
Protokół nr 14/14 

z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 21 marca 2014 r.  

 

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. Przyjęcie harmonogramu utwardzania dróg gminnych w roku 2014.  

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 

W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Dariusz Michniewski – Kierownik RIK, który 

przypomniał, że w budżecie gminy zaplanowane jest 50 tys. zł na utrzymanie dróg, tj. na 

zakup destruktu, asfaltu, przepustów, kamienia, piachu i soli. Kontynuując Pan Kierownik 

oznajmił, że nawiązując do złożonych przez sołtysów wniosków dotyczących realizacji 

funduszu sołeckiego, zainteresowani sołtysi zgłosili potrzebę zakupienia kamienia 

o odpowiedniej frakcji. Po dokonaniu niezbędnych ustaleń, wszystkie informacje dotyczące 

zakupu kruszywa zostaną przekazane do referatu zajmującego się realizacja zamówień 

publicznych, oznajmił Kierownik Michniewski. W toku dalszej wypowiedzi, nawiązując do 

potrzeby pozimowego wyrównania dróg, Pan Michniewski oznajmił, że na wyrównanie 

nawierzchni wszystkich dróg gminnych potrzeba jest 3,5 tygodnia nieustannej pracy. W tym 

miejscu Kierownik przekazał do wglądu mapkę przedstawiającą drogi gminne, które 

zaznaczone odpowiednimi kolorami odzwierciedlają drogi, których nawierzchnia już została 

poprawiona i drogi, których nawierzchnia jeszcze nie została poprawiona.  

W tym miejscu radny Mielczarek prosił o wyrównanie nawierzchni drogi w Zborowie, w 

kierunku Państwa Jochemczak, a radny Jaros o wyrównanie drogi z Józefowa w kierunku 

Korablewa.  

Natomiast radny Rychlik pytał, ile sołectw wnioskowało o zakup kruszywa. 

Pan Kierownik oznajmił, że spośród 41 sołectw, 22 sołectwa zgłosiły potrzebę zakupu 

kamienia.  

 

Ad. 2 

Jako pierwszy głos zabrał Kierownik Michniewski, który poinformował, że 23 marca upływa 

termin złożenia wniosku do Urzędu Gminy w sprawie ustalenia taryf za dostarczenie wody 

i odbiór ścieków. Dodał, że stawki wskazane we wniosku nie zmieniły się w stosunku do roku 

poprzedniego, jedyna zmiana dotyczy III grupy odbiorców – mieszkańców sołectwa Korzeń, 

którzy mają dostarczaną wodę z wodociągu Burzenin i cena wody dla tej III grupy będzie 

wyższa od ceny obowiązującej w pozostałej części gminy Widawa, ze względu na fakt, 

że GZUK w Widawie musi wodę zakupić z Burzenina i dopiero później ją sprzedać 

mieszkańcom Korzenia.  



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

sygnalizował potrzebę poprawy nawierzchni chodnika przy ul. Słowackiego, która podczas 

awarii wodociągowej została zdemontowana. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z projektami uchwał 

przygotowanymi na najbliższą sesję Rady Gminy.  

Następnie na posiedzenie przybyła Pani Longina Oleszczuk – Sekretarz Gminy, która 

poinformowała radnych o sprawie Pana Wieczorka z Woli Kleszczowej, który sygnalizuje 

problem zanieczyszczenia wody. 

Kolejno głos zabrał radny Bruzda, który nawiązywał do niebezpieczeństwa na drodze 

powiatowej w Ligocie związanego z dużym łukiem linii drogi oraz ograniczenia widoczności 

spowodowanej zakrzaczeniem na posesji prywatnej.  

Odpowiedzi na powyższe udzielił Pan Zbigniew Parzybut – pracownik gminy, który 

poinformował, że gmina w tej sprawie interweniowała do Powiatu i oczekuje na ustalenie 

terminu wizyty na tej drodze Komisji Bezpieczeństwa, która oceni, czy skierowane zarzuty są 

podstawne i czy zachodzi potrzeba umieszczenia dodatkowych znaków i zabezpieczeń na tej 

drodze.   

 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na dzisiejsze 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 
 


