
Protokół Nr 17/12 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytej w dniu 4 września 2012 r.  

 

Kolejne posiedzenie komisji otworzył radny Kowalczyk – przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej, 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. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.  

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. 

 

Ad. 1 

Realizując pierwszy punkt obrad głos zabrała Pani Słowińska – Skarbnik Gminy, która 

omówiła sprawozdanie Wójta gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r. 

Oznajmiła, że dochody zostały wykonane zostały w 50 %, nie ma również zaległych 

zobowiązań do spłacenia. Dodała, że może pojawić się problem z wykonaniem 

zaplanowanych udziałów z podatku, ale dodała, że to już jest niezależne od nas. Natomiast 

jeżeli chodzi o podatki, to Pani Skarbnik oznajmiła, że ściągalność jest dobra. Kontynuując 

swoje wystąpienie Pani Słowińska oznajmiła, że problem istnieje z wykonawcą wodociągu 

w Zborowie i Grabówiu, który nie realizuje swoich zobowiązań wobec gminy. Kontynuując 

nawiązała do kwestii zadłużenia gminy i spłaty kredytów. Oznajmiła, że w I półroczu gmina 

Widawa zaciągnęła kredyt krótkoterminowy na kwotę 500 000,00 zł. Dodała również, że 

będzie przygotowywana uchwała na zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Natomiast 

łączna kwot spłat wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosła 1 636 871,71 zł, wobec czego 

stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 7 899 297,37 zł. Dodała także, że 

wszystkie raty i odsetki kredytów są spłacane w terminie.  

W tym miejscu głos zabrał radny Bruzda, który zapytał o wielkość funduszu socjalnego 

pracowników Urzędu Gminy. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że odpis roczny na fundusz socjalny pracownika zatrudnionego 

na cały etat wynosi ok. 1 093 zł. 

Kontynuując sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze Pani Słowińska 

poinformowała, że w dostarczonych materiałach radnym nie została ujęta inwestycja zakupu 

samochodu dla niepełnosprawnych, który był również współfinansowany przez gminę.  

W toku dalszej wypowiedzi Pani Skarbnik oznajmiła, że otrzymaliśmy 8 500 zł zwrotu za 

zeszłoroczne dożynki, dodała, że jest podpisana również umowa na dofinansowanie 

tegorocznych dożynek, w niedługim czasie zostanie również podpisana umowa na 

dofinansowanie wystawy „Grzyby 2012” oraz zlotu motocyklowego.  

 



Ad.2 

W tym punkcie obrad radny Kowalczyk – Przewodniczący komisji nawiązał 

do przeprowadzanej w Urzędzie Gminy kontroli z Urzędu Wojewódzkiego i poprosił 

o bliższe informacje w tym temacie. 

Pani Słowińska – Skarbnik Gminy oznajmiła, że przedstawicielki Urzędu Wojewódzkiego 

kontrolowały wydatki z funduszu sołeckiego 2010 r. oraz zwrot akcyzy za 2011 r. Pani 

Skarbnik oznajmiła, że jeszcze nie mamy Protokołu z kontroli, ale nieoficjalnie mówi się, 

że gmina będzie musiała zwrócić 11 400 zł, które zostały wydatkowane niezgodnie z ustawą 

o funduszu sołeckim. 

W nawiązaniu do powyższego głos zabrał radny Bruzda, który zapytał, czy składając wniosek 

do Urzędu Wojewódzkiego o zwrot środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego 

gmina nie musi przedstawić dokumentów uprawniających otrzymanie części środków. 

Pani Słowińska oznajmiła, że wnioskując do Urzędu Wojewódzkiego nie musimy 

przedkładać dokumentów uzasadniających nasze pismo, dodała, że RIO wówczas opiera się 

na otrzymanym sprawozdaniu opisowym 

Następnie radny Bruzda dopytywał o sprawy związane z Kasą Zapomogowo – Pożyczkową 

pracowników oświaty, ponadto interesował się, czy Pan Chachulski poczynił jakiekolwiek 

starania związane z zakupem pomieszczenia po byłej kotłowni w Ligocie. . 

Odpowiadając na powyższe Pani Skarbnik oznajmiła, że prawdopodobnie został wybrany 

nowy zarząd, jednak dodała, że nic więcej nie może powiedzieć, gdyż nie uczestniczy w tych 

posiedzeniach. Natomiast odnosząc się do drugiej części pytania, Pani Słowińska 

odpowiedziała, że nie posiada żadnej informacji w tym temacie.  

W tym miejscu głos zabrał radny Janiak, który nawiązał do powyższego i oznajmił, że już na 

ostatniej sesji była informacja, że zostały poczynione starania w tym zakresie i oczekuje się 

tylko na wycenę rzeczoznawcy.  

Po wystąpieniu radnego Janiaka głos ponownie zabrał radny Bruzda, który dopytywał 

o koszty jakie gmina ponosi na dowozy uczniów do szkół.  

Pani Słowińska odpowiedziała, że na dowozy uczniów było zaplanowane 40 000 zł na 

miesiąc, ale okazuje się, że od września całkowity koszt dowozu będzie się kształtował 

w granicach 56 000 zł, czyli należałoby dołożyć miesięcznie 16 000 zł.  

Kolejno radny Kowalczyk pytał, czy są już jakieś decyzje związane z subwencją oświatową 

dla dzieci uczących się w szkole w Restarzewie. 

Pani Słowińska oznajmiła, że zgodnie z ustawą warunkiem otrzymania subwencji jest 

złożenie w odpowiednim terminie wniosku do Urzędu Gminy – stowarzyszenie tego terminu 

nie zachowało, chociaż likwidacja szkoły była planowana już od roku. Wobec tego Pan Wójt 

skierował w tej sprawie zapytanie do Ministerstwa i RIO, odpowiedzi jeszcze nie otrzymał.  

Wobec powyższego, radny Kowalczyk zastanawiał się, czy w przypadku nie przekazania 

subwencji na dzieci do Restarzewa gmina będzie musiała ją zwrócić.  

Pozostając w tym temacie radny Bruzda oznajmił, że z moralnego punktu widzenia subwencje 

powinno się przekazać stowarzyszeniu „Przyszłość” w Restarzewie Cmentarnym.  

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 

Emilia Konieczna         Komisji Rewizyjnej 

          Andrzej Kowalczyk 


