
Protokół Nr 10/14 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytego w dniu 18 marca 2014 r. 

 

Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Pan Andrzej Kowalczyk – 

przewodniczący tejże komisji, 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. Kontrola GOPS. 

2. 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 

Przystępując do realizacji przyjętego porządku obrad Przewodniczący poprosił Panią 

Katarzynę Frąckiewicz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która 

w pierwszej kolejności przekazała zebranym informację dotyczącą przekazywania żywności 

z Banku Żywności. Zaznaczyła mianowicie, iż niebawem przywieziona zostanie kolejna 

partia art. spożywczych i prawdopodobnie będzie to już ostatnia dostawa z realizowanego 

dotychczas Programu PEAD. Następnie podkreśliła, iż najprawdopodobniej od miesiąca 

września będzie realizowany kolejny nowy projekt, ale nie wiadomo jeszcze na jakich 

zasadach. 

Następnie wywiązała się krótka dyskusja w trakcie, której na prośbę radnych Pani 

Frąckiewicz wyjaśniła, jakie do tej pory obowiązywały zasady oraz jakie osoby 

kwalifikowały się do pomocy a także ile osób skorzystało z tego programu. 

Następnie Przewodniczący zapytał o realizację projektu związanego z komputerami, które 

mają być przekazane mieszkańcom. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Kierownik wyjaśniła, na jakim etapie obecnie znajduje się 

realizacja projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu dla zagrożonych wykluczeniem 

cyfrowym mieszkańców gminy Widawa” a także przedstawiła, jakie kryteria powinny 

spełniać osoby, które mogą się ubiegać o udział w tym programie. 

Jako kolejny głos zabrał radny M. Janiak, który nadmienił, iż u jednego z mieszkańców 

Widawy został zerwany dach podczas silnych wiatrów, jakie w ostatnim czasie występowały 

na naszym terenie. Następnie zapytał, czy taka osoba ma szansę na uzyskanie jakiejkolwiek 

pomocy ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Odpowiadając na powyższe Pani Kierownik wyjaśniła, iż jak tylko taka osoba zgłosi się 

o pomoc to może uzyskać zasiłek celowy jeżeli tylko spełni określone kryteria, które 

w dalszej kolejności szczegółowo omówiła. Ponadto zaznaczyła, iż inne przesłanki brane są 

pod uwagę jeżeli zostanie ogłoszony stan klęski żywiołowej spowodowany różnymi 

uwarunkowaniami atmosferycznymi. 

W toku dalszego posiedzenia Pani Frąckiewicz przedstawiła jeszcze zebranym informację 

o ilości wypłaconych zasiłków oraz udzielonej pomocy rzeczowej mieszkańcom gminy. 

Ponadto poinformowała ile osób objętych jest pomocą w zakresie dożywiania a także ile osób 

pobiera bezpłatnie żywność z Banku Żywności. 



Ad. 2 

W kolejnym punkcie członkowie komisji podjęli dyskusję w temacie podjęli dyskusję na 

temat konieczności utworzenia na terenie Widawy dodatkowych miejsc parkingowych, 

zwłaszcza w okolicy targowicy jak również wokół parku. Dodatkowo poruszono również 

temat związany z przebudową stacji paliw „Orlen”. 

 

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 


