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Radnych obecnych na posiedzeniu w chwili otwarcia posiedzenia Komisji:  11 
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności. 
 
Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak   - Wójt Gminy 

2. Gabriela Milczarska  - Skarbnik Gminy 

 

Punkt 1. 

Zgodnie z § 52 ust. 3 Statutu Gminy posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona 

Machnicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Otwarcia posiedzenia Komisji dokonała                     

o godzinie 8:00, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła istnienie quorum      

i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 
Punkt 2. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przedstawiła proponowany porządek 

posiedzenia, a następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi bądź wnioski do niniejszego 

porządku. 

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono zmian. Porządek posiedzenia został przyjęty 

przez Komisje jednogłośnie tj. 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za” 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 3 głosy „za” 

i przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie przez poszczególne Komisje protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji                      
w dniu 13 lutego 2018 r. 
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4. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018 rok.  

5. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
na lata 2018-2021. 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Punkt 3. 

Protokół ze wspólnego posiedzenia z dnia 12 lutego 2018 r. został opublikowany na 

stronie BIP oraz wyłożony do wglądu. Do protokołu nie wniesiono uwag i został przez komisje 

przyjęty jednogłośnie. 

  

Punkt 4. 

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały                          

zmieniającej uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018 rok. 

 Temat wyjaśniła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska.  Poinformowała, iż w uchwale  

w sprawie zmian w budżetu i w budżecie podjętej na poprzedniej sesji w dniu 15 lutego mylnie 

został wprowadzony zapis na temat limitu zobowiązań. Zapisano bowiem, że ustala się go min. 

na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, a są one pokryte wolnymi środkami. 

Dlatego projekt uchwały zawiera poprawny zapis.  

 Do projektu uchwały nie zgłoszono zapytań. 

Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. 

Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały: tj: 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa –3 głosy „za” 

Komisja Oświaty – 3 głosy „za”. 

 

Punkt 5.  

Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 

2018-2021. 

Na posiedzenie przybył członek Komisji Lech Owczarek. 
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Do niniejszego tematu wyjaśnień udzielił najpierw Wójt Gminy Paweł Królak. 

Poinformował, iż powstała nowa instytucja „Wody Polskie”, która ma między innymi 

uprawnienie do zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. Teraz Rada Gminy nie będzie już zatwierdzała taryf. Po szkoleniu,                              

którym wziął udział Sekretarz wraz z pracownikami okazało się, że musi być przyjęty przez 

Radę taki plan, gdyż stanowi on obligatoryjny załącznik do wniosku o zatwierdzenie taryf. 

Następnie Wójt poprosił pracownika Urzędu Gminy Małgorzatę Czapnik                                       

o przedstawienie informacji w sprawie taryf. 

P. Małgorzata Czapnik poinformowała, iż jest nowe rozporządzenie w sprawie określania 

taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Oznajmiła, iż wniosek zawiera propozycje taryf na 

3 kolejne lata i w przypadku wody jest wzrost o 5 groszy - za wyjątkiem pierwszego roku: 

1) za wodę: 

-  od 11.06.2018 r. do 10.06.2019 r. – cena bez zmian tj. 2,20 zł za 1m 3 i stawka opłaty 

abonamentowej – 1,50 zł ; 

- 2019/2020 – 2,25 zł za 1m3 i 1,60 zł opłata abonamentowa; 

- 2020/2021 – 2,30 zł za 1 m3 i 1,60 zł opłata abonamentowa; 

2) za ścieki: 

 - od 11.06.2018r.  do 10.06. 2019 r. – cena bez zmian tj. 2,80 zł za 1m3 i 5,00 zł za 1 m3 

przemysłowe; 

- 2019/2020  – 3,00 zł i 5,50 zł (przemysłowe)  

- 2020/2021-  3,20 zł i 6,20 zł (przemysłowe). 

P. M. Czapnik wyjaśniła, jakie przychody i koszty brane są pod uwagę przy ustalaniu 

taryf i zaznaczyła, iż nie wykazana została amortyzacja, gdyż byłaby wówczas bardzo duża 

podwyżka. Ponadto nie zostały wykazane też wartości całej inwestycji wodno-kanalizacyjnej,                   

a tylko raty kredytów z poszczególnych lat.. Zaznaczyła, że na ściekach są straty, ale tak 

zostały przedstawione koszty, by nie dokonywać drastycznych podwyżek cen. Stwierdziła, iż 

dochody i koszty muszą się bilansować, lecz okaże się jak Wody Polskie potraktują te 

wyliczenia Wyjaśniła też, że taryfy będą zatwierdzane przez Wody Polskie w formie decyzji 

administracyjnej, a nie jak do tej pory uchwałą Rady Gminy. 
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała, kto będzie odpowiadał 

za stan czystości wody. 

Wójt wyjaśnił, iż w tym zakresie nic się nie zmieniło i Gmina nadal będzie nad tym 

czuwała. 

P. Małgorzata Czapnik wyjaśniła, że nowością w przepisach są też opłaty za usługi 

wodne. Za wydanie decyzji zatwierdzających taryfy też będzie trzeba płacić po 500 zł za 

decyzję.  

Wójt stwierdził w tym miejscu, że są wprowadzane nowe obowiązki, lecz środków na te 

cele nie ma. Podał przykład subwencji oświatowej, że jest wyższa o 20 tys. zł i nie pokryje 

planowanej od kwietnia podwyżki dla nauczycieli. 

Członek Komisji Oświaty Lech Owczarek zapytał, ile podmiotów płaci stawkę 

przemysłową. 

Pani M. Czapnik oznajmiła, iż trzy podmioty płacą stawkę przemysłową, a wpływy z tego 

tytułu stanowią 33 % całości dochodów z tytułu opłat za ścieki. 

 Członek Komisji Oświaty Lech Owczarek zgłosił, iż w dniu dzisiejszym z kanalizacji  

wydobywał się smród. Uważa też, że Separator powinien mieć ograniczenie co do ilości 

odprowadzanych ścieków do kanalizacji. 

Pani M. Czapnik wyjaśniła, iż w dniu wczorajszym była płukana sieć i z tego powodu jest 

ten zapach. 

  Wójt poinformował natomiast, iż jest wprowadzone ograniczenie dla firmy Separator – 

do 20m3/dobę, a sprawą firmy jest ile przerobi ścieków. Dodał też, że zdarzyło się, że trzy razy 

tę normę przekroczono. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym temacie. 

Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. 

Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały: tj: 

Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” 

Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosów „za” 

Komisja Oświaty – 3 głosy „za” i 1 „wstrzymujący się”. 

 

Punkt 6. 

W sprawach różnych nie podjęto dyskusji. 
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Punkt 7. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                

o godz. 8:30 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji. 

 

      Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
 
       Iwona Machnicka 

      Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa  
 
       Przemysław Jędrzejczak 
 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia 
 
 Beata Lewandowska 

Protokołowała: 
 
Bogusława Kobacka 


