
Protokół Nr 16/12 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytej w dniu 4 czerwca 2012 r.  

 

Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył przewodniczący tejże komisji – 

Pan Andrzej Kowalczyk, który na wstępie swego wystąpienia powitał członków komisji oraz 

zaproszonych gości. 

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił proponowany na 

dzisiejsze posiedzenie porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie sprawozdania z budżetu gminy za 2011 rok oraz sprawozdania 

finansowego. 

2. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy. 

3. Wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Widawa za 

2011 rok. 

4. 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. 

 

Ad. 1 

Realizując przedstawiony porządek obrad na posiedzenie została zaproszona Pani Dorota 

Słowińska – Skarbnik Gminy, która szczegółowo omówiła sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy za 2011 rok. 

W trakcie omawiania powyższej kwestii szczególną uwagę radni zwrócili na stopień realizacji 

zaplanowanych dochodów i wydatków oraz zadań inwestycyjnych a także innych zadań 

mających szczególne znaczenie dla społeczności lokalnej. Ponadto przeanalizowano sposób 

dysponowania rezerwami budżetowymi a także wynik finansowy jaki został osiągnięty na 

koniec roku budżetowego. Dodatkowo dokonano oceny zasadności oraz celowości do 

korzystania przez organ wykonawczy z udzielonych przez organ stanowiący uprawnień do 

dokonywania zmian w budżecie gminy. 

W dalszej części obrad członkowie Komisji zapoznali się również ze sprawozdaniem 

finansowym.  

Następnie Przewodniczący Komisji odczytał treść opinii regionalnej izby obrachunkowej 

w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Widawa z wykonania budżetu za 2011 rok. 

Dodatkowo radny R. Bruzda poruszył kwestię środków z funduszu sołeckiego a mianowicie 

ich niewykorzystania w danym roku budżetowym. 



W powyższym temacie wyjaśnień udzieliła Pani Skarbnik, która zaznaczyła, iż środki 

zaplanowane na wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego w danym roku 

budżetowym nie mogą być wydatkowane w kolejnym roku. Ponadto zaznaczyła, iż kwota 

pieniędzy, która nie została wydatkowana na przedsięwzięcia zaplanowane z funduszu 

sołeckiego pozostaje w budżecie gminy i przeznaczana jest na ogólne wydatki. 

W toku dalszego posiedzenia wywiązała się dyskusja podczas której członkowie komisji 

wyrazili pozytywną opinię dotyczącą przedstawionego sprawozdania Wójta Gminy Widawa 

wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz sprawozdania finansowego. 

 

Ad. 2 

W dalszej części obrad członkowie komisji zapoznali się z informacją dotyczącą posiadanego 

przez gminę mienia komunalnego. 

 

Ad. 3 

W kolejnym punkcie Komisja ze względu na brak jakichkolwiek uwag do przedłożonych 

powyżej dokumentów sporządziła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Widawa za 2011 rok. 

Następnie głos zabrał radny R. Bruzda, który zaznaczył, iż nie będzie głosował za 

udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy, gdyż źle układa się współpraca, a wręcz brak 

jakiejkolwiek współpracy pomiędzy Wójtem a Radą Gminy. Ponadto jego zdaniem praca 

Wójta przebiega tak, jak by Rada Gminy nie była w ogóle potrzebna. Następnie raz jeszcze 

podkreślił, iż nie odda swojego głosu „za” przyjęciem sporządzonego wniosku, gdyż uważa, 

że Wójt Gminy robi źle nie współpracując z Radą a mianowicie nie ma odpowiedzi na 

wnioski, czy też inne pisma komisji. 

Następnie Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem opracowanego 

wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widawa za 2011 rok. 

W wyniku głosowania „za” przyjęciem wniosku opowiedziało się 4 radnych, „przeciw” 

głosowała 1 osoba. 

Kontynuując dalszą część obrad Przewodniczący Komisji poinformował, iż wniosek 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy zostanie przesłany do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych. 

 

Ad. 4 

W kolejnym punkcie radni poruszyli kwestię oceniania dzieci za udział w dodatkowych 

zajęciach pozalekcyjnych a mianowicie zdaniem obecnych uczeń, który uczęszcza na różnego 

rodzaju zajęcia, czy też kursy powinien mieć podwyższaną ocenę z danego przedmiotu. 

Następnie radna J. Kozieł zwróciła się z zapytaniem, czy w miejscowości Chrusty mają być 

posadowione wiatraki prądotwórcze. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Jerzy Sylwester Woźniak – Wójt Gminy wyjaśnił, iż nic mu 

nie wiadomo na ten temat, wie jedynie, iż zamiar taki był, ale w miejscowości Górki 

Grabińskie. W toku dalszej wypowiedzi wyjaśnił, jakie są zasady ubiegania się o możliwość 

posadowienia takiego wiatraka a także przybliżony koszt takiego przedsięwzięcia. Następnie 

poruszył kwestię stacji paliw, które funkcjonują na terenie gminy i które niebawem mogą 

zaprzestać swojej działalności, gdyż z nowym rokiem zmieniają się przepisy zaostrzające 

normy, jakie muszą spełniać zbiorniki na paliwo. 



W powyższym temacie wywiązała się dyskusja, w wyniku której członkowie komisji zgodnie 

stwierdzili, iż należy prowadzić rozmowy z właścicielami stacji CPN aby w dalszym ciągu 

prowadzili swoją działalność na naszym terenie, gdyż mieszkańcy chcąc się zaopatrzyć 

w paliwo będą musieli pokonywać dodatkowo wiele kilometrów. 

Następnie poruszono temat związany z ograniczona liczbą miejsc parkingowych w okolicy 

placu targowego. W trakcie dyskusji padło kilka propozycji rozwiązania tego problemu 

jednakże Wójt Gminy wyjaśnił, iż ponownie wystąpi z pismem o umożliwienie parkowania 

aut na chodniku wzdłuż drogi powiatowej, gdyż obecnie jest to niemożliwe ponieważ 

Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie wyraziła takiej zgody. Następnie dodał, iż 

jego zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby utworzenie miejsca parkingowego na terenie 

targowiska wzdłuż płotu przy pierwszym wjeździe. 

Następnie w związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na dzisiejsze posiedzenie, Pan 

Andrzej Kowalczyk – Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu 

i zakończył obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:             Przewodniczący 

Jolanta Szuleta         Komisji Rewizyjnej 

          Andrzej Kowalczyk 


