
Protokół Nr 2/15 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 15 stycznia 2015 r. 
 

Posiedzenie Komisji otworzył Pan Piotr Dobrowolski – Przewodniczący komisji, 

który powitał radnych i zaproszonych gości. W dalszej kolejności stwierdził kworum 

niezbędne do obradowania i przedstawił zaplanowany porządek obrad, który przedstawia się 

następująco: 

 

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 r. 

2. Sprawy bieżące i różne – analiza pomocy finansowej udzielanej rodzinie 

wychowującej czworaczki. 
 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłaszano uwag. Następnie Przewodniczący 

Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu z poprzedniego posiedzenia. Dodał, 

że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu, poza tym oznajmił, 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 zabrała Pani Dorota Słowińska – Skarbnik Gminy, która 

poinformowała, że w przedmiotowym dokumencie plan wieloletni został częściowo 

zmieniony. Kontynuując poinformowała, że w budżecie gminy, na realizację zadań 

inwestycyjnych przeznaczono kwotę około 2,5 mln zł,  natomiast na spłatę zadłużeń 

zarezerwowano dodatkowo 1 mln zł.  

W tym miejscu Pan Piotr Dobrowolski – Przewodniczący komisji zapytał Panią Skarbnik 

o dopuszczalny limit zadłużenia dotyczący naszej gminy.  

Pani Słowińska odpowiadając na powyższe oznajmiła, że nie ma takiej granicy, dodała, że 

możemy np. zaciągnąć kredyt na bardzo długi okres spłaty, gdzie raty będą bardzo niskie, ale 

zawsze musimy w tym temacie zasięgnąć opinii RIO. Dodała również, że uzyskanie 

dofinansowania z zewnątrz wpływa negatywnie na wskaźniki budżetowe.  

W tym miejscu radny Janiak zapytał, czy możliwe jest zwiększenie środków finansowych na 

rozwój sportu.  

Odpowiadając na powyższe Pani Skarbnik oznajmiła, że prawdopodobnie nie będzie takiej 

możliwości, m.in. z tego powodu, że dodatkowe środki zostały przesunięte na służbę zdrowia. 

Następnie wracając do tematu inwestycji, Pani Skarbnik oznajmiła, że po przeprowadzeniu 

przetargów może się okazać, że kwoty zarezerwowane na realizację zadań inwestycyjnych są 

zbyt duże i pozostałe środki będzie można przesunąć na realizację innych zadań. Pozostając w 

temacie zadań inwestycyjnych Pani Słowińska poinformowała o zmianie planów dot. budowy 

drogi Goryń – zakład Candella. Oznajmiła, że decyzją radnych z komisji Infrastruktury 

i Ochrony Środowiska nastąpi zmiana polegająca na wykreśleniu z budżetu gminy na 2015 r. 

budowy w/w drogi i zawarcie w budżecie gminy zadania polegającego na budowie drogi 

w Grabówiu. Dodała również, iż należy dołożyć 20 tys. zł na działalność Ośrodka Zdrowia 

w celu zwiększenia świadczeń fizjoterapeutycznych i zatrudnienia dodatkowego rehabilitanta. 

Na zakończenie swej wypowiedzi zaznaczyła jeszcze, iż należy również zwiększyć kwotę 

wydatków na hotelowanie w schronisku bezdomnych psów z terenu naszej gminy. 

Kolejno głos zabrał radny Morawski, który pytał o wysokość środków przeznaczonych 

w budżecie gminy na funkcjonowanie GZUK.  

W tym miejscu Pani Skarbnik przedstawiła zapisy projektu budżetu odnoszące się do GZUK.  

Następnie radny Janiak dopytywał o środki przeznaczone na działalność GOK. 



Pani Słowińska odpowiedziała, że w budżecie na działalność GOK zarezerwowano kwotę 210 

tys. zł.  

Pozostając w temacie GOK, radny Dobrowolski zauważył, że dobrze byłoby gdyby można 

było zagospodarować pomieszczenia na górze w budynku GOK.  

Kolejno głos zabrała Pani Skarbnik, która poinformowała, że wykonana została dokumentacja 

na budowę drogi na osiedlu w Widawie. Koszt wykonania tego dokumentu wyniósł 20 tys. zł. 

W tym miejscu głos zabrał radny Dobrowolski, który oznajmił, że należałoby wykonać tę 

drogę, gdyż zaniechanie tej inwestycji doprowadzi do uszkodzenia kanalizacji deszczowej 

wykonanej w ubiegłym roku.  

Do przedstawionego projektu budżetu na 2015 r. komisja nie miała zastrzeżeń i zaopiniowała 

go pozytywnie.   

 

Ad. 2 

Realizując drugi punkt przyjętego porządku obrad, na posiedzenie zaproszono Panią 

Katarzynę Frąckiewicz – Kierownika GOPS, która zapoznała radnych z pomocą udzielaną 

przez GOPS rodzicom czworaczków. Poinformowała, że rodzice otrzymują zasiłek rodzinny 

i dodatkowy, ponadto otrzymują zasiłek z tytułu niepełnosprawności oraz świadczenie 

pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Kontynuując Pani 

Frąckiewicz poinformowała, że ponadto przedmiotowa rodzina otrzymuje zasiłek celowy, 

a becikowe wypłacane w I roku zostało zwiększone 2,5 krotnie. Poza tym zgodnie z Uchwałą 

Rady Gminy dotyczącej programu MALUCH, rodzice czworaczków mają zapewnioną pomoc 

poprzez zatrudnienia przez GOPS opiekuna dla dzieci, koszty zakupu pieluch, odżywek, 

wyżywienia i itp. 

W toku dalszego posiedzenia Pan Piotr Dobrowolski – Przewodniczący Komisji odczytał 

pismo Pana Bohdana Kwaśniaka – Prezesa Klubu Sportowego „Chrząstawa”, który apelował 

o ogrodzenie płyty boiska oraz naprawę budynku stanowiącego zaplecze socjalne dla 

piłkarzy. Po zasięgnięciu informacji z Referatu Inwestycji radni dowiedzieli się, że boisko 

usytuowane jest na działkach prywatnych właścicieli, wobec tego interwencja gminy 

w zakresie ogrodzenia oraz wyrównania boisko stała się niezasadna. W toku dalszej 

wypowiedzi Przewodniczący Dobrowolski zaproponował, aby na zbliżającym się 

wyjazdowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury radni zapoznali się ze stanem budynku byłej 

szkoły w Chrząstawie, który stanowi zaplecze socjalne dla piłkarzy. 

W tym punkcie obrad głos zabrał również Pan Robert Rusiniak będący członkiem GKRPA, 

który propaguje współdziałanie pomiędzy działalnością profilaktyczną, a środowiskiem 

wychowawczym., dodał, że wychowanie jest oddziaływaniem na postawy. Dodał, że duże 

znaczenie ma tutaj integralne działanie gminy, czyli Rady Gminy, Wójta Gminy, 

wychowawców, pedagogów, kościoła, klubów sportowych i innych jednostek prowadzące do 

kształtowania właściwych postaw. W toku dalszej wypowiedzi Pan Rusiniak krytykował 

imprezy plenerowe, gdzie uczestnikami są całe rodziny wraz z dziećmi, a dominującą 

rozrywką jest możliwość zakupu na nich piwa.  

Powyższe poparli radni i stwierdzili, że można by rozpatrzyć możliwość ustawienia 

w miejscach organizacji imprez plenerowych znaku zakazującego sprzedaży i spożywania  

alkoholu. Głównym celem tego działania byłoby stworzenie dyskomfortu osobom, które 

uczestniczą w takich imprezach, tylko po, to, aby spożywać alkohol.  

W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych – Pan Piotr Dobrowolski 

zamknął obrady Komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna      Zastępca Przewodniczącego 

Komisji Spraw Społecznych 

         Andrzej Kowalczyk 


