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RSS.0012.3.50.2022 
Protokół Nr 50/22 

z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa  
w dniu 14 listopada 2022 roku 

 

Porządek obrad: 
1. Analiza finansowa budowy kanalizacji sanitarnej Przemiłów, Księginice 

Małe i Będkowice. 
2. Analiza realizacji przedsięwzięć finansowanych w ramach funduszu 

sołeckiego. 
3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 
Pan Grzegorz Białczak Dyrektor ZGKiM „Ślęża” przedstawił prezentację 
multimedialną dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej Przemiłów, Księginice 
Małe, Będkowice. Przypomniał, że przedsięwzięcie jest realizowane przez 
zakład od 2018 r.  
Przewodnicząca Komisji Edyta Hajdamowicz zapytała czy do zakończenia 
inwestycji pozostało jeszcze 960m? 
Pan Grzegorz Białczak Dyrektor ZGKiM „Ślęża” odpowiedział, że tak. Dodał, że 
w pierwotnym kontrakcie odcinek ten został wyceniony na 490 tys. zł., ale  
w czerwcu kwota ta została zwaloryzowana do kwoty 969 tys. zł (kwota nie 
obejmuje odtworzenia dróg).  
Radny Marek Juraszek zapytał kiedy nastąpi zakończenie inwestycji? 
Pan Grzegorz Białczak Dyrektor ZGKiM „Ślęża” powiedział, że trudno mu 
powiedzieć. Dodał, że aktualnie oczekują na podpisanie porozumienia  
z powiatem.  
Radna Iwona Czyż zapytała ile finalnie zabraknie nam środków na tym zadaniu? 
Pan Jakub Zawada powiedział, że około pół miliona brakuje do samego 
położenia części sanitarnej. Dodał, że największym kosztem do zakończenia 
kontraktu jest odtworzenie nawierzchni dróg (sama ul. Świętojańska szacowana 
jest na około 2 mln. zł). 
Pan Grzegorz Białczak Dyrektor ZGKiM „Ślęża” powiedział, że do zakończenia 
inwestycji potrzeba około 3,5 mln zł.  
Pan Jakub Zawada zaznaczył, że to wszystko są szacunki i dopiero przetarg 
określi faktyczną kwotę. Poinformował, że w ul. Leśnej i Strażackiej jest sieć 
wodociągowa, której nie powinno tam być (sieć ma nienormatywne średnice). 
Dodał, że gdyby udało się pozyskać środki na to zadanie, to zasadne byłoby jego 
wykonanie jeszcze przed położeniem nawierzchni.  
Pani Magdalena Sączawa Skarbnik MiG powiedziała, że jeżeli zrobimy 
wodociąg i drogę to mamy szansę na pożyczkę z oprocentowaniem 2,75%. 
Dodała, że na odtworzenie drogi powiatowej nie otrzymamy żadnego 
dofinansowania, ponieważ nie jest to nasza droga.  
Pan Jakub Zawada zaznaczył, że nie możemy wykonać samej sieci bez 
odtworzenia dróg, ponieważ jest to jedno zadanie i nie otrzymamy zgody na 
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użytkowanie sieci. Dodał, że część sieci została już oddana do użytkowania.  
Radna Danuta Szczęch-Drozd zapytała, czy koszty będą niższe jeżeli dojdziemy 
do porozumienia z powiatem? 
Pan Jakub Zawada odpowiedział, że nie. Zaznaczył, że koszty o których mowa 
uwzględniają już pozytywne rozpatrzenie wniosku przez powiat.   
Pan Grzegorz Białczak Dyrektor ZGKiM „Ślęża” odnosząc się do sytuacji 
wodociągowej na ul. Leśnej i Strażackiej powiedział, że był taki okres, że 
wydawano zgodę na przyłącze do przyłącza i teraz pojawił się w związku z tym 
problem. 
Radny Marek Juraszek zwrócił uwagę, że wykorzystując metodę przecisku 
można byłoby ominąć konieczność odtwarzania ul. Świętojańskiej.  
Pan Jakub Zawada powiedział, że nawet gdybyśmy wyeliminowali kilka 
odcinków to i tak dostaniemy odtworzenie całej drogi.  
Pani Magdalena Sączawa Skarbnik MiG zaznaczyła, że na chwilę obecną nie 
mamy tych środków w budżecie i gdy wszystko zostanie wyliczone trzeba 
będzie rozmawiać na ten temat, aby znaleźć jakieś źródło finansowania tego 
zadania.  
Radny Marek Juraszek zapytał ile wykonano już nowych przyłączy? 
Pan Grzegorz Białczak Dyrektor ZGKiM „Ślęża” powiedział, że musiałby 
dowiedzieć się ile wydano warunków i ile podpisano umów. 
Radna Iwona Czyż powiedziała, że zakład powinien mieć informację na temat 
tego ile przyłączy zrealizowano z ogólnej liczby planowanych.  
Pan Grzegorz Białczak Dyrektor ZGKiM „Ślęża” dodał, że przygotuje te dane.  
Radny Ryszard Saltarski powiedział, że on w swoim zapytaniu również prosił  
o takie dane i ich nie otrzymał. Dodał, że Sobótka Zachodnia jest skanalizowana 
w 95%, a w dalszym ciągu w rowach melioracyjnych są ścieki.  
Radna Lidia Sączawa powiedziała, że trzeba przymuszać mieszkańców, aby 
przyłączali się do wybudowanej kanalizacji.  
Pan Jakub Zawada odpowiedział, że najpierw zakład wysyła pisma informujące  
o obowiązku podłączenia się do sieci wraz z określeniem terminu w jakim 
należy tego dokonać. Dodał, że później idzie drugi monit z zakładu, a następnie 
wszczynane są postępowania z urzędu. Poinformował, że sukcesywnie 
prowadzone są również kontrole w Sobótce Zachodniej przy użyciu zadymiarki.  
Radna Iwona Czyż powiedziała, że dla niej przerażające jest to, że inwestycja 
cały czas się przeciąga, a koszty tylko rosną. Dodała, że teraz również jest realne 
zagrożenie, że nie wyrobimy się w terminie do września 2023 r.  
 

Ad. 2 
Przewodnicząca Komisji Edyta Hajdamowicz zapytała dlaczego zakup sprzętu 
do koszenia dokonywany jest dopiero w listopadzie? 
Pani Katarzyna Jemioła - Ochej wyjaśniła, że np. w przypadku sołectwa 
Garncarsko zmiana przeznaczenia funduszu wpłynęła dopiero we wrześniu. 
Dodała, że koszt przekraczał 10 tys. zł więc zmiana wydatku bieżącego na 
inwestycyjny musiała zostać dokonana również w budżecie. Odnosząc się do 
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Mirosławic powiedziała, że Mirosławice były wcześniej, ale w związku z tym, że 
był to ten sam kod zamówienia to zgodnie z regulaminem zamówień 
publicznych zamówienia należało zsumować.  
Przewodnicząca Komisji Edyta Hajdamowicz zapytała, czy sołectwa są w stanie 
wydać do końca tego miesiąca środki, które otrzymały? 
Pani Katarzyna Jemioła - Ochej odpowiedziała, że faktury za traktorki już dzisiaj 
trafiły na dziennik podawczy.  
Pani Magdalena Sączawa Skarbnik MiG wyjaśniła, że to faktury muszą spłynąć 
do końca listopada, a realizacja może nastąpić w grudniu.  
Radna Iwona Czyż powiedziała, że fundusz zaczyna być realizowany w marcu. 
Zapytała na jakim poziomie jest wykorzystanie tego funduszu na 2 tygodnie 
przed upływem terminu? 
Pani Katarzyna Jemioła - Ochej odpowiedziała, że na poziomie 61% + 100 tys. zł 
jest w wykazie zadań w trakcie realizacji.  
Radna Iwona Czyż poprosiła o podanie ostatecznego % realizacji funduszu. 
Pani Katarzyna Jemioła - Ochej powiedziała, że % wykonania nie jest w stanie 
teraz powiedzieć. 
Radna Iwona Czyż zapytała w jakim miesiącu nastąpiła realizacja pierwszego 
zadania? 
Pani Katarzyna Jemioła - Ochej odpowiedziała, że część sołtysów zaczęła  
w marcu.  
Radna Iwona Czyż powiedziała, że już pół roku wcześniej wiadomo, jakie 
zadania inwestycyjne będą realizowane. Dodała, że przez 2 lata planowała 
środki na zakup urządzeń na plac zabaw i otrzymywała je raz w październiku,  
a raz w listopadzie. Zapytała jak ma wytłumaczyć mieszkańcom, że dzieci będą 
mogły z nich skorzystać w zimie? 
Pani Katarzyna Jemioła - Ochej dodała, że urządzenia zabawowe w swoich 
funduszach miały również inne miejscowości.  
Pan Jakub Zawada dodał, że zamówienie nie jest sporządzane pod jedną 
miejscowość, tylko pod wszystkie, które zgłosiły takie zapotrzebowanie, a są 
miejscowości, które np. wcześniej muszą zrobić projekt, lub wprowadzały 
zmiany w funduszu sołeckim.  
Radna Iwona Czyż zapytała czy można wypracować jakiś inny plan działania, 
aby urządzenia zabawowe były montowane wcześniej? 
Pan Jakub Zawada powiedziała, że możemy zrobić to inaczej, ale należy 
pamiętać, że jednostkowo te urządzenia będą droższe.  
Radna Iwona Czyż powiedziała, że to nieprawda, ponieważ ostatnio ceny nie 
były inne niż katalogowe. 
Pani Katarzyna Jemioła - Ochej wyjaśniła, że przy większym zamówieniu nie są 
doliczane koszty transportu i montażu.  
Pan Jakub Zawada wyjaśnił, że pomimo tego, iż wnioski sołectwa są znane we 
wrześniu procedurę wyłonienia wykonawcy można wszcząć dopiero w marcu, 
po uchwaleniu budżetu.  
Radna Iwona Czyż powiedziała, że można tym się zająć już pomiędzy styczniem, 
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a marcem.  
Pan Jakub Zawada przypomniał, że zgodnie z przepisami termin związania 
ofertą wynosi 30 dni.  
Radna Danuta Szczęch-Drozd zapytała z czego wynika ten termin marcowy? 
Pani Katarzyna Jemioła - Ochej odpowiedziała, że termin ten jest określony  
w regulaminie wykorzystania funduszu sołeckiego. 
Pani Magdalena Sączawa Skarbnik MiG dodała, że pierwsze dochody spływają 
do 15 marca, bo wtedy jest pierwsza rata podatku.  
Pan Jakub Zawada poprosił, żeby pamiętać również o tym, że pracownik 
zajmujący się funduszem sołeckim ma również jeszcze inny zakres obowiązków. 
Zaznaczył, że to nie jest tak, że spływają wniosku do funduszu sołeckiego i one 
leżą, ponieważ prowadzona jest również ich analiza.  
Przewodnicząca Komisji Edyta Hajdamowicz powiedziała, że proszą, aby 
przyspieszyć wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego i nie czekać z tym 
do końca terminu.  
Radny Marek Juraszek powiedział, że kiedyś był taki zwyczaj, że jeszcze przed 
zwołaniem zebrania wiejskiego sołtys robił rozeznanie, czy dane zadanie będzie 
mogło zostać zrealizowane.  
Radna Danuta Szczęch-Drozd powiedziała, że niektóre sołectwa nadal tak 
robią.  
Radna Iwona Czyż zapytała ile sołectwo Mirosławice straciło na zakupie 
traktorka? 
Pani Katarzyna Jemioła - Ochej odpowiedziała, że 539 zł. 
Radna Iwona Czyż powiedziała, że ona złożyła swój wniosek o zakup traktorka 
w sierpniu i gdyby wówczas przystąpiono do wyłonienia wykonawcy to nie 
straciliby tych pieniędzy, ponieważ wówczas nie było jeszcze wniosku sołectwa 
Garncarsko. 
Pani Katarzyna Jemioła - Ochej wyjaśniła, że wniosek wpłynął w sierpniu, ale 
zmiana budżetu została zatwierdzona przez radę dopiero na sesji we wrześniu, 
a wówczas mieli już informację z sołectwa Garncarsko.  
Radna Iwona Czyż powiedziała, że w jej przypadku nie było zmiany klasyfikacji 
więc sprawa ta nie była zatwierdzana na sesji. Zapytała dlaczego zostało to tak 
przyporządkowane, że sołectwo Mirosławice otrzymało droższy traktorek,  
a sołectwo Garncarsko tańszy? 
Pani Katarzyna Jemioła - Ochej odpowiedziała, że zrobiono tak, aby 
zrealizować zamówienie, a sołectwo Mirosławice miało w swoim budżecie 
więcej środków. Dodała, że jako sołtys zgodziła się na to.  
Radna Iwona Czyż zapytała skąd pracownik firmy miał jej numer telefonu 
komórkowego, skoro nie proszono jej o wyrażenie na to zgody? 
Pani Katarzyna Jemioła - Ochej powiedziała, że podała dostawcy telefony 
komórkowe zarówno do sołtysa Mirosławic jak i sołtysa Garncarska.  
Radna Iwona Czyż powiedziała, że dopiero z rozmowy z dostawcą dowiedziała 
się, że będą dwa traktorki, które będą miały zupełnie inną cenę.  
Pani Katarzyna Jemioła - Ochej wyjaśniła, że ten który był ze starej dostawy był 
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tańszy. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Hanna Piwowarska powiedziała, że trzeba 
spotkać się z sołtysami i wyjaśnić im jak wygląda procedura i zapisy regulaminu, 
aby im uświadomić pewne rzeczy.   
Radna Iwona Czyż powiedziała, że gdyby sołtysi po spłynięciu wniosków 
otrzymali tabelę z wnioskami innych sołectw to już mieliby rozeznanie, które 
sołectwa mają takie same zadania.  
 

Ad. 3 
Pani Magdalena Sączawa Skarbnik MiG przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2022 rok wraz z uzasadnieniem 
do uchwały. 
Radny Grzegorz Chrzan odnosząc się do przebudowy ul. Poprzecznej oraz 
transportu samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych w kierunku GSu 
powiedział, że przedsiębiorca zwracał mu uwagę, że samochody nie będą  
w stanie się tam wyminąć. 
Pan Jakub Zawada poprosił, aby pamiętać, że droga ta w chwili obecnej nie jest 
jeszcze skończona (brakuje jeszcze nawierzchni asfaltowej). Dodał, że szerokość 
jezdni będzie miała 6m czyli tyle ile ul. Chopina, Zmorskiego, czy Skłodowskiej. 
Zaznaczył, że po to jest robiony chodnik, aby mieszkańcy, którzy tam mieszkają 
również mogli się swobodnie przemieszczać.  
Radna Iwona Czyż zapytała dlaczego w dokumentacji wcześniej nie ujęto dróg 
dojazdowych przy ul. Dworcowej i Poprzecznej? 
Pan Jakub Zawada odpowiedział, że nie zostało to uwzględnione przez 
projektanta.  
Radna Iwona Czyż powiedziała, że skoro mieszkańcy chcą, aby zrobiono coś 
dodatkowo to powinni partycypować w kosztach.  
Pan Jakub Zawada odpowiedział, że mieszkańcy nie chcą partycypować  
w kosztach. 
Radna Irena Gajewska powiedziała, że na Magnezycie mieszkańcy sami musieli 
sobie sfinansować drogę.  
Pan Jakub Zawada powiedział, że w tym przypadku należy zadać sobie jeszcze 
pytanie czyja ta droga była. 
Radna Irena Gajewska powiedziała, że teraz jest to już droga gminna.  
Radna Iwona Czyż zapytała, czy ktokolwiek mógłby zarzucić coś gminie, jeżeli 
nie zrealizujemy tego? 
Pan Jakub Zawada odpowiedział, że nie. 
Radna Danuta Szczęch-Drozd powiedziała, że Komisja Spraw Obywatelskich 
pozytywnie zaopiniowała ten wniosek, aby zakończyć sprawę dróg w tamtym 
terenie.  
Radna Irena Gajewska powiedziała, że skoro Ci mieszkańcy mają dojazd do 
swoich budynków z dróg, które robimy to nie rozumie dlaczego chcą mieć 
jeszcze jeden.  
Pan Jakub Zawada zaprezentował jak to miejsce wygląda w terenie oraz gdzie 
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znajduje się grunt gminny. Dodał, że środki na to zadanie pochodziłyby  
z oszczędności na innych zadaniach finansowanych z RFIL. 
Przewodnicząca Komisji Edyta Hajdamowicz zapytała jakie to są przesunięcia 
wewnętrzne, jeżeli chodzi o dotację dla NSP w Rękowie? 
Pani Regina Barabasz – Maziak powiedziała, że oszczędności wynikają z tego, 
że szkoły otrzymały środki na dzieci z Ukrainy. 
Radny Ryszard Saltarski zapytał z czyjego ubezpieczenie zostało wypłacone 
odszkodowanie, jeżeli chodzi o stadion? 
Pani Magdalena Sączawa Skarbnik MiG odpowiedziała, że cały majątek gminy 
jest ubezpieczony u jednego ubezpieczyciela. Dodała, że nasz ubezpieczyciel 
wypłacił nam ubezpieczenie natomiast nie ma informacji jak on będzie dalej 
postępował.  
Radna Iwona Czyż powiedziała, że jeżeli odszkodowanie jest z naszego 
ubezpieczenia to w przyszłym roku będziemy mieli o wiele większą stawkę. 
Zapytała dlaczego nie mogą głosować odrębnie nad poszczególnymi punktami 
uchwały? 
Pani Magdalena Sączawa Skarbnik MiG wyjaśniła, że  projektodawcą uchwały 
jest Burmistrz i nie ma podstaw do tego, aby każde zadanie opiniować 
pojedynczo. Dodała, że radni głosują nad projektem uchwały, a jeżeli chcą to  
w swojej wypowiedzi mogą zaznaczyć dlaczego zagłosowali tak, a nie inaczej. 
  

Zarządzono głosowanie nad wyrażeniem pozytywnej opinii dla 
przedstawionego projektu uchwały  
Głosów „za” 7, „przeciw” 1, „wstrzymało się” 3,  
 

Radna Lidia Sączawa powiedziała, że głosowała przeciw ze względu na dotację 
dla NSP w Rękowe. Zaznaczyła, że we wszystkich pozostałych kwestiach jest za. 
 

Pani Magdalena Sączawa Skarbnik MiG przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 wraz   
z uzasadnieniem. 
 

Zarządzono głosowanie nad wyrażeniem pozytywnej opinii dla 
przedstawionego projektu uchwały  
Głosów „za” 7, „przeciw” 1, „wstrzymało się” 3, 
 

Radny Grzegorz Chrzan powiedział, że zabieranie naszym szkołom środków na 
dotację dla NSP w Rękowie jest dla nich wielką szkodą.  
 

Pan Jakub Zawada przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad 
wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych gminy (podwyżka o 100 zł).  
Radny Marek Juraszek powiedział, że jeżeli chodzi o udział sołtysów w sesji to 
na początku są wszyscy, a na koniec zostaje jedynie 2-3. Zapytał, czy coś 
zostanie z tym zrobione? Dodał, że jeżeli ktoś się decyduje zostać sołtysem to 
nie robi tego dla diety, ponieważ jest to funkcja społeczna.  
 

Zarządzono głosowanie nad wyrażeniem pozytywnej opinii dla 
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przedstawionego projektu uchwały  
Głosów „za” 8, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 3, 
 

Pani Joanna Berezecka -Zywer przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r.  
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego  
i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. Dodała, 
że projekt tej uchwały jest odpowiedzią na postulaty Związku Nauczycielstwa 
Polskiego z sierpnia tego roku. 
Radna Lidia Sączawa przypomniała o swoim wniosku z Komisji Zdrowia, 
Oświaty, Kultury i Sportu dotyczącym rozwiązania kwestii braku zastępców 
dyrektora w mniejszych szkołach. 
 

Zarządzono głosowanie nad wyrażeniem pozytywnej opinii dla 
przedstawionego projektu uchwały  
Głosów „za” 10, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 1,  
 

Pani Joanna Berezecka - Zywer przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu 
zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do 
przedszkolu, szkół i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023. 
Poinformowała, że zmieniły się przepisy na podstawie których zwracane są 
koszty przewozu i dlatego konieczna jest zmiana uchwały. Dodała, że niestety 
rozporządzenie nie uwzględnia jeszcze samochodów elektrycznych więc po 
rozwiązaniu tej kwestii znowu zaistnieje konieczność zmiany uchwały.  
Radny Grzegorz Chrzan zapytał jakie stawki były teraz? 
Pani Joanna Berezecka - Zywer odpowiedziała, że to zależało ile samochód 
spalał i jaka była cena paliwa. Powiedziała, że może zrobić symulację na 
przykładzie 1 osoby, aby zobrazować jak to będzie wyglądało obecnie. 
 

Zarządzono głosowanie nad wyrażeniem pozytywnej opinii dla 
przedstawionego projektu uchwały  
Głosów „za” 11, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0, 
 

Pan Jakub Zawada przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Sobótka. Dodał, że po zmianie 
przepisów w sierpniu mamy 6 miesięcy na dostosowanie naszych regulaminów 
do ustawy. Poinformował, że zasadniczą zmianą jest to, że wprowadzono 
obowiązkowe kontrole zbiorników bezodpływowych. Dodał, że myślą również  
o tym, aby szkło zbierać już w jednej frakcji bez dzielenia na kolory, ponieważ 
ceny obydwu zbliżają się do siebie. Poinformował, że będziemy również 
odchodzić od starych blaszanych pojemników, ponieważ jest ich coraz mniej. 
Dodał, że kosze na przystankach wiejskich będą odbierane raz na 2 tyg.  
Poruszono sprawę utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej.  
Zdecydowano o dopisaniu do katalogu zwierząt owiec i koni.  
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przedstawionego projektu uchwały  
Głosów „za” 11, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0, 
 

Radna Danuta Szczęch – Drozd zapytała czy uregulowany jest w regulaminie 
odbiór śmieci z cmentarzy? 
Pan Jakub Zawada odpowiedział, że z cmentarza komunalnego tak,  
a cmentarze parafialne są w gestii danego proboszcza. Następnie przedstawił 
członkom komisji przerysowany projekt miejsca dla osób niepełnosprawnych 
przy ul. Cmentarnej w Sobótce.  

Radna Danuta Szczęch – Drozd przypomniała, że Komisja Spraw Obywatelskich 
i Komisja Rewizyjna przeprowadziły wizję w terenie w tej sprawie. Zaznaczyła, 
że nie rozpatrywali w ogóle kwestii dotyczącej zjazdu Państwa P., ponieważ jest 
to sprawa indywidualna, która kończy się decyzją i tryb odwoławczy nie 
wskazuje Rady Miejskiej jako organu właściwego w tej sprawie. Powiedziała, że 
bardzo się cieszy, że w kwestii miejsca parkingowego uwzględniono zdanie 
dwóch komisji.  
 
 

Protokołowała        Przewodnicząca Komisji 
 

Agata Rekść          Edyta Hajdamowicz  


