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Protokół nr 0012.3.KBG.2015 

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowo – 

Gospodarczej z dnia 12 stycznia 2015r. 
 

W posiedzeniu udział wzięli:  

Komisja Polityki Społecznej:  

1. Lucyna Borodzicz   - Przewodnicząca Komisji 

2. Barbara Weiher   - Członek Komisji  

3. Józef Kogut    - Członek Komisji 

4. Franciszek Kołsut   - Członek Komisji 

Komisja Budżetowo – Gospodarcza:  

5. Jerzy Góralski   - Przewodniczący Komisji  

6. Małgorzata Cyra   - Członek Komisji  

7. Piotr Pawlak    - Członek Komisji 

8. Józef Kułaga    - Członek Komisji 

9. Wiesława Kucharska   - Członek Komisji 

Oraz:  

10. Barbara Kamińska   - Wójt Gminy  

11. Andrzej Osiński   - firma Ecol – Unicon  

12. Mariusz Szostek   - firma Ecol – Unicon  

13. Jolanta Dombrowska   - Komisja Rewizyjna 

14. Marek Pawłowski   - sołtys wsi Suchy Dąb 

 

Temat posiedzenia: 

1. Ustalenie stawek wody i ścieków oraz dopłaty Gminy.  

 

Wszystkich obecnych na posiedzeniu przywitali Przewodniczący komisji – Pani Lucyna 

Borodzicz oraz Pan Jerzy Góralski. Następnie głos zabrała Pani Wójt, która powiedziała o 

celu spotkania oraz przedłożyła obecnym symulację kosztów przygotowaną przez jednego z 

radnych (zał. Nr 1).  

 

Osiński: Opowiedział pokrótce o działalności prowadzonej w naszej Gminie prze firmę Ecol 

– Unicon oraz o konieczności i zasadach dopłaty przez Gminę do cen wody i ścieków.  

Wójt: Wyjaśniła jak sprawa dopłaty i cen wyglądała do tej pory oraz dlaczego potrzebna jest 

podwyżka (koszty eksploatacji i remontów sieci wod – kan). Poinformowała o ustaleniach 

wcześniejszego posiedzenia – Komisji Rewizyjnej (woda podrożeć o 22gr, a ścieki cena 

7,21). W związku z takimi cenami należałoby znaleźć w budżecie 70 tys. zł na pokrycie tej 

kwoty dopłaty przez Gminę.  

Sołtys Pawłowski: Wspomniał o „obietnicach” składanych przed podpisaniem koncesji w 

poprzedniej kadencji – przez 18 miesięcy miało nie być podwyżek i tylko dlatego radni się 

zgodzili na to, a teraz po pół roku nagle są duże podwyżki. Pan sołtys wyraził swoje 

niezadowolenie z tego powodu. Stwierdził że firma nie jest zainteresowana szukaniem 

oszczędności, wystarczy że Gmina dopłaci. Poruszył sprawę pompy, której usterki włączają 

alarm i że jest jakiś telefon alarmowy o którym sołtys nie wie, a wiedzieć powinien. Kolejna 

sprawa to długie oczekiwanie na naprawę usterki ( w tym przypadku wymiana zepsutego 
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wodomierza), pan Sołtys zarzucił również niekompetencję pracowników – że nikt nie zwrócił 

uwagi na to że przy kolejnym spisywaniu licznika stan jest taki sam jak poprzednio.  

Osiński: Odniósł się do wypowiedzi pana sołtysa: przez 2 lata cena wody nie ulegnie 

zmianie, ale dopłata ze strony Gminy musi być, Gmina robi wielomilionowe inwestycje co 

ma swoje skutki ekonomiczne. Straty wody – z jednego ujęcia już mniejsze o kilkadziesiąt 

procent, prośba o wysyłkę sms – ów i e-maili jeżeli coś nie działa na adres biura, dzięki temu 

będzie dokładna data i godzina zgłoszenia, przez co można wyciągać ewentualne 

konsekwencje wobec pracowników. Dzięki Pani Wójt zostały załatwione płyty na drogę na 

oczyszczalnię po 1 zł.  

Wójt: Co do alarmu pompy – jest telefon alarmowy i odpowiedni pracownik odpowiedzialny 

za kontakty z koncesjonariuszem.  

Sołtys Pawłowski: Nie wiedział o tym, że coś takiego jest. Powinno się o tym powiedzieć.  

Osiński: Poprawiła się sytuacja na punkcie zlewnym, zaległe osady wywiezione.  

Wójt: Są zgłoszenia od mieszkańców z osiedla, że smród cofa się do klatek.  

Osiński: Prawdopodobnie problem z instalacjami wewnętrznymi – zgłosić do inżyniera. W 

kilku miejscach wodomierze ze zdalnym odczytem pozwalające na „zmierzenie” ubytków 

wody. Prośba o zgłaszanie wszelkich uwag, usterek itp.  

Sołtys Pawłowski: Mają być zakładane nowe liczniki – znacznie większe od tych które są 

teraz. Nie wiadomo czy będzie możliwość ich założenia na blokach.  

Osiński: Dostosujemy się. Ponadto obietnica ograniczania wydatków dla mieszkańców.  

Kucharska: Zapytała o wodomierze w budynkach gospodarczych.  

Osiński: Planujemy przegląd, ale brak jest porozumienia ze Spółdzielnią. Styczeń – luty – 

poprosimy osoby, które korzystają z budynków gospodarczych odnośnie uzgodnienia, 

podpisania umowy.  

Sołtys Suchy Dąb: Wspomniał o schemacie, który Ecol – Unicon przedstawiał w poprzedniej 

kadencji – wynika z tego, że co roku będzie podwyżka ok. 20%.  

Osiński: Zaprzeczył i wytłumaczył razem z Panią Wójt na czym miało to polegać.  

Dombrowska: Zapytała o cenę składową wody – czy wpływa na nią montaż i zakup 

wodomierzy.  

Wójt: Tak, ale jest to rozłożone.  

Szostek: wodomierz + usługa 60zł za sztukę, cena nie zmieniona, jest to ujęte w projekcji 

taryfowej.  

Dombrowska: Zapytała o procedurę złożenia wniosku projekcji taryfowej oraz o terminy.  

Pani Wójt i Pan Szostek wyjaśnili.  

Osiński: Opowiedział o wykresie, na który powoływał się Pan Sołtys.  

Pani Wójt i Pan Osiński wyjaśniają skąd podwyżka. Mówią także o zaletach koncesji.  

Panowie z Ecol – Unicon odnaleźli wykres, o którym mówił Sołtys i przedstawili go po raz 

kolejny radnym.  

Następnie rozmowa dotyczyła kwot jakie rodzina czy indywidualne osoby płacą na miesiąc za 

wodę i wywóz nieczystości oraz rozmawiano o kanalizacji i szambach.  

15.40 – wyszli Panowie z Ecol – Unicon 

15.45 – posiedzenie opuścił sołtys 

Dalsze rozmowy dotyczyły konkretnie podwyżki wody.  

Borodzicz: Przedstawiła ustalenia Komisji Rewizyjnej – 10% podwyżki, 2,62 brutto woda.  

Wójt: Czyli z budżetu 70 tys. zł trzeba będzie dopłacić.  
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Borodzicz: Ścieki – brutto 7,13 i w budżecie znaleźć 33 tys.  

Wójt: Będzie bardzo trudno znaleźć ponad 100 tys. zł. w budżecie. Trzeba będzie poobcinać 

w innych działach.  

Proponowano działy, których można zdjąć pieniądze na dopłatę za wodę.  

Wójt: Zaproponowała cenę wody – 2,50zł netto, 2,70zł brutto, a ścieki 7zł netto, 7,56 brutto. 

A dopłata Gminy – ok. 70 tys. zł.  

Borodzicz: 10% podwyżki – woda 2,61 brutto, a ścieki 7,56 brutto.  

Po burzliwej dyskusji nastąpiło głosowanie.  

 

GŁOSOWANIE: 

Komisja Polityki Społecznej:  

3:1 ZA (1 osoba nieobecna) wersja Pani Wójt 

 

Komisja Budżetowo – Gospodarcza:  

5:0 ZA wersją Pani Wójt 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Czas trwania : 14.00 – 16.20 

Protokołowała: Olga Jankowska – sekretarka. 

 

 
 

Komisja Budżetowo - Gospodarcza: 

                                

                                                             Jerzy Góralski . ………………………….………….. 

                                                                                   Przewodniczący Komisji 

 

                                                          Małgorzata Cyra…………………………………….. 
Członek Komisji 

 

                                                               Piotr Pawlak ………………………………………… 
Członek Komisji 

 

                                                       Józef Kułaga ……………………………………  
Członek Komisji 

                                                                    

                                                                    Wiesława Kucharska………………………………… 
     Członek Komisji 

 

 


