Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska,
Komisji Spraw Społecznych i Oświaty, Komisji Budżetu
i Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 4 grudnia 2019 r.
Wspólne posiedzenie Komisji otworzył Pan Eugeniusz Pokorski – Przewodniczący
Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, który powitał radnych i przybyłych gości.
W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił
proponowany porządek obrad:

1. Zapoznanie się z założeniami projektu budżetu gminy na 2020 r.
2. Opracowanie planów pracy komisji na 2020 r.
3. Sprawy bieżące i różne.
Do porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag i został przyjęty
jednogłośnie przez wszystkich członków komisji.
Ad. 1
Realizując pierwszy punkt porządku obrad głos zabrała Pani Ewa Wartałowicz – Skarbnik
Gminy, która przedstawiła założenia projektu budżetu gminy na 2020 r. Oznajmiła, że budżet
gminy został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych i ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego. Dodała, że w projekcie budżetu gminy uwzględnione zostały dotacje celowe
na finansowanie zadań zleconych gminie.
Oznajmiła, że planowane dochody w roku przyszłym ustalone są na kwotę 36 949 613,45 zł,
natomiast wydatki na kwotę 37 957 010,45 zł, stąd zaplanowany wynik budżetu na 2020 r.
będzie wskazywał deficyt w wysokości 1 007 397,00 zł na pokrycie którego planowane jest
zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW. Kontynuując Pani Wartałowicz poinformowała, że na
spłatę rat kredytów i pożyczek w 2020 r. trzeba będzie zabezpieczyć 769 788,00 zł. W toku
dalszej wypowiedzi Pani Skarbnik przedstawiła dochody z poszczególnych źródeł: wpływy
z tytułu podatków, wpływy z tytułu opłat, wpływy z pozostałych dochodów i świadczonych
usług, dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminom, pozostałe dotacje na wydatki bieżące, dotacje celowe
z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowaniu dzieci, dotacje celowe na programy i projekty realizowane
z udziałem środków UE, subwencje, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu
państwa, udziały w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Następnie
Pani Skarbnik nawiązując do planowanych w 2020 r. wydatków oznajmiła, że w roku
przyszłym gmina będzie realizowała w głównej mierze zadania inwestycyjne rozpoczęte
w 2019 r. W tym miejscu radni zostali zapoznani szczegółowo z planem wydatków
budżetowych stanowiący załącznik Nr 2 do przygotowanego projektu uchwały. W toku
dalszej wypowiedzi Pani Skarbnik przedstawiła radnym załącznik nr 6 projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. wyodrębniający środki finansowe
na wydatki dla sołectw w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

Ad. 2
W tym punkcie obrad poszczególne Komisje ustaliły plany pracy na 2020 r., które będą
stanowiły załączniki do uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2020 r.
Ad. 3
W sprawach bieżących i różnych głos zabrał Pan Wójt, który przedstawił radnym pismo firmy
medycznej wnioskującej o wydzierżawienie budynku byłej szkoły podstawowej
w Brzykowie, który byłby przeznaczony na świadczenie usług w tym zakresie. Kontynuując
Pan Wójt oznajmił, że propozycja wydzierżawienia tego budynku byłaby dobrym
rozwiązaniem, ale szczegóły w tej sprawie zostaną omówione z prawnikami, dodał Wójt.
Pomysł wydzierżawienia budynku byłej szkoły w Brzykowie pochwalił radny Olejniczak.
Kolejnym tematem poddanym dyskusji było pismo mieszkańca Zborowa, który informuje
i prosi o interwencję w sprawie drogi usytuowanej bezpośrednio przy jego nieruchomości
znajdującej się w m. Kąty. Informuje On, że zbyt wąska droga i korzystanie z niej przez
rolników posiadających nowoczesne i duże gabarytowo sprzęty powodują, że notorycznie
uszkadzane jest ogrodzenie oraz dach nieruchomości znajdujących się na tejże posesji.
W temacie głos zabrał Pan Parzybut – kierownik RIK, który poinformował, że w przeszłości
w owej drodze zostały wykopane dwa rowy, które zbierały nadmiar wody, ale tym samym
zmniejszyły możliwości przejazdowe tejże drogi. W tym miejscu Pan Kierownik sugerował
zasypanie rowu, co spowodowałoby poszerzenie drogi.
Innym pomysłem na rozwiązanie tego problemu byłoby wykupienie od właścicieli działek
przylegających do drogi części tych działek, co umożliwiłoby poszerzenie drogi.
Wobec powyższego Pan Wójt poinformował, że na takie działanie nie ma zagwarantowanych
funduszy w przyszłorocznym budżecie, dodał, że takie rozwiązanie byłoby możliwe dopiero
w 2021 r. W toku dalszej dyskusji proponowano, aby doraźnie na tej drodze postawić znak
informujący o maksymalnej szerokości drogi, co spowodowałoby przekserowanie części
użytkowników na inną drogę.
W związku z powyższym zadecydowano, że po zakończeniu posiedzenia radni zwizytują
przedmiotową drogę.
Następnie Pan Wójt przedstawił radnym dokumenty informujące o fakcie przygrodzenia
do swojej posesji przez jednego z mieszkańców ul. Nowy Rynek części działki gminnej.
W odniesieniu do powyższego radni nie wyrazili zgody na sprzedaż mieszkańcowi ul. Nowy
Rynek przygrodzonej części działki gminnej i nakazali usunięcie postawionego tam
ogrodzenia.
W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie oraz brakiem
dodatkowych pytań Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska – radny
Eugeniusz Pokorski zamknął obrady Komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo.
Na tym protokół zakończono.
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