
Protokół Nr 19/14 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 5 września 2014 r. 

 

Posiedzenie komisji otworzył Pan Waldemar Semaszczuk – Przewodniczący Komisji, 

który powitał radnych i zaproszonych gości. W dalszej kolejności stwierdził kworum 

niezbędne do obradowania i przedstawił zaplanowany porządek obrad, który przedstawia się 

następująco: 

 

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.  

2. 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. 

W pierwszym punkcie obrad głos zabrała Pani Dorota Słowińska – Skarbnik Gminy, która 

przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. Oznajmiła, że 

uchwalony budżet na 2014 r. został zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami 

Wójta Gminy. Kontynuując oznajmiła,  że dochody gminy zostały zaplanowane na kwotę 

22 276 113,56 zł, dodała że, w I półroczu wykonanie dochodów wyniosło 55,32% w stosunku 

do planu. Kolejno Pani Skarbnik oznajmiła, że w I półroczu 2014 r. Gmina Widawa nie 

zaciągała żadnych kredytów i pożyczek.  

W toku dalszej wypowiedzi Pani Słowińska przedstawiła wykonanie dochodów i wydatków 

w poszczególnych działach. W tym miejscu oznajmiła, że wykonanie dochodów od podatku 

osób prawnych jest niewielkie. Podsumowując temat oznajmiła, 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. 

W tym miejscu głos zabrała radna Mamzer, która pytała o stan zadłużenia gminy Widawa. 

Odpowiadając na powyższe Pani Skarbnik oznajmiła, że w roku bieżącym należy spłacić 

kwotę ok. 630 tys. zł, a ogólna kwota zadłużenia gminy wynosi ok. 7 mln zł.  

W tym miejscu radny Semaszczuk przypomniał, że na początek kadencji zadłużenie gminy 

wynosiło ok. 12 mln zł. 

W tym temacie ponownie głos zabrała radna Mamzer, która pytała o zobowiązania gminy 

na k. czerwca 2014 r. 

Pani Skarbnik oznajmiła, że wszystkie zobowiązania gmina spłaca na bieżąco, dodała, 

że wszystkie inwestycje realizowane w gminie mają uregulowaną płatność. Kontynuując Pani 

Słowińska poinformowała, że w Brzykowie został sprzedany lokal mieszkalny i plac po 

byłym SKR. Środki pozyskane z tego tytułu mają zostać przeznaczone na budowę garażu dla 

OSP.   

Po wypowiedzi Pani Skarbnik radna Mamzer pytała o planowaną budowę wodociągu 

w Siemiechowie.  



Pani Słowińska odpowiedziała, że został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji, 

rozpatrzony pozytywnie i otrzymanie informacji o wysokości kwoty dofinansowania pozwoli 

zaplanować dalsze środki i realizację projektu.  

Ponownie radna Mamzer pytała, czy jest pewność, że wszystkie inwestycje zaplanowane 

na rok bieżący zostaną zrealizowane.  

Pani Skarbnik odpowiedziała, że będą dołożone starania, aby wszystkie zadania ujęte 

w budżecie na ten rok zostały zrealizowane.  

Na zakończenie tego tematu Pani Skarbnik proponowała, aby radni zapoznali się 

z dokumentem będącym Sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy 

za I półrocze.  

 

 

Ad. 2. 

W tym punkcie obrad radny Janiak poruszył temat budowy trybun na stadionie w Widawie. 

Oznajmił, że zagwarantowana z funduszu sołeckiego kwota 10 tys. nie wystarczy 

na wykonanie całości trybun, toteż radny Janiak proponuje, aby zadanie wskazane 

w funduszu sołeckim wykonać w granicach zaplanowanej kwoty 10 tys.   

 

W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia Pan Waldemar Semaszczuk zamknął 

obrady Komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna                Przewodniczący  

 Komisji Spraw Społecznych 

     Waldemar Semaszczuk 
 

 


