
Protokół Nr 21/12 

z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych 

odbytego w dniu 26 listopada 2012 r. 
 

 

Kolejne w tym roku posiedzenie komisji otworzyła Pani Iwona Mamzer – 

Przewodnicząca komisji, która powitała zebranych, stwierdziła kworum niezbędne 

do obradowania i przedstawiła proponowany na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad: 

 

1. Zapoznanie się z założeniami projektu budżetu gminy na 2013 rok.  

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty 

jednogłośnie. Następnie po zatwierdzeniu tematyki obrad, Przewodnicząca zarządziła 

głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia, który był udostępniony do 

wglądu w Urzędzie Gminy, dodała, że można się z nim zapoznać również w dniu dzisiejszym.  

W związku z brakiem uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia przeprowadzono 

głosowanie nad przyjęciem protokołu. W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół 

został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Realizując pierwszy punkt zaplanowanego porządku obrad, głos zabrała Przewodnicząca 

Mamzer, która zwróciła się do Pani Skarbnik z pytaniem dotyczącym przebudowy drogi 

w miejscowości Wielka Wieś B. Oznajmiła, że inwestycja ta ujęta jest w projekcie budżetu na 

2013 rok, ale nie jest ona ujęta w Wieloletniej Prognozie Inwestycyjnej. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Dorota Słowińska – Skarbnik gminy odpowiedziała, że nie 

ma wymogu ujmowania tego przedsięwzięcia w WPI. 

Następnie, ponownie głos zabrała Przewodnicząca Mamzer, która pytała o osobę 

odpowiedzialną w gminie za pozyskiwanie funduszy z zewnątrz, np. na budowę wodociągów.  

Pani Skarbnik odpowiedziała, że każdy urzędnik w ramach swoich obowiązków poszukuje 

środków z zewnątrz, dodała również, że nie możemy planować zbyt dużo, gdyż RIO nie 

wyrazi zgody na zaciągnięcie kolejnej pożyczki.  

Kontynuując radna Mamzer pytała, czy będzie naszą gminę stać na wykonanie tych 

zaplanowanych inwestycji. 

Odpowiadając na powyższe Pani Skarbnik oznajmiła, że wykonanie zaplanowanych 

inwestycji jest realne.  

Kolejno głos zabrał radny Krzyżański, który pytał, czy w budżecie na przyszły rok ujęte są 

środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mieszkań komunalnych – w blokach po Terpolu. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że sprzedaż tych mieszkań nie jest do końca pewna, wobec tego 

środki z tego tytułu nie są ujęte w budżecie gminy na 2013 r.  

Kolejno głos zabrał radny Janiak, który nawiązał do planowanej sprzedaży mieszkań 

komunalnych znajdujących się w Widawie, przy ul. Kiełczygłowskiej i zapytał, czy możliwe 

będzie uiszczenie płatności w dwóch ratach. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że powyższa kwestia powinna być zawarta w umowach 

sprzedaży. 

Następnie radna Mamzer prosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienie kwestii, czy w związku z tym, 

że w Korzeniu zostanie wybudowany wodociąg planowana jest również przebudowa drogi 

w tej miejscowości. 

Pani Słowińska odpowiedziała, że w tym celu przygotowywana jest uchwała intencyjna, ale 

dodała, że zawsze w ciągu roku można wykonać stosowne przesunięcia budżetowe. 



Ponownie Przewodnicząca Mamzer zabrała głos nawiązując do udziału naszej gminy 

w działaniach LGD Dolina Grabi. Dodała, że uczestniczyła w posiedzeniu tego 

Stowarzyszenia i okazuje się, że gmina Widawa w ogóle się nie interesuje propozycjami 

i możliwościami jakie daje udział w tej grupie. Kontynuując Przewodnicząca Mamzer 

oznajmiła, że są takie wioski, gdzie mieszkańcy odznaczają się dużą aktywnością społeczną 

i chętnie skorzystaliby z dodatkowych środków, np. przygotowując się do udziału 

w dożynkach powiatowych. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Skarbnik oznajmiła, że takie wsparcie powinno być 

realizowane z działu promocji. 

 

Ad. 2 

W tym punkcie obrad Przewodnicząca Mamzer nawiązała do kwestii dotyczącej tworzenia 

nowych komisji Rady Gminy, zgodnie z uchwalonym statutem gminy. Zaproponowała, aby 

Pan Ireneusz Płóciennik sporządził wstępny zarys członkowstwa poszczególnych radnych 

w komisjach. Dodała, że takie rozwiązanie znacznie ułatwi podjęcie stosownych uchwał.  

W odpowiedzi na powyższe Pan Ireneusz Płóciennik – Przewodniczący Rady Gminy 

oznajmił, że on nie będzie członkiem żadnej komisji i nie będzie również uczestniczył 

w przydzielaniu członkowstwa innym radnym, dodał, że sprawa ta rozstrzygnie się na sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych – Pani Iwona Mamzer zamknęła 

kolejne obrady Komisji i podziękowała wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna        Przewodnicząca  

Komisji ds. Socjalnych 

 

Iwona Mamzer 
 

 

 


