Protokół Nr 7/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
odbytej w dniu 17 grudnia 2013 r.
Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył przewodniczący tejże komisji –
Pan Andrzej Kowalczyk, który na wstępie swego wystąpienia powitał członków komisji oraz
zaproszonych gości. W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania
i zaprezentował zaplanowany porządek obrad, przedstawiający się następująco:
1.
2.
3.
4.

Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 r.
Opracowanie planu pracy na rok 2014.
Podsumowanie pracy komisji.
Sprawy bieżące i różne.

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłaszano 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. Do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, został
przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1
W tym punkcie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Dorotę Słowińską –
Skarbnik Gminy i omówienie projektu budżetu gminy na 2014 r.
Na wstępie swego wystąpienia Pani Skarbnik poinformowała zebranych na podstawie, jakich
obowiązujących przepisów opracowany został projekt przyszłorocznego budżetu gminy.
Następnie szczegółowo przedstawiła dochody oraz wydatki, jakie zostały ujęte w planie na
kolejny rok z podziałem na bieżące oraz majątkowe. Ponadto wymieniła inwestycje, jakie
zaplanowane zostały do realizacji oraz poinformowała z jakich środków zostaną one
wykonane. W toku dalszego wystąpienia poinformowała zebranych, iż zarówno projekt
budżetu jak również Wieloletnia Prognoza Finansowa uzyskały pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie zapoznała zebranych ze stanowiskiem Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej zaznaczając, iż zgodnie z uwagami
zawartymi w uzasadnieniu należy wprowadzić pewne korekty do obu wspomnianych
projektów uchwał. Dodatkowo Pani Skarbnik szczegółowo omówiła na czym miały by
polegać wspomniane zmiany.
Następnie ze względu na brak pytań oraz uwag do przedstawionego projektu budżetu na 2014
rok został on pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji.
Ad. 2
W toku dalszych obrad członkowie Komisji przystąpili do opracowania planu pracy na
kolejny rok, który zostanie przedłożony do wglądu i zatwierdzenia Radzie Gminy Widawa na
najbliższej sesji.

W efekcie plan pracy komisji przedstawia się następująco:
Lp. Termin

1. styczeń

2. luty

3. marzec

4. kwiecień

5. maj

6. czerwiec

7. sierpień

8. wrzesień
9. październik

Tematyka posiedzenia

Osoby
odpowiedzialne za
przedstawienie
zagadnienia

1. Analiza dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia gminnego za
2013 rok.
Skarbnik Gminy
Przewodniczący
2. Zapoznanie się z działalnością GKRPA oraz jej dokumentacją
finansową.
GKRPA
3. Sprawy bieżące i różne.
1. Kontrola przeprowadzonych w 2013 roku przetargów.
Kierownicy jednostek
2. Zapoznanie się z planami inwestycyjnymi na 2014 rok.
Skarbnik Gminy
3. Sprawy bieżące i różne.
1. Kontrola GOPS.
Kierownik GOPS
2. Sprawy bieżące i różne
1. Zapoznanie się z działalnością klubów sportowych oraz orkiestry
Pracownik RSO
strażackiej.
Kapelmistrz
2. Kontrola wykonanej inwestycji realizowanej w GOK
Kierownik RIK
3. Sprawy bieżące i różne.
1. Kontrola i ocena GZUK
2. Analiza wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za Kierownik GZUK
zbiorowy odbiór ścieków na terenie gminy.
3. Sprawy bieżące i różne.
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2013 r.
Skarbnik Gminy
2. Wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi.
3. Sprawy bieżące i różne.
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
Skarbnik Gminy
2. Zapoznanie się z realizacją zadań inwestycyjnych w okresie I
półrocza 2014 roku.
Kierownik RIK
3. Sprawy bieżące i różne.
1. Analiza wpływów opłat za odbiór odpadów komunalnych za I
półrocze 2014 r.
Skarbnik Gminy
2. Sprawy bieżące i różne.
1. Zapoznanie się z działalnością służby zdrowia na terenie gminy
Kierownik
SP ZPOZ
2. Sprawy bieżące i różne.

1. Zapoznanie się z założeniami projektu budżetu gminy na 2015 r.
Skarbnik Gminy
2. Sprawy bieżące i różne.
1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 r.
Skarbnik Gminy
11. grudzień 2. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2015.
3. Sprawy bieżące i różne.
10. listopad

Ad. 3
W kolejnym punkcie radni podsumowali całoroczną pracę Komisji sporządzając
sprawozdanie z jej działalności, które przedstawia się następująco:
Komisja Rewizyjna składająca się z 4 członków pracowała w oparciu o plan pracy na
rok 2013, przyjęty przez Radę Gminy Widawa Uchwałą Nr XIX/177/12 w dniu 28 grudnia
2012 roku. W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 6 posiedzeń, na których omawiała
zagadnienia merytoryczne wynikające z planu pracy, bieżącej działalności Gminy i Rady
Gminy, a także opiniowała materiały przygotowane pod obrady Sesji Rady Gminy.
W trakcie pierwszego posiedzenia, które odbyło się w dniu 15 stycznia 2013 r. członkowie
komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawiony przez Panią Dorotę Słowińską – Skarbnik
Gminy projekt budżetu gminy na 2013 r. Ponadto dokonano analizy dochodów pobieranych
z tytułu czynszu za wynajem mieszkań komunalnych. Dodatkowo Pan Grzegorz Namirowski
– Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawił
członkom komisji sprawozdanie z działalności komisji, której przewodniczy.
Na drugim posiedzeniu odbytym w dniu 28 lutego 2013 r. komisja zapoznała się
z działalnością klubów sportowych a także orkiestry strażackiej, o funkcjonowaniu której
informacje przekazał jej kapelmistrz – Pan Michał Gronowski. Dodatkowo radni zapoznali się
również z wykazem przeprowadzonych przetargów. Poza tym omawiano sprawy dotyczące
bieżącej działalności gminy a zwłaszcza działalności oświatowej.
W ramach posiedzenia odbytego w dniu 21 marca 2013 r. dokonano kontroli i oceny
działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych, a także zapoznano się z planem remontów mienia komunalnego.
W trakcie kolejnego posiedzenie odbytego 28 maja 2013 r., członkowie komisji pozytywnie
zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz sprawozdanie
finansowe. Radni zapoznali się również z informacją o stanie mienia komunalnego gminy.
Ponadto Komisja wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Widawa
za 2012 rok. Dodatkowo radni przedyskutowali kwestię dotyczącą zbywania mienia
gminnego jak również konieczności podniesienia stawek czynszu za wynajem lokali.
Na następnym posiedzeniu, które odbyło się 17 września 2013 r. radni dokonali analizy
sprawozdania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku. Ponadto omawiano sprawy dotyczące
bieżącej działalności gminy.
Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się 17 grudnia 2013 roku, na którym członkowie rady
pozytywnie zaopiniowali przedstawiony przez Panią Dorotę Słowińską – Skarbnik Gminy
projekt budżetu gminy na 2014 r. Ponadto opracowano plan pracy na kolejny rok oraz
podsumowano całoroczną działalność komisji.

Ad. 4
W toku dalszego posiedzenia członkowie komisji podjęli dyskusję na temat opłat za odbiór
odpadów komunalnych a mianowicie konieczności przeanalizowania w nowym roku
wpływów, jakie do tej pory wpłynęły do budżetu w odniesieniu do kosztów, jakie gmina musi
ponosić z tego tytułu.
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

