Protokół Nr 19/14
z posiedzenia Komisji Budżetu
odbytego w dniu 4 września 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. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.
2. 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
Przystępując do realizacji przyjętego porządku obrad Przewodniczący poprosił o zabranie
głosu Panią Dorotę Słowińską – Skarbnik Gminy i omówienie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za I półrocze, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Na wstępie swej wypowiedzi Pani Skarbnik zauważyła, iż wykonanie planu dochodów za
pierwsze półrocze w porównaniu z rokiem ubiegłym jest dużo lepsze wobec czego spodziewa
się, iż na koniec roku zostanie on zrealizowany w 100%.
Następnie zabierając ponownie głos Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do Pani
Skarbnik o zaległości podatkowe.
W odpowiedzi na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż powoli wpływają zobowiązania
z nowopowstałej firmy w Chociwiu i jest szansa, że z biegiem czasu pozostałe zadłużenia
zostaną uregulowane i płatności podatkowe będą spływać na bieżąco. Następnie omówiła jak
przedstawia się procentowo realizacja planu dochodów i wydatków w poszczególnych
działach zwracając uwagę na te zadania, które wykonane zostały w mniejszym stopniu niż
pozostałe.
Po wystąpieniu Skarbnik Gminy głos zabrał Przewodniczący, który zauważył, iż zostały
wykonane już pewne zadania, które nie zostały jeszcze rozliczone.
Z powyższą uwagą zgodziła się Pani Skarbnik wyjaśniając, iż rzeczywiście jest już kilka
inwestycji, które zostały zrealizowane a rozliczenie nastąpi w późniejszym czasie, co
spowoduje jej zdaniem wykonanie wydatków w 100%. Następnie odpowiadając na pytanie
radnej K. Ziółkowskiej omówiła, jakie drogi zaplanowane zostały do budowy w tym roku
oraz na jakim etapie obecnie są prace dotyczące ich realizacji. W toku dalszej wypowiedzi
poinformowała zebranych jakie jeszcze w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone
inwestycje oraz jakie płatności wpłyną jeszcze do budżetu. Dodatkowo pokrótce omówiła jak
wyglądają prace przygotowawcze do budowy mostu w Rudzie zaznaczając, iż sama
procedura dotycząca dokumentacji jest bardzo skomplikowana i wydłużona w czasie, gdyż
wymaga uzyskania bardzo wielu zezwoleń oraz uzgodnień.
Następnie zabierając ponownie głos radna K. Ziółkowska zapytała, czy były składane jakieś
wnioski na uzyskanie dofinansowania do przebudowy dróg.

Odpowiadając na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych będzie przebudowana droga dojazdowa do pól w miejscowości Ochle, która ujęta
została już w budżecie. Następnie poinformowała, na jakie jeszcze zadania zostały przyznane
dotacje.
W toku dalszych obrad wywiązała się dyskusja w trakcie, której podjęto temat dotyczący
przyszłości gminy a mianowicie zmiany władz oraz planowania nowego budżetu. W trakcie
tej polemiki radni zgłaszali wnioski dotyczące zadań jakie powinny być zrealizowane
w przyszłym roku.
Wobec powyższego radna K. Ziółkowska zgłosiła następujące propozycje:
budowę drogi z Widawy do Dąbrowy Widawskiej oraz z Dąbrowy Widawskiej do
Wielkiej Wsi,
budowę drogi od Dąbrowy Widawskiej w stronę Witoldowa (tzw. „Żabieniec”),
uregulowanie kwestii szerokości drogi w Dębinie i połączenie z drogą Witoldów –
Dąbrowa Widawska.
Natomiast Przewodniczący wniósł o wykonanie następujących zadań:
budowę drogi na osiedlu w Widawie,
budowę ścieżki rowerowej na odcinku Widawa – Rogóźno.
Z kolei radny A. Mielczarek zgłosił konieczność wykonania następujących przedsięwzięć:
wybudowanie oświetlenia ulicznego przy prywatnej drodze do posesji Pana
Tomczyńskiego,
w Woli Kleszczowej wybudowanie oświetlenia ulicznego w okolicy ośrodka
„Grodzisko”.
Radny W. Semaszczuk zawnioskował o połączenie nowowybudowanej drogi z drogą
powiatową w Józefowie Widawskim.
Powyższe propozycje Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie. W wyniku
głosowania zgłoszone wnioski zostały zatwierdzone jednogłośnie przez wszystkich obecnych
członków komisji.
Ad. 2
W kolejnym punkcie radna K. Ziółkowska poprosiła o przygotowanie na następne
posiedzenie wyliczeń dotyczących otrzymanych dotacji na organizację „Dni Widawy” oraz
koszt wydawania Gazetki Widawskiej.
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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