Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu
odbytego w dniu 15 października 2019 r.
Posiedzenie Komisji Budżetu otworzył Pan Rafał Brożyna – Zastępca
Przewodniczący, który powitał członków Komisji oraz Pana Michała Włodarczyka – Wójta
Gminy i Panią Ewę Wartałowicz – Skarbnika Gminy.
W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił
proponowany porządek obrad:
1. Analiza realizacji dochodów własnych gminy za I półrocze 2019 r. i zaopiniowanie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
2. Analiza wpływów i wydatków z tytułu posiadania mieszkań socjalnych
i komunalnych za I półrocze 2019 r.
3. Sprawy bieżące i różne.
Do porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag i został przyjęty
jednogłośnie przez wszystkich członków komisji.
Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji nie zgłaszano uwag.
Realizując pierwszy punkt dzisiejszego porządku obrad głos zabrała Pani Ewa
Wartałowicz – Skarbnik Gminy, która przedstawiła radnym dochody i wydatki budżetu
gminy za I półrocze.
W temacie głos zabrał Pan Wójt, który poinformował radnych o stanie zaawansowania prac
związanych z budową hydroforni w Goryniu, dodał, że tylko 20-30% wody z tej hydroforni
zużyją okoliczni mieszkańcy, a pozostała część będzie przekierowana do wodociągu
w Chociwiu, zwiększając tym samym ciśnienie dostarczanej wody. W toku dalszej
wypowiedzi Wójt oznajmił, że zbliżają się ku końcowi prace związane z funduszem sołeckim
w zakresie zadań inwestycyjnych.
Kolejno głos zabrał radny Krata, który sygnalizował problem niszczenia nawierzchni drogi
w Ligocie przez użytkowników - właścicieli ciężkich sprzętów.
Wobec powyższego Pan Wójt proponował zorganizowanie spotkania z przedsiębiorcą, który
najczęściej korzysta z tejże drogi, degradując ją.
Kolejno, Pani Ewa Wartałowicz przedstawiła dane dotyczące mieszkań komunalnych
i socjalnych - stan na dzień 30 czerwca 2019 r.
Wpływy z tytułu czynszu w tym zakresie wyniosły 119425,57 zł (plan 51%), natomiast
wydatki wyniosły 39 000 zł (zakup opału, materiałów remontowych, koszty
przeprowadzonych badań technicznych i wykonanych operatów).
W tym miejscu Pan Wójt oznajmił, że zabezpieczona została kwota w budżecie gminy na
wykonanie remontu II części dachu - w budynku komunalnym w Rogóźno. Poza tym dodał,
że w szkole w Ochlach zachodzi potrzeba wymiany części rur, które uszkodziła korozja.
W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt oznajmił, że planowana jest również wymiana instalacji
elektrycznej w Urzędzie Gminy, dodał, że zachodzi też potrzeba wymiany kotła c.o.
(to działanie będzie realizowane wspólnie z bankiem).
Następnie głos ponownie zabrał radny Karta, który pytał jak wygląda sprawa sprzedaży
mieszkań komunalnych w Chociwiu.
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt oznajmił, że zgłosiły się kolejne 3 osoby
zainteresowane wykupem mieszkań. W tym miejscu Pan Wójt oznajmił, że lokatorzy owych

mieszkań po ich wykupieniu mogą założyć wspólnotę mieszkaniową i starać się o wsparcie
finansowe Wojewody np. w przypadku wymiany kotła c.o. wynosi ono nawet 70%.
W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt poinformował, że w wyniku zaplanowanej gazyfikacji,
do 2023 r. przez naszą gminę będzie przechodziła nitka gazowa, a tereny pod jej budowę
zostaną wykupione na podstawie przepisów specustawy.
W toku dalszego wystąpienia Pan Wójt nawiązał do gospodarki odpadami, oznajmił,
że przetarg w tym zakresie nie został jeszcze rozstrzygnięty, dodał, że złożona została tylko
jedna oferta, a wyliczenia w tym zakresie wskazują, że w przyszłym roku opłata za odbiór
odpadów wzrośnie do kwoty ok. 19 zł/mieszkańca. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt
poinformował, że teoretycznie można by było unieważnić ten przetarg, ale w przypadku
ogłoszenia kolejnego przetargu i prawdopodobieństwa, że zgłosi się tylko ta jedna firma,
to kwota wskazana przez firmę odbierającą prawdopodobnie będzie wyższa niż kwota
wskazana w przetargu pierwszym. Wobec zaistniałej sytuacji Pan Wójt zaproponował, aby na
najbliższą sesję Rady Gminy zaprosić Prezesa Spółki odbierającej odpady z terenu gminy
Widawa, aby przedstawił mieszkańcom powody w wyniku których tak drastycznie wzrosły
koszty odbioru odpadów.
W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie Zastępca
Przewodniczącego Komisji Budżetu – Pan Rafał Brożyna zamknął obrady Komisji
i podziękował wszystkim za uczestnictwo.
Na tym protokół zakończono.
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