Protokół Nr 13/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
odbytej w dniu 28 maja 2014 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 2013 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
2013 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 2014 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 2013 rok.
W toku dalszego posiedzenia wywiązała się dyskusja, podczas której członkowie komisji
wyrazili pozytywną opinię dotyczącą przedstawionego sprawozdania Wójta Gminy Widawa
z wykonania budżetu gminy za 2013 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 2013 rok.
Następnie Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem opracowanego
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widawa za 2013 rok.
W wyniku głosowania „za” przyjęciem wniosku opowiedziało się 4 radnych, czyli wniosek
został przyjęty jednogłośnie.
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 punkcie dotyczącym spraw różnych członkowie komisji podjęli jeszcze dyskusję na temat
stanu dróg gminnych oraz środków finansowych jakie powinny być przeznaczone na
inwestycje aby poprawić jakość komunikacji na terenie gminy a także aby zakończyć
wodociągowanie.
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.
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