
Protokół Nr 15/14 

z posiedzenia Komisji Budżetu 

odbytego w dniu 19 marca 2014 r. 

 

 

Kolejne 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. Analiza wpływów opłat za odbiór odpadów komunalnych za II półrocze 2013 r. 

2. Zapoznanie się z działalnością Wójta w zakresie pozyskiwania środków finansowych 

na realizację gminnych zadań inwestycyjnych. 

3. Przegląd mienia gminnego w zakresie posiadanych gruntów i nieruchomości. 

4. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag 

i został przyjęty jednogłośnie. 

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 jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Do omówienia pierwszego punktu poproszona została Pani Dorota Słowińska – Skarbnik 

Gminy, która w pierwszej kolejności przedstawiła kwotę należności, jakie poniesiono 

w drugim półroczu ubiegłego roku za odbiór odpadów. Następnie zapoznała zebranych 

z sumą wpłat, jakie wpłynęły do budżetu gminy od mieszkańców na koniec roku. W toku 

dalszej wypowiedzi poinformowała ile osób złożyło deklarację a także jaka liczba zalega 

z płatnościami zaznaczając, iż niektórzy w ogóle nie dokonali wpłat inni zaś zapłacili kilka 

rat. 

Po wypowiedzi Pani Skarbnik głos zabrał Przewodniczący, pytając o ściągalność zaległości. 

Odpowiadając na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż wkrótce będą wysyłane 

upomnienia. Następnie poinformowała, jak w bieżącym roku kształtują się opłaty za odbiór 

odpadów a także jakie wpływy z tego tytułu trafiły już do budżetu gminy. Zaznaczyła przy 

tym, iż zdarzają się również nadpłaty, gdyż niektóre osoby opłacają z góry za rok, czy też pół 

roku. 

Następnie głos zabrał radny H. Morawski, który zapytał, czy przedstawione powyżej kwoty 

za odbiór odpadów dotyczą również wywozu śmieci z PSZOK-u. 

W odpowiedzi Pani Skarbnik wyjaśniła, iż przedstawione przez nią kwoty obejmują również 

koszty odbioru odpadów z PSZOK-u. Następnie zaznaczyła, iż w dalszym ciągu trwają 

weryfikacje, czy wszyscy złożyli deklaracje, jednakże zakłada się, że praktycznie już 

wszyscy. Ponadto zaznaczyła, iż zdarza się również, iż w jednym obejściu deklarowane są 

dwa gospodarstwa.  

Z kolei Przewodniczący zapytał, czy wszyscy zadeklarowani posiadają już kosze. 

Odpowiadając na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż z informacji jakie posiada to już 

raczej tak a na pewno wszystkie braki zgłoszone zostały do firmy Eko Region. 



Natomiast radna K. Ziółkowska zapytała, czy prowadzone są kontrole, które pomogłyby 

wyjaśnić, czy rzeczywiście w jednym obejściu prowadzone są dwa gospodarstwa. 

W odpowiedzi Pani Skarbnik wyjaśniła, iż nie ma do tego podstaw, gdyż jeżeli osoby 

deklarują, iż prowadzą odrębne gospodarstwa, to otrzymują dwa komplety koszy. 

W toku dalszych obrad wywiązała się dyskusja związana z możliwością obniżenia stawki za 

odbiór odpadów. W trakcie tej polemiki Skarbnik Gminy zaznaczyła, iż jakiekolwiek zmiany 

spowodowałyby konieczność składania przez mieszkańców kolejnych deklaracji, gdyż oprócz 

liczby osób i innych danych wpisuje się również stawkę. 

Następnie odbiegając od omawianego tematu radna K. Ziółkowska zwróciła się z zapytaniem 

o koszt publikowania „Gazetki Widawskiej” oraz źródło jej finansowania. 

Odpowiadając na to pytanie Pani Skarbnik wyjaśniła, iż na obecną chwilę nie jest w stanie 

podać konkretnej kwoty, gdyż musiałaby odszukać faktury oraz umowę z osobą, która 

redaguje to pismo. Następnie dodała, iż środki na ten cel pochodzą z działu promocji. 

 

Ad. 2 

W kolejnym punkcie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu w pierwszej kolejności Panią 

Dorotę Kaczmarek – Kierownika Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Spraw 

Komunalnych. 

Na wstępie swego wystąpienia Pani Kaczmarek poinformowała, iż złożony został wniosek do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy drogi 

w Ochlach. Następnie zaznaczyła, iż remont Gminnego Ośrodka Kultury oraz strażnicy OSP 

w Restarzewie dofinansowane będą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kontynuując 

swą wypowiedź dodała, iż przygotowywane są kolejne wnioski a mianowicie ponowny 

wniosek na likwidację azbestu oraz na renowację parku. 

W tym miejscu radna K. Ziółkowska zapytała, czy wyłoniona została już firma, która 

sporządzi projekt parku. 

Odpowiadając na powyższe Pani Kaczmarek wyjaśniła, iż na obecną chwilę gromadzone są 

dokumenty w celu skompletowania materiałów do wniosku. Ponadto dodała, iż dopiero po 

przyznaniu dofinansowania prowadzone będą dalsze działania. Następnie wyjaśniła, iż 

również jeżeli chodzi o wniosek dotyczący azbestu, to po uzyskaniu pozytywnej opinii 

i decyzji o wsparciu finansowym będzie tworzony Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest. Ponadto na prośbę radnej K. Ziółkowskiej wyjaśniła co musi zawierać 

taki program oraz przybliżony koszt jego sporządzenia. 

Następnie radna K. Ziółkowska zapytała, czy złożony został wniosek na dofinansowanie 

budowy wodociągu w Siemiechowie. 

Odpowiadając na powyższe Pani Kierownik wyjaśniła, iż na obecną chwilę nie ogłoszono 

jeszcze naboru. Następnie zaznaczyła, iż jest przygotowywany wniosek nie tylko na 

dofinansowanie budowy wodociągu w Siemiechowie ale również w miejscowości Ochle 

Kolonia a zadanie zostanie zetapowane. W toku dalszej wypowiedzi dodała, iż wspomniany 

wniosek dotyczy jeszcze starego programowania, gdyż z nowego jeszcze nie wiadomo na 

realizację jakich zadań będzie można się ubiegać o wsparcie finansowe. Na zakończenie 

wyjaśniła jeszcze, iż do FOGR został złożony tylko jeden wniosek, gdyż więcej nie można 

i została wytypowana przebudowa drogi w Ochlach z uwagi na to, iż najbardziej kosztowna 

z zaplanowanych do modernizacji dróg. 

 

Ad. 3 

Realizując dalszy porządek obrad Przewodniczący poprosił ponownie o zabranie głosu Panią 

Kaczmarek, która w pierwszej kolejności przedstawiła wykaz mienia gminnego. Następnie 

zapoznała zebranych z zestawieniem dotyczącym lokali mieszkalnych oraz poinformowała 



o ilości umów najmu tych mieszkań. Ponadto zaznaczyła, iż nieruchomości gruntowe 

w części wykorzystywane są przez sołectwa. 

W tym miejscu radna K. Ziółkowska zapytała, czy są jakieś grunty, którymi mogliby się 

zainteresować potencjalni inwestorzy. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Kaczmarek wyjaśniła, iż są tereny, które można 

wykorzystać pod przemysł jednakże brak bieżącej infrastruktury sprawia, że nie ma 

zainteresowania ze strony przedsiębiorców. Następnie podała kilka przykładowych działek, 

na których można byłoby prowadzić jakąś działalność. W toku dalszego wystąpienia 

zaznaczyła, iż wykaz posiadanego mienia jest na bieżąco aktualizowany. Ponadto 

poinformowała zebranych o tym, że dla każdego budynku prowadzona jest odrębna książka 

obiektu. Wymieniła również nieruchomości, które w ostatnim czasie zostały sprzedane oraz 

te, które przeznaczone zostały do zbycia. 

Następnie głos zabrała ponownie radna K. Ziółkowska, która zwróciła się z zapytaniem 

dotyczącym dalszych losów stacji paliw „ORLEN”. 

Odpowiadając na powyższe Pani Kaczmarek poinformowała, jakie dokumenty ze strony 

gminy zostały wydane oraz jakie uzyskano ze Starostwa. Następnie zaznaczyła, iż 

z informacji jakie posiada wynika, iż przedsiębiorstwo nie uzyskało jeszcze pozwolenia na 

budowę. 

Po wypowiedzi Pani Kaczmarek radna K. Ziółkowska wystąpiła z kolejnym pytaniem 

a mianowicie o to czy nie można byłoby zaproponować innej działki pod budowę stacji paliw 

aby wyprowadzić ją z centrum Widawy. 

W dopowiedzi Pani Kaczmarek zaznaczyła, iż nie ma takiej możliwości aby gmina mogła 

zabronić prowadzenia dalszej działalności w tym samym miejscu. Ponadto wyjaśniła, iż 

w momencie gdy tworzony był plan zagospodarowania przestrzennego nanoszone było 

wszystko tak jak istniało a stacja CPN wówczas funkcjonowała i znalazła się w tym planie. 

Kontynuując swą wypowiedź dodała jeszcze, iż jej zdaniem lepiej jednak, gdy działa więcej 

niż jedna stacja paliw. 

W powyższym temacie wywiązała się dyskusja, w trakcie której radni poparli zdanie Pani 

Kierownik zaznaczając, iż wówczas może istnieć tzw. „zdrowa konkurencja” i nie trzeba się 

obawiać zbyt wygórowanych stawek paliw. Ponadto stwierdzono również, iż obecne 

usytuowanie stacji „ORLEN” jest dla nich dużo korzystniejsze niż na obrzeżach, tym 

bardziej, że musieliby ponosić jeszcze dodatkowe koszty związane chociażby z koniecznością 

zmiany polanu zagospodarowania przestrzennego. 

Z kolei radna K. Ziółkowska wyjaśniła, iż chodziło jej o kwestię bezpieczeństwa. Następnie 

zapytała, czy poczynione zostały jakieś działania aby pozyskać jakąś działkę w okolicach 

targowicy z przeznaczeniem na dodatkowe miejsca parkingowe. 

Odpowiadając na powyższe pytanie Pani Kierownik wyjaśniła, iż były prowadzone rozmowy 

dotyczące zakupu działki jednakże ona w nich nie uczestniczyła i nie zna żadnych ustaleń. 

Ponadto poinformowała, iż występowano również o pozwolenie zajęcia części chodnika przy 

drodze wojewódzkiej ale nie uzyskano takiego pozwolenia. 

Następnie wywiązała się dyskusja w poruszonym przez radną K. Ziółkowską temacie 

dotyczącym zbyt małym rozwojem gospodarczym gminy. W trakcie tej polemiki Pani 

Kaczmarek wyjaśniła, iż nie zgadza się z tym stwierdzeniem wymieniając zakłady jakie 

działają na naszym terenie. Dodała również, iż jest wiele miejsc, w których można byłoby 

prowadzić różną działalność, jednakże nie ma zainteresowania ze strony potencjalnych 

inwestorów, wobec czego nie prowadzone są działania w kierunku zbrojenia działek. 

 

Ad. 4 

W tym punkcie jako pierwsza głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zapytała o budowę 

przystanku w Dąbrowie Widawskiej. 



Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliła Pani Kaczmarek, która wyjaśniła, iż zostało już 

wskazane miejsce na którym ma być posadowiony przystanek a wola mieszkańców jest taka, 

że ma on być taki sam jak w miejscowości Podgórze. 

Następne pytanie padło również ze strony radnej K. Ziółkowskiej, która chciała się 

dowiedzieć czegoś na temat budowy mostu w miejscowości Ruda. 

Do tego pytania odniosła się również Pani Kaczmarek wyjaśniając, iż wpływają oferty na 

wykonanie dokumentacji. 

Następnie członkowie komisji ustalili zakres tematyki na kolejne obrady. 

 

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. 

Protokołowała: 

Jolanta Szuleta      Przewodniczący Komisji Budżetu 

 

           Sebastian Rychlik 


