
Protokół Nr 39/10 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytej w dniu 9 września 2010 r. 

 

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Pan Marek Olejniczak – Przewodniczący 

Komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitał radnych. 

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił proponowany 

na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

 

1. Kontrola GOPS. 

2. Analiza przygotowanych projektów dróg. 

3. Sprawy bieżące i różne.  

 

 Do przedstawionego porządku obrad członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag 

i został przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia 

protokółu z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony 

do wglądu wcześniej, poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią 

w dniu dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Realizując pierwszy punkt obrad, na komisję została poproszona Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Wioletta Kasprzyk, która przedstawiła sprawozdanie 

z działalności ośrodka za I półrocze. Oznajmiła, że w GOPS zatrudnionych jest 20 osób, 

z tego 10 osób pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, 

a 10 w ośrodku pomocy w Widawie. W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku z zasiłków 

stałych skorzystały 64 osoby na kwotę ok. 120 tys. zł, z zasiłków okresowych - skorzystało 41 

osób na ogólną kwotę ok. 23 tys. zł, z posiłków skorzystało 207 osób na kwotę 46 tys. zł, 

z usług opiekuńczych – skorzystało 8 osób na kwotę 6 tys. zł. Pani Kasprzyk poinformowała 

również, że została również udzielona pomoc pieniężna w wysokości 500 zł  związana ze 

zdarzeniem losowym. Ponadto zostały sprawione 3 pogrzeby na kwotę 6 700 zł. Kontynuując 

swoje wystąpienie Pani Kasprzyk oznajmiła, że opieka społeczna ponosi koszty pobytu 

7 podopiecznych z naszej gminy w domach całodobowej opieki społecznej. Poniesione koszty 

za I półrocze z tego tytułu wyniosły ok. 57 tys. zł. 

Następnie odpowiadając na zapytanie radnych, Pani Kasprzyk przedstawiła powody dla 

których przyznawana jest pomoc społeczna i były one związane przede wszystkim 

z ubóstwem bądź sieroctwem. Następnie Pani Kierownik zapoznała radnych z realizowanym 

projektem „Uczeń na wsi” zgodnie z którym można zakupić odzież, książki, encyklopedie 

oraz odliczyć koszty dojazdu dziecka do szkoły. Z projektu skorzystało 14 osób na ogólną 

kwotę 28 tys. zł. Poza tym z funduszu kapitału ludzkiego pozyskano 96.100 zł, skorzystało 

z niego 12 osób, które przeszły trening psychologiczny, został zorganizowany kurs 

komputerowy, kurs obsługi kasy fiskalnej oraz obsługi wózków widłowych. Pani Kasprzyk 

poinformowała, że 19 osób dotkniętych skutkami powodzi otrzymało zasiłki celowe.  

W toku dalszej wypowiedzi Pani Kasprzyk poinformowała, że dożywianiem zostały objęte 

253 osoby (w tym 207 dzieci) na ogólną kwotę 53 tys. zł, talony żywnościowe zostały 

przekazane 39 osobom, na ogólną kwotę 5 tys. zł. Radni zostali również powiadomieni przez 

Panią Kasprzyk o fakcie zamknięcia na okres 1 miesiąca - sierpnia domu samopomocy 

w Dąbrowie Widawskiej. Okres ten jest przeznaczony na wykonanie niezbędnych prac 

remontowych. 



W toku dalszego posiedzenia Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę złożoną na działania 

pracowników Urzędu Gminy podczas czerwcowej powodzi związane z wybudowaniem 

przepustu i spuszczenia wody na użytki zielone Pani Syleny Sztangret w miejscowości 

Siemiechów. W tym temacie głos zabrał radny Pokorski, który dobrze zna tamte okolice 

i stwierdził, że od dawien dawna był rów przy posesji Pani Sztangret, tylko w latach suchych 

był on nikomu niepotrzebny, a w przypadku czerwcowej powodzi okazało się, że jest on 

niedrożny, gdyż został pozapychany przez samą Panią Stangret i wówczas na wniosek 

mieszkańców Siemiechowa Kierownik Lisowski zarządził udrożnienie rowu. 

W swojej skardze Pani Stangret zarzuca pracownikom wykonanie przepustu, jednak zdaniem 

radnego Olejniczaka nastąpiło jedynie udrożnienie rowu, aby zapobiec zalaniu domostw 

innych mieszkańców Siemiechowa.  

Analizując skargę członkowie komisji postanowili się  skontaktować telefonicznie się 

również z sołtysem Siemiechowa. Jednak w powyższej sprawie radni rozmawiali z żoną 

sołtysa, która oznajmiła, że zarzuty Pani Syleny są nieuzasadnione, gdyż umieszczanie śmieci 

ze swojego gospodarstwa w przepuście rowu jest postawą niegodną i zagrażającą wszystkim 

mieszkańcom zwłaszcza podczas ulewnych deszczy lub powodzi. Poza tym, zdaniem Pani 

Świerkowskiej – żony sołtysa przedmiotowy rów nie został wykopany teraz podczas 

powodzi, tylko on istniał od dawien dawna.  

Wobec przedstawionych okoliczności, Przewodniczący Komisji – Pan Marek Olejniczak 

zarządził przeprowadzenie głosowania nad zasadnością skargi Pani Sztangret. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania Komisja Rewizyjna jednogłośnie stwierdziła, że skarga Pani 

Stangret jest niezasadna.  

 

Następnie na posiedzenie komisji przybył Pan Sylwester Woźniak, który oznajmił, że została 

podpisana umowa z firmą Dromag na budowę drogi w Józefowie Widawskim. Poinformował, 

że za dwa tygodnie zostaną rozpoczęte prace na tej drodze. 

Poinformował również, że zostały zlecone dokumentacje na budowę drogi Chociw – Ruda 

oraz drogi biegnącej przez Restarzew Środkowy, natomiast na drogę Dąbrowa Widawska – 

Wielka Wieś zostanie zrobiona wycena i będzie zlecona do realizacji jako schetynówka. 

Ponadto odpowiadając na pytania radnych, Pan Woźniak oznajmił, że na budowę wodociągu 

w Siemiechowie wykonane są mapy, ale potrzebne jest jeszcze wydanie decyzji o warunkach 

zabudowy (podobnie na Korzeniu), natomiast na budowę dróg na osiedlach w Widawie 

i Chociwiu są złożone dokumenty w architekturze w Łasku i czekamy na pozwolenie na 

budowę. Kontynuując temat dróg, Pan Woźniak poinformował, że do zrealizowania pozostała 

budowa następujących dróg: ul. Pastwiskowa, Wola Kleszczowa – Kąty, Rogóźno, Ligota, 

Izydorów.  

 

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 

                                         

 

 

                                                                                  Przewodniczący 

                                                                                   Komisji Rewizyjnej                                                                                                         

                                                                                                             

                                                                                                      Marek Olejniczak  



 

 

 

 

  

 


