
Protokół nr 18/14 

z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 19 września 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. Zapoznanie się z funkcjonowaniem GZUK.  

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Kolejno 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 głos zabrał Pan Dariusz Michniewski 

– kierownik GZUK, który poinformował, że warunki pracy w Zakładzie nie pogorszyły się. 

Jeżeli chodzi o działalność GZUK, to Pan Michniewski oznajmił, że zmniejszyła się liczba 

awarii wodociągowych, ale z kolei są poważniejsze, a tym samym bardziej kosztowne.  

W tym miejscu głos zabrał radny Rychlik, który pytał, czy na terenie stacji uzdatniania wody 

były przeprowadzane modernizacje.  

Odpowiadając na powyższe Kierownik oznajmił, że znaczną część środków 

zarezerwowanych na remonty GZUK przeznaczył na modernizację stacji w Brzykowie, 

Chociwiu i Górkach Grabińskich.  

Ponownie głos zabrał radny Rychlik, który pytał o drogę dojazdową do bazy GZUK 

na ul. Kiełczygłowskiej w czasie trwania rozbudowy stacji paliw AGA. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Kierownik oznajmił, że na razie kłopotów wynikających 

z remontu stacji paliw Zakład nie odczuwa, ale gdyby wynikła taka potrzeba, to oznajmił, że 

posiadamy drogę dojazdową, stanowiącą własność gminy, z której można korzystać.  

W temacie drogi głos zabrał radny Mielczarek, który stwierdził, że droga dojazdowa do bazy 

jest zbyt wąska, sugerował starania o zwiększenie jej szerokości poprzez odkupienie terenu 

od właścicieli przyległych ogródków.  

Ustosunkował się do powyższego Kierownik GZUK, który oznajmił, że trwały rozmowy 

z właścicielami ogródków dot. użyczenia gruntu, lecz nie przyniosły spodziewanych efektów.  

Ponownie głos zabrał radny Rychlik, który pytał o rodzaj prac wykonywanych obecnie przez 

Zakład. 

Pan Michniewski odpowiedział, że obecnie jest rozwożony na sołectwa kamień zakupiony 

ze środków funduszu sołeckiego, realizowana jest budowa chodnika w Zawadach, trwa 

przydrożne odkrzaczanie oraz inne prace bieżące. Kontynuując swoją wypowiedź Kierownik 

odpowiedział na sugestię radnych dotyczącą liczby osób zatrudnionych w Zakładzie. 

Oznajmił, że liczba osób zatrudnionych od poprzedniego roku nie zmieniła się i wynosi 

22 osoby. Dodatkowo stan osobowy pracowników, oznajmił zasilają osoby skierowane przez 

Powiatowy Urząd Pracy na staż bądź prace społeczno-użyteczne. W toku dalszej wypowiedzi 

Pan Michniewski prosił Radę Gminy, aby uchwalając budżet na przyszły rok zaplanowano 



zakup nowego ciągnika z przednim napędem i TUR-em z przodu. 

Kolejno radny Rychlik pytał, czy oczyszczalnie ścieków pracują bezawaryjnie. 

Kierownik odpowiedział, że obie oczyszczalnie ścieków pracują na podstawie zezwoleń 

wodno-prawnych. Poinformował, że po zlikwidowaniu szaletów w rynku skończyły się 

awarie na stadionie, ale z kolei pojawiły się awarie za drogomistrzówką, dodał, że należałoby 

zamontować tam dwie pompy z rozdrabniaczem. Kontynuując Kierownik poinformował, 

że na przepompowniach zmieniło się sterowanie pomp (sądy pływakowe zmieniono na sądy 

stykowe), co wpłynęło na zmniejszenie występowania awarii. W toku dalszej wypowiedzi 

Kierownik Michniewski poinformował, że na przyszły rok zaplanowany jest remont 

hydroforni w Widawie, położenie płytek w Górkach Grabińskich oraz odnowienie elewacji 

w Chociwiu. Poza tym Pan Michniewski poinformował, że przez ostatnie 3 lata zostało na 

terenie gminy wymienionych 700 wodomierzy. 

W toku dalszego posiedzenia ponownie głos zabrał radny Rychlik, który pytał, czy wszyscy 

odbiorcy wody regulują należne płatności. 

Pan Michniewski oznajmił, że znaczna większość należności regulowana jest na bieżąco, 

ale są też wysyłane ponaglenia z tytułu zaległości oraz zagrożenia związane z zamiarem 

odcięcia dopływu wody.  

Następnie głos zabrał radny Bruzda, który pytał, czy cena za wodę w Widawie jest 

porównywalna z ceną w sąsiednich gminach. 

Pan Kierownik odpowiedział, że ceny wody w sąsiednich gminach są wyższe niż w Widawie, 

poinformował również, że 80% wyprodukowanej wody zostaje sprzedane.  

 

Ad. 2 

W tym punkcie obrad radny Rychlik z Kierownikiem GZUK ustalali zakres prac, jakie mają 

zostać wykonane na trybunach stadionu w Widawie.  

 

 

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. 
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