
Protokół Nr 20/14 

z posiedzenia Komisji Budżetu 

odbytego w dniu 26 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. Informacja o realizacji spłat zaciągniętych kredytów oraz analiza długu na lata 

następne. 

2. Analiza wpływów opłat za odbiór odpadów komunalnych za I półrocze 2014 r. 

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 

Realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący poprosił w pierwszej kolejności 

o zabranie głosu Panią Dorotę Słowińską – Skarbnik Gminy w celu przedstawienia informacji 

dotyczącej realizacji spłat kredytów a także perspektywy zadłużenia na następne lata. 

W pierwszej kolejności Skarbnik Gminy poinformowała zebranych, jaka kwota zadłużenia 

pozostaje do spłaty a także, jakie wysokości rat przewidziane są do spłaty do końca roku. 

Następnie przedstawiła kwoty poszczególnych kredytów i pożyczek oraz wysokość odsetek 

naliczanych od tych zadłużeń. Ponadto zaznaczyła, iż wszystkie raty uiszczane są na bieżąco 

zgodnie z przyjętym harmonogramem. W toku dalszej wypowiedzi poinformowała 

zebranych, iż na obecną chwilę Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszej gminy na kolejne 

dwa lata nie przewiduje zaciągania jakichkolwiek dodatkowych zadłużeń. Dodatkowo Pani 

Skarbnik poinformowała kiedy nastąpiłaby ostateczna spłata zobowiązań. Na zakończenie 

swej wypowiedzi zaznaczyła, iż z uwagi na wysokie kwoty rat pozostaje mniej środków na 

inwestycje. 

Następnie głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zapytała o wysokość kwoty uzyskanej ze 

sprzedaży majątku podczas tej czteroletniej kadencji, gdyż radni wyrażając zgodę na zbycie 

nieruchomości nie mają informacji za jaką kwotę została ona sprzedana. 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż kwoty ze sprzedaży 

nieruchomości ujmowane są w sprawozdaniach, co tym samym świadczy o tym, iż informacja 

taka jest jawna i każdy zainteresowany może się z nią zapoznać. Ponadto zaznaczyła, iż na 

obecną chwilę nie jest w stanie udzielić informacji dotyczącej wysokości środków 

uzyskanych ze sprzedaży majątku przez ostatnie cztery lata, gdyż należałoby zsumować 

poszczególne kwoty, co w tej chwili nie jest możliwe. Następnie poinformowała zebranych, iż 

na przyszłe lata nie są planowane zbyt duże kwoty ze sprzedaży majątku tylko te realne, które 

można osiągnąć. W toku dalszej wypowiedzi Pani Skarbnik oznajmiła jeszcze, iż założenia 



dotyczące kwot wydatków oraz dochodów na przyszły rok są na porównywalnym poziomie 

co obecne, jak również bez większych zmian pozostaną wpływy z podatków. 

Po wypowiedzi Pani Skarbnik głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zapytała jak 

finansowany jest obecnie Środowiskowy Dom Samopomocy, bo ile dobrze pamięta dawniej 

jego działalność połączona była z Gminnym Ośrodkiem Pomocy. 

W odpowiedzi na powyższe Skarbnik wyjaśniła, iż obecnie wspomniane placówka utrzymuje 

się jedynie z dotacji. 

Następnie ponownie zabierając głos radna K. Ziółkowska zauważyła, iż z tego co słyszała 

nastąpiły pewne zmiany, między innymi kwestia wyżywienia a mianowicie zamiast 

dwudaniowego obiadu podopieczni otrzymują obecnie jedno danie. 

Odpowiadając na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż kadra pracownicza pozostaje bez 

zmian. Następnie dodała, iż do tej pory środki z dotacji na zadania bieżące tej jednostki 

wystarczały, jednakże prawdopodobnie do końca roku tych środków zabraknie i trzeba będzie 

dołożyć z budżetu gminy około 10 tys. zł. W toku dalszej wypowiedzi przedstawiła zasady 

gospodarowania środkami na poszczególne zadania a także warunki otrzymywania dotacji na 

ich realizację. Następnie przedstawiła całkowity koszt organizacji Dni Widawy a także 

wysokość dofinansowania tej imprezy wraz z darowiznami, jakie wpłynęły od miejscowych 

przedsiębiorców. 

Po wystąpieniu Pani Skarbnik głos zabrała radna K. Ziółkowska pytając o wycieczki szkolne 

oraz o możliwość korzystania z autokarów. 

W odpowiedzi na to zapytanie Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż jest to rozliczane w budżetach 

poszczególnych szkół. Następnie przedstawiła jeszcze koszt wydawania Gazety Widawskiej 

oraz poinformowała o ilości wydawanego nakładu. 

 

Ad 2. 

Do omówienia kolejnego punktu obrad poproszona została również Skarbnik Gminy, która 

w pierwszej kolejności przedstawiła stan zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów 

komunalnych. Zaznaczyła, iż powyższe dane dotyczą pierwszego półrocza. Następnie 

poinformowała, iż rozesłane zostały upomnienia do osób zalegających z płatnościami. W toku 

dalszego wystąpienia omówiła jeszcze, na jakiej zasadzie były rozsyłane wspomniane 

upomnienia oraz jakie koszty z tego tytułu zostały naliczone. Na zakończenie przedstawiła 

całkowitą kwotę jaka wpłynęła do budżetu gminy za pierwsze półrocze za odbiór odpadów 

komunalnych zaznaczając, iż wystarczyła ona na pokrycie faktur pomijając inne koszty 

ponoszone z tytułu prowadzenia przez gminę tego zadania. 

 

Ad. 3 

W kolejnym punkcie radna K. Ziółkowska poprosiła o przedstawienie wykazu mienia 

skomunalizowanego przez gminę, o przygotowanie którego prosiła na ostatniej sesji rady 

gminy. 

Do omówienia powyższej kwestii poproszona została Pani Dorota Kaczmarek – Kierownik 

Referatu Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych, która przedstawiła zebranym 

tabelaryczny wykaz działek skomunalizowanych w okresie ostatnich czterech lat wraz 

z informacją dotyczącą rozpoczętego procesy komunalizacji. 

Następnie głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zapytała z czego to wynika, czy też jaka 

ustawa nakłada na starostę konieczność regulowania stanu prawnego działek. 

Odpowiadając na powyższe Pani Kaczmarek wyjaśniła, iż to wojewoda przekazuje decyzje 

dotyczące komunalizacji. Następnie przedstawiła kwestię własności parku. 

Przy okazji poruszenia tematu parku głos zabrała radna, która zapytała o odszkodowanie, 

które gmina rzekomo zapłaciła z tytułu uszkodzenia samochodu przez gałąź drzewa 



rosnącego w parku. Ponadto dodała, iż wówczas gmina nie posiadała jeszcze prawa własności 

parku. 

W odpowiedzi na to zapytanie Pani Kaczmarek wyjaśniła, iż prowadzonych było sporo spraw 

dotyczących odszkodowań, dotyczących chociażby użytkowania chodników czy też dróg. 

Następnie dodała, iż być może również rozstrzygana była kwestia, o której wspomniała radna 

jednakże ona się tym nie zajmowała i nie może w obecnej chwili nie może potwierdzić 

jednoznacznie takiej informacji. Ponadto Pani Kaczmarek wyjaśniła jeszcze co ile i w jaki 

sposób wprowadzane są aktualizacje dotyczące wykazu skomunalizowanego mienia. 

 

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 


