
Protokół nr 10/13 

z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 20 listopada 2013 r.  

 

Kolejne posiedzenie komisji otworzył Pan Marek Jaros – Przewodniczący komisji, który 

powitał wszystkich członków komisji oraz przybyłych gości. W dalszej kolejności stwierdził 

kworum niezbędne do obradowania i przedstawił zaplanowany na dzisiejsze posiedzenie 

porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

 

1. Zapoznanie się i ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Widawie i Ligocie.  

2. Sprawy bieżące i różne.  

 

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu 

z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu 

wcześniej, poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu 

dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokołu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

przewodniczący komisji zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Realizując pierwszy punkt dzisiejszego porządku obrad, na posiedzenie komisji zaproszono 

Pana Dariusza Michniewskiego – Kierownika GZUK, który oznajmił, że w tym roku na 

oczyszczalni w Widawie zostały wymienione prowadnice na których oparte są rury 

dopływowe, poza tym prowadzono były prace remontowe związane z elektryką m.in. 

naprawiono urządzenie odpowiedzialne za rozprowadzanie prądu na przepompowni. Również 

naprawiono drabiny zejściowe. W tym miejscu Pan Michniewski oznajmił, że wymiana 

urządzenia sterującego pracą pomp i dmuchaw kosztowała 10.700 zł.  

Kontynuując Pan Kierownik GZUK stwierdził, że wykonane dotychczas prace remontowe są 

tylko ułamkiem potrzeb w zakresie wymaganych napraw. Dodał, że kolejno powinna być 

zaplanowana wymiana bądź remont pomp na przepompowniach, wymiana zasuwy głównej na 

oczyszczalni ścieków oraz remont ogrodzenia przepompowni.  

W toku dalszej swojej wypowiedzi Kierownik Michniewski poinformował, że skierowana do 

mieszkańców informacja zawierająca wskazówki dot. użytkowania sieci kanalizacyjnej 

przyniosła pozytywny oddźwięk, gdyż ilość wody deszczowej wpuszczanej do sieci 

kanalizacyjnej w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o połowę. Pozostając przy 

temacie, Pan Michniewski oznajmił, że w całej sieci kanalizacyjnej są dwa odcinki, których 

funkcjonowanie jest zaburzone, spowodowane obsunięciem bądź pęknięciem rur, co należy 

sprawdzić. Ponadto Pan Kierownik oznajmił, że z jego polecenia konserwatorzy mieli 

obowiązek ewidencjonowania wszystkich awarii i w związku z tym na dzień dzisiejszy było 

odnotowane 100 awarii (w tym 1 w Ligocie), z czego 80% awarii dotyczy pomp, 10% 

odnotowanych jest na sieci, 10% wynika z nieprawidłowej pracy urządzeń elektrycznych. 

Pozostając w temacie awarii pomp, Pani Michniewski oznajmił, że należałoby wymienić 12 

pomp, co generowałoby zabezpieczenia w budżecie 50 – 70 tys. zł, a cały budżet kształtuje 

się w granicach 170 tys. zł, toteż wymiana tych urządzeń w ciągu jednego roku jest nierealna.   

 

Ad. 2 

W tym punkcie obrad Pan Wójt przedstawił radnym projekty uchwał przygotowane na 

zbliżającą się sesję Rady Gminy. Oznajmił, że planowane jest rozpoczęcie działań 

prowadzących do budowy sieci wodociągowej w Kolonii Ochle, dodał, że konieczna jest 



również budowa sieci wodociągowej w Siemiechowie, a także przebudowa nitek 

wodociągowych w Widawie na ul. Pomorskiej. Kontynuując Wójt Gminy poinformował, 

że wskazane byłoby również opracowanie projektu na budowę drogi prowadzącej do zakładu 

Candella, tj. od Gorynia w kierunku Wrzosów. Dodał także, że planowana jest przebudowa 

drogi w Józefowie Widawskim, Ochlach, Sarnowie – Klęczu oraz w Widawie – 

ul. Nowomiejska. W tym miejscu Pan Wójt wyjaśnił, że nie wszystkie te inwestycje zostały 

zamieszczone w przygotowanym projekcie budżetu gminy na 2014 r., ale w razie możliwości 

finansowych takie działanie będzie można poprzez zmiany w budżecie zrealizować.  

W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt oznajmił, że planowany jest również częściowy remont 

dworca autobusowego w Widawie, budowa mostu w Rudzie. Ponadto Pan Wójt oznajmił, 

że planowany jest również montaż wiaty przystankowej w Dąbrowie Widawskiej, remont 

strażnicy w Restarzewie Cmentarnym, odwodnienie budynku opieki społecznej w Dąbrowie 

Widawskiej oraz dobudowa oświetlenia ulicznego w niektórych miejscowościach, a także 

modernizacja parku w Widawie i wymiana instalacjo c.o. w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Widawie. 

Kolejno głos zabrał radny Polak, który analizując przedłożony projekt budżetu stwierdził, 

że kwota zabezpieczona w projekcie budżetu gminy na modernizację parku jest stosunkowa 

wysoka w stosunku do kwoty zaplanowanej na budowę garażu dla OSP Brzyków.  

W tym miejscu głos zabrał Pan Ireneusz Płóciennik – przewodniczący Rady Gminy, który 

sugerował, aby budowę garażu wesprzeć środkami z funduszu sołeckiego.  

W toku dalszej wypowiedzi Przewodniczący komisji przedstawił pisma skierowane pod 

obrady Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Jedno z nich dotyczyło konieczności 

modernizacji drogi w Korzeniu, a drugie modernizacji drogi w Restarzewie Cmentarnym. 

Następnie głos zabrał radny Bruzda, który sygnalizował zagrożenie bezpieczeństwa dla 

pieszych korzystających z drogi powiatowej w miejscowości Ligota. Radny Bruzda uważa, 

że brak ograniczenia prędkości na tym obszarze oraz zakrzaczenia na posesji Pana 

Chachulskiego sprzyjają niebezpieczeństwom czyhającym na pieszych użytkowników drogi. 

Radny sugerował, że powyższe powinna zbadać Komisja Bezpieczeństwa i wydać stosowną 

opinię.  

Kolejną osobą, która zabrała głos była Pani Dorota Słowińska – Skarbnik Gminy, która 

omówiła projekty uchwał budżetowych. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to posiedzenie, Pan Marek Jaros –

Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu i zakończył obrady. 

Na tym protokół zakończono. 
 

 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna      Przewodniczący Komisji 

Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

 

Marek Jaros 
 

 


