, który był nieobecny na poprzednim posiedzeniu.
Ad. 1
Realizując porządek obrad Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Dariusza
Michniweskiego – Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych, który w pierwszej
kolejności przedstawił obecny stan dróg oraz wskazał, które z nich w pierwszej kolejności
wymagają pilnego remontu. Następnie przedstawił kwestię wycinki drzew przy drodze
w kierunku miejscowości Dębina.
Jako kolejny głos zabrał radny H. Morawski, który zgłosił konieczność uzupełnienia ubytków
na drogach przebiegających przez osiedle w Widawie.
Następnie na prośbę radnych Kierownik GZUK przedstawił koszty utrzymania dróg w okresie
zimowym. Ponadto zaznaczył, iż bardzo duże ilości kruszywa oraz gruzu kruszonego
rozprowadzone zostały na drogach po wiosennych roztopach.
Z kolei zabierając w tym miejscu głos radna K. Ziółkowska zapytała, czy w bieżącym roku
przewiduje się również kruszenie gruzu.
W odpowiedzi na powyższe Kierownik GZUK wyjaśnił, iż przez najbliższe dwa lata raczej
nie przewiduje takiej możliwości, gdyż na obecną chwilę nie ma gruzu a takie ilości jakie do
tej pory były przywożone nie wpływają na opłacalność jego kruszenia a powodem tego jest

duży koszt za wynajem kruszarki. W toku dalszego wystąpienia wymienił odcinki dróg, na
których ubytki zostały uzupełnione oraz poinformował, jakie inne prace prowadzone były na
drogach.
Następnie radna K. Ziółkowska zgłosiła konieczność utwardzenia drogi łączącej Dębinę
z tzw. Babiną.
W odpowiedzi na powyższe Pan D. Michniewski wyjaśnił, iż jak już wcześniej wspomniał na
terenie gminy jest bardzo dużo dróg które wymagają pilnego remontu i stanowią dla
mieszkańców jedyny dojazd do posesji, a droga o której wspomniała radna w porównaniu
z innymi nie jest w tak złym stanie. Ponadto zaznaczył, iż mieszkańcy mają możliwość
dojazdu inną trasą, która jest utwardzona a odcinek, o którym mowa stanowi dla nich
niewielki skrót.
Następnie wywiązała się dyskusja w kwestii możliwości wykupu terenu pod parking
w okolicach targowicy.
Ad. 2
Do omówienia kolejnego punktu poproszona została Pani Dorota Kaczmarek – Kierownik
Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych.
Na wstępie swej wypowiedzi Pani Kaczmarek wyjaśniła, iż Wieloletni Plan Inwestycyjny
Gminy Widawa został uchwalony w dniu 29 czerwca 2008 roku i stanowi załącznik do
uchwały Rady Gminy Widawa Nr XVII/118/08. Następnie poinformowała, iż wspomniany
dokument obejmuje lata 2007-2015 i zawiera wiele zadań inwestycyjnych zaplanowanych na
poszczególne lata. Ponadto Pani Kaczmarek zaznaczyła, iż w trakcie realizacji omawianego
planu na niektóre z zaplanowanych przedsięwzięć zostały wykonane jedynie dokumentacje,
z innych zrezygnowano, czy też wprowadzono nowe zadania. W toku dalszego wystąpienia
poinformowała zebranych, jakie zadania zostały zrealizowane w ubiegłym roku.
Następnie głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zapytała o kwestię przebudowy stacji CPN
mieszczącej się przy parku.
W odpowiedzi na powyższe Pani Kaczmarek wyjaśniła, iż informacji jakie posiada realizacja
wspomnianego zadania znajduje się na etapie gromadzenia dokumentacji. Ponadto dodała, iż
wszelkie decyzje, jakie ze strony gminy mogli otrzymać, to uzyskali.
Zabierając ponownie głos radna K. Ziółkowska zapytała, czy były składane wnioski
o dofinansowanie realizowanych, bądź też planowanych zadań.
Odpowiadając na powyższe zapytanie Pani Kaczmarek wyjaśniła, na jakie zadania złożone
zostały wnioski o dofinansowanie oraz w jakiej w kwocie i z jakich źródeł przewidziane jest
wsparcie. Ponadto poinformowała na jakie jeszcze działania można pozyskać dotacje
w ramach ubiegłego programowania, gdyż na kolejne lata nie ma jeszcze nowego programu.
Na zakończenie obrad radna K. Ziółkowska zaznaczyła, iż należałoby uprzątnąć działkę
znajdującą się między szkołą a posesją radnego M. Janiaka, która to należy do gminy i źle
świadczy o gospodarzach. Ponadto dodała, iż zły jest stan drogi prowadzącej od przystanku
autobusowego w kierunku drogi wojewódzkiej.
W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej do realizacji na tym posiedzeniu, Pan
Sebastian Rychlik - Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu i zakończył
obrady.
Na tym protokół zakończono.
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