Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetu i Komisji Spraw Społecznych i Oświaty
odbytego w dniu 8 listopada 2019 r.
Wspólne posiedzenie Komisji otworzyła Pani Wanda Nowak – Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych i Oświaty, która powitała radnych - członków obu 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. Informacja o realizacji spłat zaciągniętych kredytów oraz analiza długu na lata
następne.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie wysokości podatków lokalnych na
2020 r.
3. Analiza realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy oraz
zapoznanie się z rozdysponowaniem środków GOPS dla podopiecznych na okres
zimy.
4. Sprawy bieżące i różne.
Do porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag i został przyjęty
jednogłośnie przez wszystkich członków komisji.
Następnie Przewodniczący obu Komisji przystąpili do zatwierdzenia protokołów
z poprzednich posiedzeń. Do przedstawionych protokołów nie wnoszono uwag i zostały one
przyjęte przez członków poszczególnych komisji.
Ad. 1
W tym punkcie obrad głos zabrała Pani Skarbnik, która przedstawiła radnym wysokość rat
kredytu, które należy spłacić w 2019 r. Oznajmiła również, że stan zadłużenia na koniec roku
będzie wynosił ok. 6500 tys. zł, dodała, że na koniec 2020 r. zadłużenie gminy będzie
wynosić ok. 5600 tys. zł.
W tym miejscu głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, że po pierwszym roku
użytkowania nowo wybudowanego przedszkola ocenia się jego funkcjonalność pod
względem ekologicznym. Pozytywny wynik przeprowadzonej analizy będzie skutkował
częściowym umorzeniem pożyczki z WFOŚ i GW.
Ad. 2
W roku bieżącym ustalone stawki podatkowe były zbyt niskie i skutkowały otrzymaniem
mniejszej subwencji wyrównawczej, oznajmił Pan Wójt.
W temacie głos zabrała Pani Skarbnik, która przedstawiła proponowane stawki podatkowe na
2020 r., które ulegną niewielkiemu zwiększeniu w stosunku do roku 2019, ale nie będą to
stawki maksymalne. Dodała, że w roku bieżącym wpływy z tytułu opłat podatkowych dały
gminie dochód w wysokości ok. 1 177 437 zł, natomiast zwiększenie stawek podatkowych
skutkować będzie wpływem środków finansowych w wysokości większej o kwotę
ok. 57 000 zł.
W temacie stawek podatkowych głos zabrała radna Kaczmarek, która opowiedziała się za
zwiększeniem stawek podatkowych, dodając, że to zwiększone środki z tego tytułu dadzą
większe możliwości realizacji różnych przedsięwzięć przez gminę. Kontynuując sugerowała,

aby proponowaną stawkę podatkową od budynków mieszkalnych zwiększyć z 0,75 zł do
kwoty 0,80 zł.
Wobec powyższego proponowane zmiany stawek podatkowych zostały przez radnych
zaopiniowane pozytywnie.
W toku dalszej wypowiedzi Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy. Potrzeba podjęcia uchwały wynika m.in. z faktu sprzedaży autobusu,
naczepy i ciągnika siodłowego, dodała.
Następnie zapoznano się z projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
W tym miejscu Pan Wójt oznajmił, że do przetargu w sprawie odbioru odpadów zgłosiła się
tylko jedna firma, a przedstawiona oferta była o 458 tys. zł wyższa niż na rok 2019 r. Wobec
tego opłata od mieszkańca za odbiór odpadów wzrośnie do kwoty 19 zł., dodał, że wszystkie
odpady muszą być segregowane. Kontynuując Pan Wójt oznajmił, że na najbliższą sesję Rady
Gminy zaprosił prezesa Eko Regionu – firmy, która wygrała ogłoszony przetarg, aby
zapoznał mieszkańców z rosnącymi kosztami związanymi z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi.
W temacie głos zabrał radny Jasiak, który proponował, aby na jakąś sesję zaprosić autora
ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
Natomiast radny Krata pytał o postęp w sprawie budowy gazociągu z którego m.in.
skorzystaliby mieszkańcy naszej gminy.
W odpowiedzi na powyższe głos zabrał Pan Wójt, który oznajmił, że w tej sprawie
interweniował będzie wraz z senatorem w Warszawie. Dodał, że są plany, aby do 2023 r.
została wybudowana magistrala z Kalisza do Piotrkowa Trybunalskiego.
Ad. 3
Realizując ten punkt porządku obrad głos zabrała Pani Dorota Sychniak – pracownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która oznajmiła, że Ośrodek ma coraz mniej
klientów, gdyż programy rządowe znacząco poprawiają sytuację finansową rodzin.
Kontynuując poinformowała, że w związku z nadchodzącą zimą, pomoc Ośrodka przejawia
się w udzielaniu zasiłków przeznaczonych zwłaszcza na zakup opału.
W tym miejscu głos zabrała radna Kaczmarek, która wskazała, że wiele osób, które
nadużywają alkoholu otrzymują z Ośrodka pieniądze na zakup opału, a przeznaczają je na
zakup alkoholu.
Odpowiadając na powyższe Pani Sychniak oznajmiła, że powzięcie takiej wiedzy lub
podejrzenie, że podopieczny przeznaczy środki na inny cel niż wnioskowany, skutkuje tym,
że pracownicy Ośrodka udzielają pomocy rzeczowej, nie finansowej.
W toku dalszej wypowiedzi Pani Dorota Sychniak poinformowała, że społeczeństwo naszej
gminy się starzeje, wobec tego coraz więcej osób wymaga pomocy lub opieki. W związku z
tym GOPS zatrudnił 2 opiekunki w wymiarze pracy – cały etat i ½ etatu. Pozostając przy tej
kwestii Pani Sychniak oznajmiła, że 11 osób z terenu naszej gminy przebywa w
całodobowych Domach Pomocy Społecznej, w tym miejscu wskazała, że za dwie osoby płaci
rodzina, a za każdą pozostałą osobę proporcjonalnie GOPS ponosi koszty pobytu. W tym
miejscu dodała, że 70% kosztów pobytu zabierane jest z emerytury podopiecznego, a
pozostałą część kosztów ponosi gmina. Poinformowała również, że 1 osoba bezdomna z
terenu gminy przebywa w schronisku, a za jej pobyt płaci GOPS.

Ad. 4
W tym punkcie obrad jako pierwszy głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, że na wydatki
oświatowe w przyszłorocznym budżecie należy zarezerwować środki w wysokości 250-300
tys. więcej niż w roku bieżącym.
Dodał również, że w związku z tym, że od 1 stycznia wzrasta wysokość płacy minimalnej
należy zabezpieczyć większe środki na wynagrodzenia pracowników obsługowych
pracujących w oświacie. Pozostając w temacie spraw oświatowych Pan Wójt poinformował,
że w 60% zostały wymienione okna w szkole w Chociwiu, dodał, że na wymianę pozostałych
okien będzie złożony do Wojewody wniosek o dofinansowanie. Kontynuując dodał, że
zostanie złożony również wniosek o dofinansowanie (w 80%-95%) nowych klasopracowni,
nowocześnie wyposażonych. W/w projekt musi zostać rozliczony do końca września 2022 r.,
oznajmił Pan Wójt.
Dodał, że przy szkole w Widawie Sanepid zakwestionował stan nawierzchni parkingu, wobec
tego faktu sołectwo Widawa ze środków funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę 24 tys. zł
na zakup kostki, która przy dofinansowaniu z gminy będzie wymieniona w przyszłym roku.
W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt poinformował, że pewna firma rehabilitacyjna
zainteresowana jest dzierżawą (gdyż gmina nie planuje sprzedaży) budynku byłej szkoły
podstawowej w Brzykowie, planują otworzyć tam ośrodek rehabilitacyjny dla osób po
udarach lub innych chorobach mózgu. Wobec tego należałoby się zastanowić nad treścią
umowy dzierżawy, zaangażować w temat prawników, oznajmił Pan Wójt.
W toku dalszej wypowiedzi Wójt Gminy oznajmił, że w Chociwiu 4 lokatorów mieszkań
komunalnych zgłosiło chęć wykupu tych mieszkań, dodał, że 1 lokator, który przebywa za
granicą nie jest zainteresowany wykupem lokalu. Wobec zaistniałej sytuacji, gdzie lokatorzy
zainteresowani wykupem planują założyć wspólnotę mieszkaniową, lokator blokujący
sprzedaż prawdopodobnie dostanie propozycję zamieszkania innego lokalu komunalnego.
W tym miejscu głos zabrał radny Krata, który pytał jakie są plany na wykorzystanie budynku
starego przedszkola.
Pan Wójt odpowiedział, że konkretnych planów jeszcze nie ma, ale można by było te
pomieszczenia zaadaptować na gabinety rehabilitacyjne lub gabinet ginekologiczny. Dodał,
że wszedł program, który umożliwia skorzystanie z dofinansowania na remont tego budynku,
można otrzymać nawet 70% dotacji i 30% pożyczki na okres 15 lat. W tym miejscu dodał, że
18 listopada nastąpi otwarcie nowocześnie wyposażonego gabinetu ginekologicznego w
ośrodku zdrowia w Widawie, który powstał przede wszystkim dzięki wsparciu środków
funduszu sołeckiego ze wszystkich sołectw. Wspomniany gabinet ginekologiczny będzie
funkcjonował bez wsparcia środków NFZ, lekarz będzie na razie przyjmował 1 raz w
tygodniu, a w razie potrzeby jego usługa będzie rozszerzona.
W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt oznajmił, że zostanie złożony wniosek do RPO
Województwa Łódzkiego o dofinansowanie remontu ośrodka zdrowia w Chociwiu i w
Widawie.
W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt oznajmił, że trwają prace w nowo wybudowanej stacji
uzdatniania wody w Goryniu.
Kolejno głos zabrał Pan Zbigniew Parzybut – Kierownik RIK, który przedstawił pismo
jednego z mieszkańców miejscowości Kąty wnioskującego o podjęcie działań gminy wobec
użytkowników drogi usytuowanej bezpośrednio przy jego posesji. W przedmiotowym piśmie
ów mieszkaniec wskazuje, że użytkownicy tejże drogi, zwłaszcza rolnicy poruszający się
ciężkimi sprzętami systematycznie uszkadzają jego ogrodzenie lub dach budynku. Dodał, że
w przeszłości, gdy były lata mokre na drodze zrobiło się wielkie zastoisko wody i ówczesny
Wójt nakazał wykopać tam rów. Wobec tego rolnicy omijając rów, do swoich pół zaczęli
dojeżdżać zmienioną linią drogi, która naraża posesję wnioskodawcy pisma na ciągłe
uszkodzenia. Kontynuując Pan Parzybut poinformował, że jeden z mieszkańców mógłby

odsprzedać niewielki „klinik” ziemi, który położony jest przy przekopanym rowie, ale dodał,
że nie wiadomo, czy kupienie tego skrawka ziemi rozwiązałoby problem.
Wobec powyższego radny Jasiak, sugerował zorganizowanie spotkania mieszkańców
sołectwa, którzy wypowiedzą się w kwestii rozwiązania tego problemu.
Z kolei inni radni sugerowali wykonanie geodezyjnego wytyczenia dróg, co rozwiązałoby
wszystkie nieścisłości w tym temacie.
W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie
Przewodnicząca Komisji Spraw społecznych i Oświaty – Pani Wanda Nowak zamknęła
obrady Komisji i podziękowała wszystkim za uczestnictwo.
Na tym protokół zakończono.
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