
Protokół Nr 18/14 

z posiedzenia Komisji Budżetu 

odbytego w dniu 12 sierpnia 2014 r. 

 

 

Kolejne obrady otworzył Pan Sebastian Rychlik –Przewodniczący Komisji Budżetu, 

który na wstępie powitał zebranych. W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne 

do obradowania i przedstawił zaplanowany porządek obrad, który przedstawia się 

następująco: 

 

1. Analiza realizacji dochodów własnych gminy za I półrocze 2014 r. 

2. Zapoznanie się z informacją dotyczącą wysokości środków finansowych 

zaoszczędzonych w wyniku likwidacji placówek oświatowych. 

3. Zapoznanie się z wynikami przetargu dotyczącego zakupu kruszywa finansowanego 

ze środków funduszu sołeckiego. 

4. Sprawy bieżące i różne. 

 
Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag 

i został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

W punkcie dotyczącym spraw bieżących i różnych jako pierwsza głos zabrała radna 

K. Ziółkowska, która zwróciła się z zapytaniem dotyczącym działki po byłych buchtach 

a mianowicie, czy zostanie ona uporządkowana. 

Odpowiedzi na powyższe udzielił Pan Dariusz Michniewski – Kierownik Gminnego Zakładu 

Usług Komunalnych, który oznajmił, iż część tego terenu została uporządkowana i niebawem 

prace zostaną zakończone. 

Jako kolejny głos zabrał radny A. Mielczarek zgłaszając konieczność naprawy odcinka drogi 

w miejscowości Zborów. 

Do powyższej prośby odniósł się również Pan Michniewski wyjaśniając, iż prace dotyczące 

naprawy dróg są wykonywane na bieżąco zgodnie z harmonogramem. 

Następnie zabierając ponownie głos radny A. Mielczarek zapytał o remont drogi na odcinku 

Witoldów – Dąbrowa Widawska. 

Odpowiedź na to pytanie udzieliła radna K. Ziółkowska zaznaczając, iż co prawda remont 

został przeprowadzony, jednakże jakość nakładki po przeprowadzonych pracach jej zdaniem 

nie jest najlepsza. 

Na zakończenie Pan Michniewski na prośbę Przewodniczącego wyjaśnił, jakie awarie i na 

jakich odcinkach sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych wystąpiły w ostatnim czasie. 

 

Ad. 1 

Do omówienia kolejnego punktu poproszona została Pani Dorota Słowińska – Skarbnik 

Gminy, która przedstawiła analizę realizacji dochodów własnych gminy za pierwsze półrocze 

bieżącego roku. W trakcie swej wypowiedzi wyjaśniła, iż na obecną chwilę wykonanie planu 

wydatków jest poniżej 50 % jednakże do końca roku powinny zostać wykonane w 100 %, 

gdyż niektóre zadania zostały zrealizowane lecz nie rozliczone. Następnie jako przykład 

podała przeprowadzony remont strażnicy OSP w Restarzewie, omawiając szczegóły tej 

inwestycji. W dalszej kolejności Pani Skarbnik poinformowała zebranych, na jakim etapie jest 

w obecnej chwili realizacja zadania dotycząca komputerów, które mają być przekazane 

mieszkańcom. 



Następnie głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zapytała, czy będą jeszcze składane inne 

wnioski na dofinansowanie. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Skarbnik wyjaśniła, iż w najbliższym czasie będzie złożony 

wniosek na budowę wodociągu w Siemiechowie. Następnie poinformowała, iż niebawem 

zostaną podpisane umowy na realizację ekopracowni w szkołach. W toku dalszego 

wystąpienia zaznaczyła, iż z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dofinansowana zostanie 

przebudowa drogi i zadanie to zostało już wprowadzone do budżetu. Ponadto wyjaśniła, iż 

składane były również wnioski na dofinansowanie imprez związanych obchodami „Dni 

Widawy”. Kontynuując swą wypowiedź zaznaczyła, iż obecnie bardzo mało jest naborów 

a jeżeli tylko będzie taka możliwość to będą składane inne wnioski. Następnie omówiła 

obecną sytuację finansową gminy wyjaśniając, iż wystarcza środków na potrzebne bieżące 

wydatki, jak również na spłatę kredytów. Na zakończenie poinformowała, iż dochody płynnie 

wpływają do budżetu zgodnie z planem jedynie problem z podatkami zwłaszcza podatkiem 

od nieruchomości. 

W tym miejscu głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zapytała, czy były jakieś umorzenia 

w podatku. 

W odpowiedzi na powyższe Skarbnik Gminy przyznała, iż zastosowano ulgi i największa 

kwota, jaka została umorzona dotyczyła nowopowstałej firmy w Chociwiu a w większości 

były to małe kwoty i dotyczyły osób fizycznych. 

Następnie wywiązała się krótka dyskusja w temacie wspomnianego powyżej zakładu, 

w trakcie której Przewodniczący wyjaśnił, ile osób zatrudnia firma oraz co produkuje. 

 

Ad. 2 

Do omówienia kolejnego tematu poproszona została również Skarbnik Gminy, która 

w pierwszej kolejności przedstawiła wydatki, jakie poniesione zostały na oświatę między 

2011 a 2013 rokiem w porównaniu do roku 2013. Następnie zaprezentowała rozchody 

poniesione w bieżącym roku zaznaczając, jakie jeszcze koszty muszą być zrealizowane. 

Kontynuując swą wypowiedź Pani Skarbnik wyjaśniła, iż z danych jakie przedstawiła wynika, 

iż kwota oszczędności na wydatki oświatowe będzie na porównywalnym poziomie co w roku 

ubiegłym również w granicach 1,2 mln – 1,3 mln. Ponadto zaznaczyła, iż w dalszym ciągu 

ponoszone są duże wydatki na oświatę, jednakże nie ma możliwości większych oszczędności. 

Następnie wywiązała się krótka dyskusja w powyższym temacie, w trakcie której rozważano 

pewne kwestie dotyczące ograniczenia wydatków na oświatę. 

 

Cd. Ad. 1 

W toku dalszych obrad Skarbnik Gminy podjęła ponownie temat związany z wykonaniem 

planu dochodów i wydatków budżetowych informując, iż udziały w podatku od osób 

fizycznych w miarę płynnie wpływają do budżetu, jak również dochody z podatku rolnego. 

Ponadto zaznaczyła, iż wpływy z podatku tzw. „śmieciowego” także plasują się na niezłym 

poziomie zwłaszcza po ponagleniach wysłanych do mieszkańców zalegających z opłatami 

wzrosła kwota tych dochodów. 

Następnie głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zapytała o dochody z podatku Pit 

a mianowicie chciała się upewnić, czy od osób wykonujących pracę na terenie naszej gminy 

a nie zamieszkujących w niej otrzymujemy wspomniany dochód. 

Odpowiadając na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż w przypadku firm, jak również 

osób fizycznych podatek jest odprowadzany zgodnie z miejscem zarejestrowania, czy też 

zamieszkania. Ponadto dodała, iż jeżeli chodzi o wyłanianie wykonawcy robót, to 

w przypadku procedury przetargowej nie ma wpływu na wybranie oferty z terenu gminy, 

gdyż mogą je składać przedsiębiorcy z całego kraju, jednakże do przeprowadzania 

mniejszych prac jak najbardziej, na ile to tylko możliwe brane są pod uwagę lokalne firmy. 



Następnie wracając do tematu realizacji planu budżetowego zaznaczyła, iż finanse dotyczące 

Ośrodka Zdrowia są również na dobrym poziomie. Ponadto przedstawiła procentowo 

wykonanie dochodów za wodę oraz podatku od osób fizycznych i prawnych. 

Następnie w powyższym temacie wywiązała się krótka dyskusja w trakcie, której Skarbnik 

Gminy wyjaśniła, iż wykonanie dochodów z wspomnianych podatków może być niemożliwe, 

gdyż poza dwoma stałymi dłużnikami jest wiele osób zalegających z płaceniem. Ponadto 

wyjaśniła, jakie czynności zostały wykonane w kwestii ściągalności podatku zaznaczając, iż 

pozostałe czynności leżą po stronie komornika. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła 

pozostałe wpływy jakie zgodnie z planem wpływają do budżetu gminy. 

W toku dalszych obrad członkowie komisji podjęli dyskusję na temat sprzedaży mienia 

gminnego. W trakcie tej polemiki radna K. Ziółkowska zapytała dlaczego w drodze 

bezprzetargowej została zbyta działka w Widawie. Odpowiedzi na pytanie udzieliła Skarbnik 

Gminy, wyjaśniając, iż działkę nabyła osoba będąca dotychczasowym dzierżawcą, czy też 

najemcą w drodze pierwokupu. W trakcie dalszej dyskusji radna K. Ziółkowska podając 

kwotę sprzedaży innej nieruchomości zauważyła, iż jej zdaniem była to zbyt niska cena za 

jaką działka została zbyta. Ponadto zaznaczyła, iż jako radni powinni być informowani o tym 

jak długo trwała dzierżawa oraz jaka jest oferowana cena sprzedaży nieruchomości. 

Na zakończenie omawianego tematu podjęto jeszcze dyskusję dotyczącą braku na terenie 

naszej gminy firm, które dawałyby zatrudnienie dla mieszkańców a przede wszystkim 

zwiększyłyby dochody gminy. 

 

Ad. 3 

W kolejnym punkcie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Sylwestra Woźniaka – 

pracownika Referatu Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych. 

Na wstępie swej wypowiedzi Pan Woźniak wyjaśnił, iż kwota na zakup kruszywa ze środków 

funduszu sołeckiego przekracza ponad 100 tys. zł. Następnie wyjaśnił, iż do przetargu stanęło 

9 firm z czego przedsiębiorstwo oferujące najtańszą cenę wycofało się dlatego też wybrana 

została kolejna firma z okolic Rząśni. W toku dalszej wypowiedzi poinformował jaka ilość 

kruszywa i jakiej frakcji została zamówiona i za jaką cenę, w której ujęty jest również 

transport. Na zakończenie dodał, iż rozpoczęło się już zwożenie kruszywa, które następnie 

pracownicy Zakładu Usług Komunalnych będą sukcesywnie rozwozić na odcinki dróg, które 

zostaną wskazane przez sołtysów z danego terenu. 

Następnie głos zabrał radny A. Mielczarek, który zapytał o cenę, za jaką w ubiegłym roku 

kupowane było kruszywo. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Woźniak wyjaśnił, iż inna firma dostawcza niż w ubiegłym 

roku jednakże obecne ceny są zbliżone do tych z poprzedniego roku. Ponadto dodał, iż do 

końca października dostawca ma dostarczyć kruszywo, które zostanie złożone na wskazanym 

placu. Następnie wyjaśnił na jakim etapie są prace dotyczące przebudowy dróg oraz jakie są 

plany odnośnie budowy wodociągu w miejscowości Siemiechów. 

W toku dalszego posiedzenia jako kolejna głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zapytała 

na jakim etapie są działania związane z budową mostu w Rudzie. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Woźniak wyjaśnił, iż obecnie trwają uzgodnienia 

i przygotowywana jest dokumentacja. Ponadto zaznaczył, iż jeśli chodzi o to zadanie to jest 

dość dużo warunków do spełnienia, gdyż tego typu zadania są dość mocno obwarowane 

różnego rodzaju przepisami. 

Następnie radny H. Morawski zapytał, czy wykonana została już wycena nieruchomości 

położonej w miejscowości Rogóźno, która przeznaczona została do sprzedaży. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Woźniak wyjaśnił, iż została zlecona wycena wspomnianej 

nieruchomości i jak tylko będzie znana zostanie podana do publicznej wiadomości. 



W tym miejscu głos zabrała ponownie radna K. Ziółkowska pytając o koszt wyceny 

nieruchomości. 

Odpowiadając na powyższe Pan Woźniak wyjaśnił, iż około 2 tys. zł i taka wycena zlecana 

jest wówczas, gdy jest już wyrażona zgoda na sprzedaż. 

Z kolei radna K. Ziółkowska zauważyła, iż jej zdaniem jest to robione od drugiej strony, gdyż 

w pierwszej kolejności rada zgadza się na sprzedaż działki nie wiedząc za jaką kwotę ona 

zostanie zbyta. Ponadto zaznaczyła, iż nie wie czy w wielu przypadkach znając wcześniej 

cenę za jaką, zostanie sprzedana nieruchomość wyraziłaby zgodę na jej zbycie. 

Następnie wywiązała się dyskusja w powyższym temacie w trakcie, której omówiono 

warunki sprzedaży nieruchomości. 

Na zakończenie omawianego tematu Pan Woźniak wyjaśnił jeszcze kwestię możliwości 

pozyskania dofinansowań na realizację planowanych zadań zaznaczając, iż będzie to możliwe 

z nowego programowania. Następnie zaznaczył, iż priorytetem będzie dokończenie 

wodociągowania a także na ile tylko budżet pozwoli przebudowę dróg lokalnych. 

Z kolei radna K. Ziółkowska zaznaczyła, iż w przyszłości jeżeli tylko będą jakieś przymiarki 

do przebudowy drogi w kierunku Łasku należy dopilnować aby ujęto również budowę ścieżki 

rowerowej na odcinku Widawa – Rogóźno. 

Natomiast radny A. Mielczarek zgłosił konieczność dokończenia drogi w miejscowości 

Zborów w kierunku Ruśca, która nie została dokończona z projektu Północ-Południe. 

 

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 


