
Protokół Nr 12/13 

z posiedzenia Komisji Oświaty 

odbytej w dniu 23 grudnia 2013 r. 

 

Kolejne posiedzenie Komisji Oświaty otworzył Pan Zbigniew Krzyżański – 

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

zaproszonych gości. W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania 

i zaprezentował zaplanowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 

 

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 rok. 

2. Opracowanie planu pracy na 2014 rok. 

3. 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 

Przystępując do realizacji przedstawionego porządku obrad Przewodniczący poprosił 

w pierwszej kolejności o zabranie głosu Panią Dorotę Słowińską – Skarbnik Gminy w celu 

przedstawienia stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu gminy. 

Wobec powyższego Pani Skarbnik odczytała uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie 

Finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Widawa 

a także w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Widawa na 2014 rok. Następnie 

zaznaczyła, iż pomimo pozytywnych opinii należy wprowadzić pewne modyfikacje, które nie 

dotyczą zmiany kwot a jedynie pewnych zapisów merytorycznych. W toku dalszej 

wypowiedzi Pani Skarbnik szczegółowo omówiła na czym polegają wspomniane powyżej 

korekty. 

Z uwagi na to, iż radni na poprzednim posiedzeniu komisji zapoznali się z założeniami do 

budżetu, które nie uległy żadnej zmianie a proponowane korekty zostały szczegółowo 

omówione przez Panią Skarbnik projekt budżetu Gminy Widawa na 2014 rok został 

pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji. 

Następnie głos zabrał Pan Jerzy Sylwester Woźniak – Wójt Gminy, który podziękował za 

pozytywne zaopiniowanie przedstawionego projektu budżetu. W toku dalszej wypowiedzi 

pokrótce przedstawił, jakie zadania będą priorytetowe do realizacji w przyszłym roku. 

Ponadto zaznaczył, iż kwoty jakie zostały zaplanowane na poszczególne przedsięwzięcia 

mogą ulec zmianie, gdyż dopiero po rozstrzygnięciu przetargów i wyłonieniu wykonawców 

będzie wiadomo ile faktycznie będzie kosztowała dana inwestycja. Dodał również, iż dopiero 

w trakcie realizacji budżetu będzie wiadomo, czy uda się wprowadzić jakieś dodatkowe 

zadania, gdyż lepiej zawczasu nie zakładać zbyt wiele, by nie okazało się, że nie ma 

wystarczających środków na wykonanie zaplanowanych działań. Na zakończenie swej 

wypowiedzi Wójt Gminy zaznaczył, iż należy liczyć się również z nieprzewidzianymi 

wydatkami, które trzeba będzie wprowadzić do planu finansowego gminy. 

 

 



Ad. 2 

W tym punkcie obrad członkowie Komisji opracowali plan pracy Komisji Oświaty na 

2014 rok, który zostanie przedłożony do wglądu Radzie Gminy Widawa i zatwierdzenia na 

najbliższej sesji. 

Plan pracy Komisji przedstawia się następująco: 

Lp.  Termin Tematyka posiedzenia  

Osoby 

odpowiedzialne 

za 

przedstawienie 

zagadnienia 

1.  styczeń 

1. Zapoznanie się z budżetem przyznanym 

poszczególnym placówkom szkolnym na rok 2014. Skarbnik Gminy 

Kierownik ROS 
2. Sprawy bieżące i różne. 

2.  luty  
1. Analiza realizacji zadań Gminnego Ośrodka Kultury.  

Kierownik GOK  2. Sprawy bieżące i różne. 

3.  marzec  

1. Analiza działalności bibliotek na terenie gminy – 

posiedzenie wyjazdowe. Kierownik GBP 

2. Sprawy bieżące i różne. 

4.  kwiecień  

1. Analiza działalności Szkoły Społecznej w Restarzewie -   

posiedzenie wyjazdowe. Dyrektor Szkoły 

Społecznej 
2. Sprawy bieżące i różne. 

5.  maj  

1. Analiza wydatków oświatowych przyjętych na 2014 

rok. Skarbnik Gminy 

 
2. Sprawy bieżące i różne. 

6.  czerwiec  

1. Zapoznanie się z planowanymi remontami w szkołach – 

posiedzenie wyjazdowe. Dyrektorzy szkół 

2. Sprawy bieżące i różne. 

7.  sierpień  

1. Analiza realizacji zaplanowanych na okres wakacyjny 

remontów w szkołach – posiedzenie wyjazdowe. Dyrektorzy szkół 

2. Sprawy bieżące i różne. 

8.  wrzesień  
1. Analiza realizacji wydatków oświatowych. Skarbnik Gminy 

Kierownik ROS 1. Sprawy bieżące i różne. 

9. październik 

1. Analiza działalności GOK – podsumowanie 

działalności. Kierownik GOK 

2. Sprawy bieżące i różne. 

10.  grudzień  

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 r. 

Skarbnik Gminy 2. Opracowanie planu pracy na 2015 rok. 

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

 



Ad. 3. 

W kolejnym punkcie obrad wywiązała się dyskusja związana z organizacją zajęć dla dzieci 

w okresie ferii, jakie mogą zaproponować szkoły oraz placówka kulturalna Gminnego 

Ośrodka Kultury. W trakcie rozmów radni zgodnie stwierdzili, iż gminy wiejskie mają dużo 

mniejsze szanse na zaoferowanie dzieciom, by mogły w sposób atrakcyjny spędzić czas 

zimowego wypoczynku. 

 

Następnie w związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na to posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął 

kolejne obrady Komisji Oświaty. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Jolanta Szuleta       Przewodniczący Komisji Oświaty 
 

                                                                         Zbigniew Krzyżański 


