
Protokół Nr 40/10 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytej w dniu 14 października 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. Zapoznanie się z działaniami mającymi na celu pozyskiwanie środków 

z zewnątrz. 

2. 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 posiedzenie komisji przybyła Pani Sekretarz, która na 

wstępie nawiązała do artykułu w gazecie, który wskazywał, że gmina Widawa zajęła trzecie 

miejsce w kraju pod względem pozyskania środków unijnych. W naszej gminie na głowę 

jednego mieszkańca pozyskano 7.115 zł.  W nawiązaniu do powyższego Pani Sekretarz 

oznajmiła, że na koniec kadencji gmina zostawiona jest w dobrym stanie.  

Kontynuując poinformowała, że na budowę dwóch zbiorników, modernizację stacji 

uzdatniania wody oraz budowę sieci wodociągowej powinniśmy pozyskać 75 % zwrot 

kosztów prowadzonej inwestycji. Budując sieć wodociągową korzystamy ze środków PROW 

na lata 2007 – 2013. Kontynuując temat Pani Sekretarz poinformowała, że otrzymaliśmy 

45 tys. zł z WFOŚ  w ramach umorzenia pożyczki. Z tych środków został wybudowany 

wodociąg w Woli Kleszczowej. Wymieniając inne źródła pozyskiwania środków, Pani 

Sekretarz poinformowała, że pozyskano również środki z Poakcesyjnego Programu Wsparcia 

Obszarów Wiejskich. 

Następnie członkowie komisji dyskutowali nad pracą powołanej Zarządzeniem Wójta komisji 

ds. szkód powodziowych.  

W tym miejscu głos zabrała Pani Sekretarz, która oznajmił, że ci właściciele, którzy mieli 

budynki ubezpieczone mogli dostać nawet do 4 tys. zł odszkodowania, a ci, którzy nie mieli 

ubezpieczenia – 1 lub dwa tysiące zł. odszkodowania. Kontynuując temat dodała, że komisja 

wizytowała poszkodowanych od 17 czerwca 2010 r. do 9 lipca 2010 r., a deszcze padały 

w maju. 

Członkowie komisji rozpatrywali również skargę Pani Ciechanowskiej, która zarzucała 

władzom gminy brak zainteresowania ludźmi, których dotknęła powódź. 

Odnosząc się do wskazanej powyżej skargi, członkowie komisji uznali ją za bezzasadną 

i dodali, że na terenie naszej gminy to nikt nie powinien dostać tego odszkodowania, dodali, 

że środki te powinny zostać przekazane ludziom, którym woda zabrała cały dobytek.  

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: 
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