
Protokół nr 15/14 

z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 11 kwietnia 2014 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. Podsumowanie akcji zimowego utrzymania dróg. 

2. Analiza wysokości zaplanowanych taryf za dostarczenie wody i odbiór ścieków. 

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.  

4. 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, 2 

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

podsumowania zimowej akcji odśnieżania dróg. Oznajmił, że zima w tym roku była 

wyjątkowo łagodna, wobec tego faktycznego odśnieżania dróg wykonywanego przez 

pracowników GZUK było tylko przez 2 tygodnie, dodał, że rolnicy mający umowę na 

odśnieżanie dróg w tym roku w ogóle nie wyjechali do akcji odśnieżania, oznajmił Pan 

Kierownik.  

Kontynuując temat Pan Michniewski oznajmił, że w związku z zawartą umową dotyczącą 

zimowego odśnieżania dróg powiatowych, Zarząd Dróg Powiatowych zostanie obciążony 

kwotą 17 tys. zł. 

Następnie głos zabrał radny Mielczarek, który sygnalizował potrzebę oczyszczenia z pisku i 

zachwaszczeń ścieżki rowerowej z Widawy w kierunku Zborowa.  

Odniósł się do powyższego Kierownik Michniewski, który oznajmił, że w tej sprawie należy 

rozmawiać z Powiatem, gdyż przedmiotowa ścieżka jest usytuowana przy drodze powiatowej.  

Kolejno głos zabrał radny Bruzda, który ustosunkował się krytycznie do osoby Kierownika 

Zarządu Dróg Powiatowych, a powodem takiego nastawienia jest zróżnicowane stanowisko w 

sprawie zagrożenia bezpieczeństwa na drodze w Ligocie.  

Następnie radny Rychlik przypomniał, że przy posesjach prywatnych właściciel posesji jest 

zobowiązany utrzymać czystość na chodniku przy posesji. 

W tym temacie głos zabrał również Pan Wójt, który oznajmił, że społeczeństwo jest 

roszczeniowe, żądało by wiele, a od siebie nic nie dawało.  

 

Ad. 3 

Realizując kolejny punkt zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący komisji prosił 

o zabranie głosu Panią Dorotę Słowińską – Skarbnika Gminy. Pani Skarbnik oznajmiła, 

że dochody budżetu gminy na 2013 r. zostały ustalone na kwotę 21 152 901 zł, natomiast 

wydatki na kwotę 20 737 901 zł. Kontynuując przypomniała, że w ciągu roku budżetowego 

Rada Gminy poprzez podjęcie stosownych uchwał dokonała zmian w przyjętym budżecie. 



Ponadto Wójt Gminy poprzez wydanie kolejnych Zarządzeń również dokonał zmian 

w budżecie gminy. W odniesieniu do powyższego Pani Słowińska oznajmiła, że dochody 

budżetu w 2013 r. wykonane zostały na kwotę 22 405 038,79 zł, co stanowi 99,04% 

w stosunku do planu, natomiast wydatki budżetu w 2013 r. wykonane zostały na kwotę 

21 087 341,17 zł, co stanowi 94,96 % w stosunku do planu. W toku dalszej wypowiedzi Pani 

Skarbnik nawiązała do obciążeń finansowych naszej gminy i oznajmiła, że w 2013 r. Gmina 

Widawa nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek krótkoterminowych, natomiast 

zaciągnęła kredyt długoterminowy na lata 2013 – 2023 w kwocie 900 000 zł. 

W toku dalszej wypowiedzi Pani Skarbnik przedstawiła dane dotyczące kształtowania się 

wieloletniej prognozy finansowej, a także sprawozdanie z wykonania planu finansowego 

przez SPZPOZ, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną.  

Na zakończenie Pani Skarbnik przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego Gminy 

Widawa.  

 

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 
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