
Protokół Nr 11/13 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 13 grudnia 2013 r. 
 

Ostatnie w tym roku posiedzenie komisji otworzył Pan Waldemar Semaszczuk – 

Przewodniczący Komisji, który powitał radnych i zaproszonych gości oraz przedstawił 

proponowany na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

 

1. Podsumowanie pracy komisji i przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 

2013 r.  

2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 r. 

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłaszano uwag. Następnie Przewodniczący 

Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu z poprzedniego posiedzenia. Dodał, 

że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu, poza tym oznajmił, iż jest 

możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokołu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

przewodniczący komisji zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 1 

S p r a w o z d a n i e 
z działalności Komisji Spraw Społecznych 

za 2013 rok 
 

Komisja Spraw Społecznych składająca się z 6 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 10 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.  
 

Podczas pierwszego posiedzenia w dniu 11 stycznia 2013 r. członkowie komisji zaopiniowali 

pozytywnie przedstawiony przez Panią Dorotę Słowińską projekt budżetu gminy na 2013 r. 

Poza tym omawiano sprawy dotyczące bieżącej działalności gminy.  
 

W trakcie drugiego posiedzenia odbytego w dniu 18 lutego 2013 r. komisja udała się 

z wizytą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, którego 

działalność przedstawiła Pani Dorota Pawlak – Kierownik placówki.   
 

Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 7 marca 2013 r., dokonano oceny działalności placówek 

kulturalnych – GOK, GBP na podstawie sprawozdania kierowników tych placówek. 

Natomiast w drugiej części posiedzenia członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem 

z wykorzystania budżetów przyznanych klubom sportowym. Powyższe sprawozdanie 

przedstawiła Pani Longina Oleszczuk – Sekretarz Urzędu Gminy.  
 

W ramach posiedzenia odbytego w dniu 18 kwietnia 2013 r. podczas którego Pani Katarzyna 

Frąckiewicz – kierownik GOPS przedstawiła działalność ośrodka pomocy społecznej, a Pan 

Troczyński – policjant z Komisariatu Policji w Widawie przedstawił analizę stanu 

bezpieczeństwa na terenie gminy.  



 

W trakcie kolejnego posiedzenie odbytego 23 maja 2013 r., dokonano analizy działalności 

jednostek OSP, którą przedstawiła Pani Magdalena Ochocka – pracownik Urzędu Gminy. 
 

W trakcie posiedzenia, które odbyło się w dniu 23 lipca 2013 r. członkowie Komisji 

zapoznali się z funkcjonowaniem służby zdrowia na terenie gminy. Tematycznych informacji 

udzieliła księgowa SPZPOZ Pani Elżbieta Weber.  
 

Kolejne posiedzenie komisji odbyło się 29 sierpnia 2013 roku, podczas którego radni 

zapoznali się ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu gminy za i półrocze 2013 r. 

funkcjonowaniem służby zdrowia oraz problemem bezrobocia na terenie gminy Widawa. 

Ponadto dyskutowano w temacie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku lecznicy w 

Widawie oraz przetargu na dowóz dzieci szkolnych.  
 

Dnia 31 października odbyło się kolejne, w 2013 roku spotkanie, na którym członkowie 

Komisji zapoznali się z zasadami związanymi z rozdysponowaniem środków GOPS dla 

podopiecznych oraz przygotowaniem Ośrodka do zadań związanych z nadejściem zimy.  
 

Dnia 22 listopada odbyło się kolejne, w 2013 roku spotkanie, na którym radni zapoznali się z 

założeniami projektu budżetu gminy na 2014 r., które przedstawiła Pani Dorota Słowińska – 

skarbnik Gminy. Ponadto opracowali plan pracy komisji na 2014 r.  
 

Ostatnie posiedzenie komisji ds. Socjalnych odbyło się 13 grudnia 2013 roku, na którym 

radni dokonali podsumowania pracy komisji oraz zaopiniowali pozytywnie przygotowany 

projekt budżetu gminy na 2014 r., który przedstawiła Pani Dorota Słowińska – Skarbnik 

Gminy.  

 

 

Ad. 2 

W tym punkcie obrad Pani Dorota Słowińska – Skarbnik Gminy przedstawiła założenia 

projektu budżetu na 2014 r., które zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję. 

 

Pan Waldemar Semaszczuk zamknął obrady Komisji i podziękował wszystkim za 

uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna       Przewodniczący  

 Komisji Spraw Społecznych 

     Waldemar Semaszczuk 
  

 


