
Protokół Nr 16/14 

z posiedzenia Komisji Budżetu 

odbytego w dniu 19 maja 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. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. 

2. Analiza wysokości zaproponowanych taryf za dostarczanie wody i odbiór 

nieczystości. 

3. 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 

Z uwagi na to, iż pierwszy punkt obrad dotyczył opinii sprawozdania za poprzedni rok 

Przewodniczący w pierwszej kolejności poprosił o zabranie głosu Panią Dorotę Słowińską – 

Skarbnik Gminy. 

Na wstępie swego wystąpienia Skarbnik Gminy omówiła roczne sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy za ubiegły rok, którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Następnie odczytała treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Łodzi pozytywnie opiniującej sprawozdanie Wójta Gminy Widawa z wykonania budżetu 

za 2013 rok. 

Po wypowiedzi Pani Skarbnik głos zabrała radna K. Ziółkowska pytając o koszt wydawanej 

prze gminę „Gazety Widawskiej”. 

Odpowiadając na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż koszt jednego nakładu wynosi 

około 3 tys. zł z czego połowa dotyczy redagowania tego czasopisma natomiast druga część 

tej kwoty to koszty druku. Ponadto dodała, iż osoba zajmująca się przygotowywaniem 

materiału oraz redagowaniem gazety nie jest pracownikiem Urzędu Gminy. 

Następnie głos zabrała ponownie radna K. Ziółkowska, która poprosiła o przedstawienie 

kwot, jakie udało się zaoszczędzić po likwidacji szkół. 

Odnosząc się do powyższej prośby Skarbnik Gminy zaznaczyła, iż w Restarzewie nadal 

funkcjonuje szkoła i mimo, że jest to niepubliczna placówka subwencje w dalszym ciągu są 

tam przekazywane. Następnie wyjaśniła, iż gdyby dzieci z tamtego terenu uczęszczały do 

szkoły Chociwiu byłyby tylko ponoszone koszty dowozu. W toku dalszej wypowiedzi Pani 

Skarbnik wyjaśniła, iż wspomniana placówka w Restarzewie boryka się również z problemem 

finansowym, gdyż zwracają się z prośbą o dofinansowanie kosztów remontu komina oraz 

zewnętrznej elewacji. 

 

 

 



Ad. 2 

Do omówienia kolejnego punktu obrad poproszony został Pan Dariusz Michniewski – 

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. 

W pierwszej kolejności poinformował on zebranych, iż w dniu 21 marca br. złożył do Wójta 

Gminy wniosek o zatwierdzenie proponowanych taryf zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za 

zbiorowy odbiór ścieków. Następnie zaznaczył, iż wspomniane stawki oraz opłata 

abonamentowa nie uległy zmianie jednakże wprowadzona została nowa dodatkowa grupa 

obejmująca mieszkańców miejscowości Korzeń, dla których woda jest dostarczana z Gminy 

Burzenin. W toku dalszej wypowiedzi przedstawił rodzaj cen oraz wysokość poszczególnych 

stawek. Na zakończenie poinformował zebranych, iż nowe stawki obowiązywać będą od dnia 

1 czerwca. 

Następnie wywiązała się krótka dyskusja dotycząca odbioru nieczystości oraz 

funkcjonowania oczyszczalni ścieków. W trakcie tej polemiki Pan Michniewski przedstawił 

zebranym, jakie koszty ponoszone są na utrzymanie przepompowni a zwłaszcza usuwanie 

awarii. Ponadto zaznaczył, iż w większości najwięcej uszkodzeń występuje w związku z tym, 

iż wiele rzeczy trafia do ścieków powodując awarie urządzeń. 

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem dotyczącym 

planów remontowych na oczyszczalni ścieków. 

W odpowiedzi na powyższe Kierownik GZUK wyjaśnił, iż remonty są nieuniknione. 

Następnie poinformował zebranych o tych najpilniejszych zadaniach jakie muszą być 

przeprowadzone w niedługim czasie oraz kosztów, jakie wiążą się z ich realizacją. 

 

Ad. 3 

W kolejnym punkcie jako pierwszy głos zabrał radny H. Morawski, który zgłosił konieczność 

wyrównania i uzupełnienia kruszywem odcinka drogi w miejscowości Rogóźno. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Michniewski wyjaśnił, iż na obecną chwilę nie ma tyle 

kruszywa aby rozsypać na całej szerokości tej drogi natomiast uzupełnienie jedynie ubytków 

da krótkotrwały efekt, gdyż w niedługim czasie kamień zostanie wybity z dziur. 

Następnie radna K. Ziółkowska zgłosiła również konieczność naprawy dziur na drodze 

w kierunku Dąbrowy Widawskiej. 

Odnosząc się do powyższej uwagi Kierownik GZUK poinformował, jakie zadania zostały 

wykonane przez pracowników nadzorowanej przez niego jednostki oraz jakie czynności będą 

wykonywane w najbliższym czasie. 

W toku dalszych obrad członkowie komisji podjęli dyskusję poruszając ponownie temat wody 

oraz nieczystości a mianowicie ich jakości. W trakcie tej polemiki Pan Michniewski wyjaśnił, 

jakie prowadzone są badania oraz w jakiej częstotliwości. 

 

 

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 


