
Protokół  Nr I/14

Z  posiedzenia  Komisji BudŜetu  i   Finansów   Rady   Miejskiej  w Bobowej 

odbytego w dniu  5 grudnia 2014r.  w  sali obrad

 Urzędu  Miejskiego w Bobowej. 

 

Komisję rozpoczęto o  godzinie  11.45  a  zakończono  o   godzinie  13.50.

                                                      W posiedzeniu udział wzięło 7 członków 

Komisji BudŜetu i Finansów,  Przewodniczący Rady 

    Miejskiej, Burmistrz Bobowej, Skarbnik Gminy oraz 

radni i zaproszeni  goście  wg  listy   obecności.         

                                                

Komisji przewodniczył  Przewodniczący  Komisji  BudŜetu i Finansów  radny  Pan  Tomasz 

Tarasek.

Przewodniczący  Komisji  BudŜetu  i  Finansów  radny  Pan  Tomasz  Tarasek  po  powitaniu 

wszystkich  obecnych  odczytał  proponowany  porządek  obrad,  poddając  go  pod   głosowanie, 

w wyniku którego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Porządek posiedzenia :

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

2. Opiniowanie uchwał w sprawach:

a) określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Bobowej,

b) utworzenia Stołówki Gminnej w Bobowej i nadania jej statutu,

c) wyraŜenia zgody na najem lokali uŜytkowych stanowiących własność Gminy Bobowa,

d) nieodpłatnego nabycia gruntu na rzecz drogi gminnej „Jankowa – Lipnica k/Sadu”,

e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

3. Wolne wnioski.

Ad. 1 Przewodniczący  Komisji   BudŜetu i Finansów zaproponował na Wiceprzewodniczącą 

Komisji radną Panią Teresę Magiera,  która wyraziła zgodę na kandydowanie. Następnie poddał 

propozycję pod głosowanie, w wyniku którego została przyjęta jednogłośnie.
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Ad. 2 a)  Przewodniczący  Komisji  BudŜetu i Finansów przedstawił  projekt uchwały w sprawie 

określenia  wysokości  i  zasad  przyznawania  diet  radnym  Rady  Miejskiej  w  Bobowej. 

Poinformował,  Ŝe wysokość  diety  nie  ulega  zmianie,  aczkolwiek  wprowadzona  zostaje  zmiana 

dotycząca potrąceń w przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu Komisji.  

Radna Pani Teresa Magiera zapytała, czy usprawiedliwienia nadal będą obowiązywać. 

Przewodniczący   Komisji   BudŜetu  i  Finansów wyjaśnił,  Ŝe  zgodnie  z  projektem  uchwały 

za nieobecność konieczne jest potrącenie, bez względu na usprawiedliwienie swojej nieobecności. 

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Pan Stanisław Tabiś podkreślił, Ŝe diety zostają na tym 

samym  poziomie.  Zaznaczył,  Ŝe  zmiana  w  uchwale  dotycząca  potrąceń  jest  podyktowana 

orzecznictwem sądowo- administracyjnym. 

Radny Pan Marek Podobiński zauwaŜył, Ŝe stawki radnych się nie zmieniają z wyjątkiem diety 

Przewodniczącego Rady i zapytał, czy podwyŜka diety dla Przewodniczącego na pierwszej sesji 

jest uzasadniona. 

Radna  Pani  Teresa  Magiera  zauwaŜyła,  Ŝe  wysokość  diety  Przewodniczącego  jest  na  takim 

samym poziomie jak w poprzedniej kadencji. 

Radny Pan Marek Podobiński przeprosił za swoją wypowiedź. 

Przewodniczący  Komisji   BudŜetu i Finansów poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały, 

który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków Komisji.

b)  Przewodniczący   Komisji   BudŜetu  i  Finansów  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 

utworzenia Stołówki Gminnej w Bobowej i nadania jej statutu.  

Burmistrz wyjaśnił, Ŝe projekt uchwały dotyczy utworzenia gminnej jednostki usług komunalnych 

i  nazwa  projektu  uchwały  uległa  zmianie.  Przypomniał,  Ŝe  dawniej  Gmina  nie  otrzymywała 

dofinansowania  na  tak wysokim poziomie  i  stało  się  to  dzięki  Jego działaniom.  Proponowana 

do powołania jednostka będzie zajmować się w przyszłości usługami komunalnymi oraz stołówką. 

Siedziba  jednostki  będzie  w  Urzędzie.  Pracownicy  ze  stołówki  zostaną  przeniesieni  do  nowej 

jednostki. UwaŜa, Ŝe uporządkuje to obecny stan rzeczy. 

Główna Księgowa Pani Dorota Krok poinformowała, Ŝe nowa jednostka byłaby powołana jako 

jednostka budŜetowa, dzięki czemu będzie bardziej efektywna i zarazem będzie podlegała kontroli 

Rady i  Burmistrza.  Plan wydatków takiej  jednostki  ustala  Rada  Miejska,  a  wszystkie  dochody 

jednostki będą odprowadzane do budŜetu Gminy. 

Radna  Pani  Teresa  Magiera zapytała,  czy  jednostka  będzie  generować  dodatkowe  etaty 

np. kierownika lub dyrektora.

Burmistrz  poinformował,  Ŝe  będzie  to  kierownik  jednostki.  Zwrócił  uwagę,  Ŝe  w porównaniu 

do innych gmin w Urzędzie zatrudnionych jest bardzo mało pracowników.
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Przewodniczący   Komisji   BudŜetu  i  Finansów   zwrócił  uwagę,  Ŝe  jest  to  słuszna  zmiana, 

a Centrum Kultury będzie mogło ponownie zająć się wyłącznie działalnością kulturową. 

Radny Pan Paweł Popardowski zapytał o termin rozpoczęcia funkcjonowania jednostki. 

Główna Księgowa Pani Dorota Krok odpowiedziała, Ŝe wyznaczony termin to 1 luty 2015r. 

Radny Pan Paweł Popardowski zapytał, czy są jakieś przesłanki powodujące tak szybki tryb. 

Główna Księgowa Pani Dorota Krok odpowiedziała, Ŝe tryb nie jest szybki. 

Radny Pan Paweł Popardowski  zwrócił uwagę, Ŝe wcześniej nie było o tym mówione. UwaŜa 

za zasadne oddzielenie stołówki od Centrum Kultury. Zapytał, czy jednostkę będzie moŜna kiedyś 

oddać osobie prywatnej. 

Główna Księgowa Pani Dorota Krok odpowiedziała, Ŝe nie. 

Radny Pan Paweł Popardowski zapytał, czy pracownicy wiedzą, Ŝe takie przekształcenie będzie 

miało miejsce. 

Burmistrz zauwaŜył, Ŝe aby rozmawiać z pracownikami najpierw naleŜy podjąć uchwałę. 

Radny Pan Paweł Popardowski uwaŜa, Ŝe powinni być poinformowani.

Burmistrz  podkreślił, Ŝe wszystkie sprawy reorganizacyjne są konsultowane. W tym przypadku 

nie było rozmowy z pracownikami, bo nie znał decyzji Rady. Podkreślił, Ŝe powołanie jednostki 

jest  konieczne,  zasadne  i  potrzebne.  Podkreślił,  Ŝe  po  podjęciu  uchwały  pracownicy  zostaną 

o  wszystkim  poinformowani.  Tryb  nie  jest  pilny  i  uwzględnia  wszelkie  konieczne  terminy. 

Dyrektor Centrum Kultury wie o planowanych zmianach, a po podjęciu uchwały zostanie oficjalnie 

poinformowana pismem, zgodnie z przepisami prawa. 

Radny Pan Paweł Popardowski   poprosił  o  zastanowienie się,  czy zasadne jest  dokonywanie 

zmiany  z  dniem  1  lutego.  Zmianę  moŜna  wprowadzić  np.  w  połowie  półrocza  tj.  1  czerwca. 

Ponadto odbył się juŜ przetarg na dostarczanie Ŝywności na 2015 rok. WydłuŜony termin da więcej 

czasu na wykonanie koniecznych rozliczeń.  

Burmistrz zauwaŜał,  Ŝe  przetarg  został  uniewaŜniony,  poniewaŜ  w  przypadku  wyłonienia 

usługodawcy świadczyłby usługę przez cały rok. Podkreślił, Ŝe wszystko wykonywane jest zgodnie 

z  przepisami  prawa.  Centrum  Kultury  będzie  zajmowało  się  jedynie  kulturą  i  pozyskiwaniem 

środków na ten cel. 

Radny Pan Paweł Popardowski przyjął przedstawione wyjaśnienia. ZauwaŜył, Ŝe w poprzedniej 

kadencji nie było informacji o przekształceniu stołówki. Popiera rozdzielenie stołówki od kultury, 

ale nie lubi pośpiechu, jeśli nie jest on potrzebny. 

Przewodniczący  Komisji   BudŜetu i Finansów uwaŜa,  Ŝe argumentacja Pana Burmistrza jest 

dobra i naleŜy ją przyjąć. Skoro nie ma problemu z rozdzieleniem, to naleŜy zrobić to sprawnie.

Burmistrz  podkreślił, Ŝe nie ma pośpiechu. Urząd wykonuje dziennie wiele spraw i niektórych 

nie da się przewidzieć kilka miesięcy wcześniej. Przesunięcie terminu o rok niczego nie usprawni, 
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wręcz  przeciwnie.  Skoro  rozwiązanie  jest  dobre,  to  naleŜy  je  wykonać.  Cała  procedura  jest 

prowadzona zgodnie z przepisami prawa i pod nadzorem Skarbnika, Głównej Księgowej i radców 

prawnych. Działanie to ma na celu usprawnienie działalności samorządu terytorialnego. Jednostka 

ta w przyszłości ma pełnić równieŜ inne zadania i będzie to wykonywane sukcesywnie. 

Przewodniczący   Komisji   BudŜetu  i  Finansów uwaŜa  zmianę za zasadną.  Centrum Kultury 

powinno zająć się działalnością kulturalną w jeszcze większym zakresie. Poddał pod głosowanie 

projekt  w/w  uchwały,  który  został  pozytywnie  zaopiniowany przez  6  członków Komisji  przy 

jednym głosie wstrzymującym. 

c)  Przewodniczący   Komisji   BudŜetu  i  Finansów  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 

wyraŜenia zgody na najem lokali uŜytkowych stanowiących własność Gminy Bobowa.

Burmistrz wyjaśnił, Ŝe podjęcie uchwały jest konieczne do zawarcia umowy najmu.

Radny Pan Paweł Popardowski zapytał, czy stawka wynajmu jest porównywalna ze stawkami 

w innych Gminach. 

Burmistrz  odpowiedział,  Ŝe  jest  to  kwota  uśredniona.  Najemcy  dobrze  wykorzystują 

pomieszczenia i względy społeczne przemawiają za utrzymaniem najmu. 

Przewodniczący  Komisji   BudŜetu i Finansów poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały, 

który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków Komisji.

d)   Przewodniczący   Komisji   BudŜetu  i  Finansów  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie 

nieodpłatnego nabycia gruntu na rzecz drogi gminnej „Jankowa – Lipnica k/Sadu”.

Burmistrz  poinformował, Ŝe uchwała ma na celu przeprowadzenie regulacji drogi, dzięki czemu 

sprawa zostanie uporządkowana zgodnie z przepisami prawa. 

Przewodniczący  Komisji   BudŜetu i Finansów poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały, 

który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków Komisji.

e)  Przewodniczący   Komisji   BudŜetu  i  Finansów  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Burmistrz poinformował, Ŝe projekt uchwały zakłada wzrost cen o jedyne 3 %, mimo Ŝe doszły 

kolejne przepompownie i odcinki sieci, które wymagają utrzymania. Podkreślił, Ŝe z pewnością nie 

rekompensuje  to  poniesionych  kosztów.  Podkreślił,  Ŝe  stawki  w  Gminie  są  bardzo  niskie. 

Nadmienił  o  problemach  związanych  z  oczyszczalnią,  a  zwłaszcza  awariach  wywołanych 

zrzucaniem odpadów i padłych  zwierząt. Zwrócił  równieŜ uwagę na wykonywane sukcesywnie 

co roku odcinki sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. 

Przewodniczący   Komisji   BudŜetu i Finansów  podkreślił,  jak wielkim dobrodziejstwem jest 

posiadanie kanalizacji.  Zwrócił  równieŜ uwagę,  Ŝe ceny w sąsiednich gminach są duŜo wyŜsze 

i mieszkańcy powinni to doceniać. 
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Radny Pan Paweł Popardowski zaproponował dostarczenie mieszkańcom informacji o wzroście 

ceny wraz z zestawieniem cen z innych Gmin. 

Przewodniczący  Komisji   BudŜetu i Finansów  poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały, 

który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków Komisji.

Ad.  3   Burmistrz poformował,  Ŝe  w  najbliŜszym  czasie  zostanie  wykonana  nowa  nakładka 

na  drodze  za  wiaduktem,  a  w  przyszłym  roku  kolejna  część  drogi.  Planuje  równieŜ  wykonać 

projekt  poszerzenia  drogi  o  pasy  skrętu  zwłaszcza  przy  Biedronce  i  innych  zakładach  w  tym 

miejscu. 

PoniewaŜ  nikt  więcej  nie  zabrał  głosu,  a  porządek  obrad  został  wyczerpany  Przewodniczący 

Komisji BudŜetu i Finansów podziękował wszystkim za udział  i zamknął posiedzenie Komisji.    

               Protokołowała                                                            Przewodniczący Komisji   

   

        Karolina Chmura -Urbaś                                                        Tomasz Tarasek
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