
Protokół Nr 14/14 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytego w dniu 26 sierpnia 2014 r. 

 

 

Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Pan Andrzej Kowalczyk – 

przewodniczący tejże komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitał członków komisji 

oraz Wójta Gminy. W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania 

i zaprezentował zaplanowany porządek obrad, przedstawiający się następująco: 

 

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.  

2. Zapoznanie się z realizacją zadań inwestycyjnych w okresie I półrocza 2014 r.  

3. 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 pierwszym punkcie obrad głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił sprawozdanie 

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. Oznajmił, że uchwalony budżet na 2014 r. 

został zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Kontynuując 

oznajmił,  że dochody gminy zostały zaplanowane na kwotę 22 276 113,56 zł. W I półroczu 

wykonanie dochodów wyniosło 55,32% w stosunku do planu. Kolejno Pan Wójt oznajmił, 

że w I półroczu 2014 r. Gmina Widawa nie zaciągała żadnych kredytów i pożyczek.  

W toku dalszej wypowiedzi Wójt Gminy przedstawił wykonanie dochodów i wydatków 

w poszczególnych działach. Podsumowując temat oznajmił, że w I półroczu 2014 r. 

zrealizowano dochody na kwotę 12 322 282,39 zł, a wydatki na kwotę 10 092 636,58 zł, poza 

tym dokonano spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych na kwotę 420 000 zł. 

Na zakończenie tego tematu Pan Wójt odesłał radnych do Sprawozdania Wójta Gminy 

z wykonania budżetu gminy za I półrocze - dokumentu, który został im przekazany do 

analizy. 

 
Ad. 2 

Realizując drugi punkt porządku obrad, Pan Wójt przedstawił zrealizowane w I półroczu 2014 

r. przedsięwzięcia: 

przekazano 100 rodzinom komputery wraz z dostępem do Internetu, wyremontowano GOK 

oraz strażnicę OSP w Restarzewie Cmentarnym, wybudowano sieć wodociągową 

w miejscowości Ochle-Kolonia, w Widawie – ul. Kopiec, ul. Pomorska, ul. Rynek 

Kościuszki, dobudowano oświetlenie uliczne w Klęczu, przebudowano napowietrzną linię 

oświetlenia drogowego w miejscowości Dębina, Wielka Wieś A. Poza tym przebudowano 

drogi gminne w miejscowości Józefów Widawski, Ochle oraz drogę Sarnów – Klęcz. 

Kontynuując Pan Wójt poinformował, że w ramach realizacji funduszu sołeckiego rozwożone 

jest kruszywo na drogi gminne oraz remontowane są świetlice wiejskie. Poza tym Pan Wójt 

poinformował, że rozpoczęła się przebudowa dróg osiedlowych oraz budowa kanalizacji 

deszczowej w miejscowości Chociw.  



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 


