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Protokół Nr 35/10 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytej w dniu 13 kwietnia 2010 r. 
 
 

 W kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli członkowie Komisji, Skarbnik 
Gminy – Pan Wiesław Kaczmarek oraz inni zaproszeni goście.  
Pan Marek Olejniczak – Przewodniczący Komisji  dokonał otwarcia posiedzenia, powitał 
członków komisji oraz zaproszonych gości.   
Następnie zarządził przeprowadzenie głosowania związanego z zatwierdzeniem protokołu 
z poprzedniego posiedzenia.  
Do sporządzonego protokołu nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie. 

Kontynuując, Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, 
który przedstawia się następująco: 
 

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. 
2. Wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi. 
3. Sprawy bieżące i różne.  

  
 

 Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty 
jednogłośnie. Następnie po zatwierdzeniu tematyki obrad, Przewodniczący Komisji przystąpił do 
zatwierdzenia protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji. Dodał, że protokół był wcześniej 
wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy, poza tym oznajmił, że jest możliwość zapoznania się 
z protokołem w dniu dzisiejszym. 
W związku z tym, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 
protokół został przyjęty jednogłośnie przez członków Komisji. 
 
 
Ad. 1 i 2 
Realizując pierwszy punkt obrad, głos zabrał Skarbnik Gminy – Wiesław Kaczmarek, który omówił 
szczegółowo sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r.  
Materiały dotyczące  sprawozdania stanowią załącznik do protokołu.   
Pan Skarbnik - Wiesław Kaczmarek oznajmił, że budżet gminy na 2009 r. uchwalony został 
29 stycznia 2009 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/159/09. Przyjęty budżet był w ciągu roku 
zmieniany podejmowanymi przez Radę Gminy uchwałami bądź Zarządzeniami Wójta Gminy. Po 
uwzględnieniu zmian wynikających ze wskazanych powyżej uchwał i zarządzeń, budżet gminy 
zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 737 803,00 zł. W tym miejscu Pan Skarbnik 
wyjaśnił, że przekroczenie deficytu wzięło się z sytuacji, że dochody zostały wykonane w 96 %, 
a wydatki w 97%. W toku dalszej wypowiedzi, Skarbnik przedstawił rodzaje kredytów, jakie 
zostały gminie do spłacenia, a będąc przy pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oznajmił, że ok. 30 tys. zł zostanie umorzone, ale pod 
warunkiem, że środki te zostaną przeznaczone na cele związane z ochroną środowiska. Poza tym 
dodał, że spłata wskazanego w materiale kredytu w wysokości 2200 tys. zł w ING Banku Śląskim 
zostanie dopiero rozpoczęta.   
Kontynuując Pan Skarbnik oznajmił, że wskaźnik zadłużenia, (porównuje się tutaj wykonanie 
dochodów), zgodnie z ustawą o finansach publicznych wyniósł na koniec grudnia 29,5% - przy max 
60%, natomiast drugi wskaźnik, który porównuje spłaty kredytów i odsetki oraz spłacone kredyty  
wyniósł 10,2% , przy dopuszczalnym 15%. Następnie, Pan Skarbnik przedstawił dochody, które nie 
zostały wykonane, umorzenia podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku od 
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nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego. Podsumowując stwierdził, że 
łączna kwota skutków obniżenia podatków wyniosła 499 551,00 zł.  
W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji - M. Olejniczak, który zapytał, kto rozpatruje 
podania o umorzenia podatku. 
Skarbnik oznajmił, że umorzeń dokonują pracownicy referatu związanego z wymiarem 
podatkowym na podstawie określonych wytycznych. Ponadto Pan Skarbnik oznajmił, że 
zaplanowana w budżecie była sprzedaż niektórych działek stanowiących własność gminy, które 
przyniosłyby dochód, jednak ze względu na brak zainteresowania nie zostały sprzedane. W toku 
dalszej wypowiedzi Skarbnik oznajmił, że zwrot akcyzy na paliwo następował w dwóch ratach  - 
67% i 33%, gdzie druga rata była przekazana gminie w ostatnich dniach grudnia, kiedy to trwają 
prace nad zamknięciem budżetu.  Następnie Pan Skarbnik przedstawił wydatki inwestycyjne, dodał, 
że nie wykonana została budowa wodociągu w Zborowie i Ochlach.  Kontynuując dodał, że 
wykonano infrastrukturę wodociągową w Kocinie oraz zmodernizowano stację uzdatniania wody w 
Widawie (wymieniono instalację elektryczną).  
W tym miejscu Pan Skarbnik dodał, że zostały już otwarte oferty dot. budowy wodociągów, dodał, 
że rozbieżność ofert jest bardzo duża i zachodzi potrzeba wnikliwej ich analizy oraz zaczerpnięcia 
opinii inspekcji nadzoru oraz konsultacji z Urzędem Marszałkowskim. Kontynuując, Pan Skarbnik 
oznajmił, że wybór najtańszej oferty przyniósłby oszczędności i I etap byłby rozliczony do końca 
sierpnia, a zwrot otrzymalibyśmy do końca roku. W toku dalszej wypowiedzi Pan Skarbnik dodał, 
że na modernizację stacji została podpisana umowa - kwota ok. 800 tys. zł, dodał, że I etap prac już 
się rozpoczął. Następnie w punkcie dot. wymiany stolarki okiennej w budynkach komunalnych, Pan 
Skarbnik oznajmił, że zadanie pochłonęło mniej środków niż zaplanowano, natomiast w punkcie 
dot. przebudowy ośrodka zdrowia w Brzykowie, Skarbnik oznajmił, że wykorzystano tylko kwotę 
11 tys. zł na aktualizację  projektu. Kontynuując, Skarbnik oznajmił, że zadanie wskazane w 
punkcie 12, a dot. przebudowy oświetlenia ulicznego nie zostało zrealizowane. Omawiając dalsze 
inwestycje Pan Skarbnik poinformował radnych, że modernizacja płyty stadionu w Widawie 
pochłonęła o 11 tys. zł więcej środków ze względu na budowę ogrodzenia wokół stadionu. W toku 
dalszego wystąpienia Pan Skarbnik oznajmił, że w ubiegłym roku nie zrealizowany został 
Zintegrowany System e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego "Wrota Regionu Łódzkiego", 
gdyż dotacja została przekazana pod koniec roku, wobec czego nie było możliwe ich wykorzystanie 
i zadanie to zostało przeniesione do realizacji na rok bieżący. Następnie Pan Skarbnik 
poinformował, że GOPS realizował zakup kontenera mieszkalnego dla podopiecznego z Patok, 
kontynuując dodał, że zakupy inwestycyjne w ramach Projektu "Edukacja bez barier" zostały 
przekazane gminie pod koniec roku, co uniemożliwiło ich wykorzystanie, więc zostały oddane 
i ponownie przekazane dopiero w roku bieżącym. Kontynuując Skarbnik wskazał również radnym, 
że gmina ponosi znaczne koszty na utrzymanie wyłapanych, bezdomnych psów, które w ubiegłym 
roku kształtowały się na poziomie 50.700 zł.  
W toku dalszych wyjaśnień Skarbnik nawiązał do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie 
poniesione wydatki były przeznaczone na dwie zbiórki selektywnych odpadów, dodał, że wraz z 
końcem roku 2009 wymieniony fundusz uległ likwidacji, a pozostałe środki zostały przeksięgowane 
na dochody gminy.  
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy przedłożonego sprawozdania, nie odnotowano żadnych 
uwag ze strony członków Komisji.  
W związku z powyższym, Przewodniczący Komisji – Pan Marek Olejniczak zarządził 
przeprowadzenie głosowania nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2009 r. oraz udzieleniem 
absolutorium Wójtowi Gminy. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania 5 radnych opowiedziało się za przyjęciem przedłożonego 
sprawozdania oraz udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy, czyli jednogłośnie.  
W dalszej części sporządzono wniosek (stanowi załącznik) do Rady Gminy o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad 
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przyjęciem powyższego wniosku. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 5 głosami „za”, 
czyli jednogłośnie przez wszystkich członków Komisji.  
Następnie Przewodniczący poinformował, iż wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
wraz ze sprawozdaniem zostanie przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi celem 
zaopiniowania, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.  
 
ad.3 
Przystępując do spraw bieżących i różnych, Przewodniczący Komisji przedstawił radnym zdjęcie 
przedstawiające zniszczenia (malunki substancją smoło podobną) przystanku autobusowego w 
Chociwiu. Dodał, że pomimo ciągłych napraw tego przystanku, często dochodzi do dewastacji 
przez miejscową młodzież.  
Następnie przybyły na komisję Przewodniczący Rady przedstawił pismo Pana Marcina Janiaka, 
który kupując działkę  od P. Małolepszego nie wiedział, że część, tj. ok. 2 ary jest własnością 
gminy. Sprawa nieprawidłowego rozgraniczenia wyszła dopiero wtedy, gdy był budowany 
kompleks boisk i wówczas okazało się że granica przechodzi przez małą część budynku - szwalni. 
W związku z tym Pan Janiak zwrócił się z prośbą do Wójta gminy i Rady Gminy o umożliwienie 
mu zakupu w/w 2 arów. 
Po przeanalizowaniu sprawy radni jednogłośnie stwierdzili,  że należy umożliwi ć zakup Panu 
Janiakowi wspomnianej części działki.  
Następnie na komisję przybyła Pani Dorota Kaczmarek, która przedstawiła Plan Gospodarki 
Odpadami Gminy Widawa na lata 2010 - 2016, który ma zostać przedłożony Radzie Gminy na 
najbliższej sesji Rady Gminy. Pani Kaczmarek oznajmiła, że na gminie spoczywa obowiązek 
wykonania takiego planu, dodała, że zostało już zrobione rozeznanie cenowe wśród firm 
specjalizujących się w wykonywaniu takich planów.  
 
W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to spotkanie Przewodniczący podziękował 
członkom Komisji za udział w posiedzeniu i zamknął kolejne obrady Komisji Rewizyjnej. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Emilia Konieczna 
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