UCHWAŁA NR XXVII/173/09
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Widawa
za 2008 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 40 ust. 2 Statutu Gminy Widawa (Dz. Urz.
Województwa Łódzkiego Nr 166, poz. 1652 z dnia 18 czerwca 2003 r. i Nr 146 poz. 1171
z dnia 9 maja 2006 r.) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2008 r.,
stanowiące załączniki Nr 1-4 do niniejszej uchwały:
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXVII/173/09
Rady Gminy Widawa
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Sprawozdanie
z działalności Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
za 2008 rok.
Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska składająca się z 12 członków pracowała
w oparciu o plan pracy na rok 2008, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu 28 grudnia
2007 r. W roku 2008 Komisja odbyła ogółem10 posiedzeń, na których omawiała zagadnienia
merytoryczne wynikające z planu pracy, bieŜącej działalności Gminy i Rady Gminy, a takŜe
opiniowała materiały przygotowane pod obrady Sesji Rady Gminy.
Podczas posiedzenia odbytego w dniu 9 stycznia 2008 r. członkowie komisji pozytywnie
zaopiniowali projekt budŜetu gminy na 2008 rok. Ponadto ustalono plan wodociągowania
miejscowości nie objętych jeszcze nitką wodociągową.
W sprawach bieŜących i róŜnych, członkowie głosowali nad projektem utworzenia Zespołu
Szkół w Chociwiu.
W trakcie następnego, wyjazdowego posiedzenia odbytego w dniu 4 lutego 2008 r.
opracowano harmonogram utwardzania dróg gminnych na 2008 rok.
Poza tym komisja wytypowała drogi wymagające łatania dziur oraz posypania Ŝwirem.
Kolejne posiedzenie odbyło się 31 marca 2008 r., gdzie Komisja analizowała sprawozdanie
z wykonania budŜetu za 2007 rok oraz zapoznała się z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania
Wody – oceny dokonał konserwator Paweł Lisowski. Ponadto na posiedzenie komisji przybył
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego – Pan Zbigniew Parzybut, który
przedstawił komisji stopień zaawansowania prac związanych z budową wodociągów na
terenie gminy.
Tematem czwartego w tym roku posiedzenia, które odbyło 6 maja 2008 r. było
podsumowanie akcji zimowego utrzymania dróg oraz analiza spraw bieŜących i róŜnych.
Następne posiedzenie odbyło się w dniu 15 maja 2008 r., na którym omawiano sprawy
związane z zakupem kostki chodnikowej oraz ustalono kolejność dróg, które wymagają
utwardzenia kruszywem. Ponadto komisja zapoznała się z tematem dotyczącym zawierania
umów przez gospodarstwa domowe na odbiór odpadów, który przedstawiła Pani Dorota
Kaczmarek – pracownik Urzędu Gminy.
W ramach posiedzenia odbytego w dniu 2 lipca 2008 r. komisja zapoznała się z zasadami
przeprowadzania odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy. Poza tym
ustalono, iŜ naleŜy zwodociągować te miejscowości, które będą objęte budową drogi w/g
projektu IPI. W toku dalszego posiedzenia członkowie komisji wytypowali drogi gminne, na
których powinna być połoŜona nakładka asfaltowa.
Kolejne posiedzenie komisji odbyło się 25 września 2008 roku, podczas którego radni
zapoznali się z przygotowanym projektem Uchwały w sprawie zmian w budŜecie, która

wynika z faktu, iŜ gmina musi za własne środki zakupić samochód ratowniczo – gaśniczy
oraz zrealizować budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego. Następnie komisja udała się
do hydroforni w Widawie celem dokonania oceny stanu technicznego budynku. Ponadto
wytypowano drogi, na które powinna być nałoŜona nakładka asfaltowa.
Podczas posiedzenia wyjazdowego odbytego w dniu 24 października 2008 roku Wójt Gminy
zapoznał członków komisji ze sprawą dot. zakupu samochodu poŜarniczego dla Dąbrowy
Widawskiej – oznajmił, Ŝe dotacja n/t cel będzie przyznana oraz innymi sprawami bieŜącymi
gminy. Poza tym na posiedzenie komisji przybyła Pani Gabriela Tomczyk – Kierownik ZUK,
która odpowiadała na pytania radnych dotyczące nawoŜenia dróg kruszywem.
Na przedostatnim posiedzeniu 24 listopada 2008 roku , radni zapoznali się z problematyką
dotyczącą gospodarki leśnej i łowieckiej, którą przedstawił Zbigniew Parzybut – Kierownik
Referatu Rolnictwa.
Ponadto na posiedzenie komisji zaproszono Panią Annę Krześniak, która poinformowała
członków komisji, iŜ gmina otrzymała dotację w wysokości 113 tys. euro na realizację działań
integracyjnych.
Kolejnym tematem, który był omawiany na posiedzeniu komisji było ustalenie podstawy
podatku rolnego.
W dniu 17 grudnia 2008 roku odbyło się ostatnie z zaplanowanych posiedzeń, na którym
członkowie komisji zgłaszali potrzebę zakupu określonych znaków drogowych.
Ponadto Pan Wójt poinformował, iŜ gmina czyni starania, aby otrzymać punkty z NFZ na
leczenie rehabilitacyjne, zapoznał równieŜ członków komisji z innymi sprawami, które
dotyczą gminy.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XXVII/173/09
Rady Gminy Widawa
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Sprawozdanie
z działalności Komisji ds. BudŜetu i Finansów
za 2008 rok.
Komisja ds. BudŜetu i Finansów składająca się z 5 członków pracowała w oparciu o plan
pracy na rok 2008, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu 28 grudnia 2007 r. W roku
2008 Komisja odbyła ogółem 10 posiedzeń, na których omawiała zagadnienia merytoryczne
wynikające z planu pracy, bieŜącej działalności Gminy i Rady Gminy, a takŜe opiniowała
materiały przygotowane pod obrady Sesji Rady Gminy.
W trakcie posiedzenia odbytego w dniu 25 stycznia 2008 r. członkowie Komisji zapoznali się
z projektem budŜetu gminy na 2008 rok, który przedstawił Skarbnik Gminy. Przedstawiony
dokument został zaopiniowany pozytywnie. Ponadto poruszona została kwestia
funkcjonowania poszczególnych placówek szkolnych na terenie gminy.
Kolejne posiedzenie zwołano na dzień 22 lutego 2008 r., podczas którego radni dokonali
analizy wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników gminnych jednostek
organizacyjnych. Poza tym Pani Joanna Nowak – pracownik ds. oświaty przedstawiła Komisji
wydatki oraz zaplanowane remonty w poszczególnych placówkach szkolnych.
Następne posiedzenie Komisji odbyło się 28 marca 2008 r., podczas którego Pan Skarbnik
przedstawił sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za 2007 rok, które zostało pozytywnie
zaopiniowane przez wszystkich członków Komisji. Ponadto Pan Zbigniew Parzybut omówił
realizację zadań inwestycyjnych według wieloletniego planu inwestycyjnego.
Na posiedzeniu w dniu 16 maja 2008 r. dokonano przeglądu posiadanego mienia gminnego
i zakresu jego wykorzystania. Ponadto zapoznano się z zaplanowanymi remontami dróg oraz
kolejnością budowy chodników.
Kolejne posiedzenie odbyło się 30 maja 2008 r., gdzie dokonano analizy działalności
Referatu rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Wyczerpujących informacji udzieliła Pani
Dorota Kaczmarek – pracownik tegoŜ referatu.
W dniu 27 czerwca 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie, na którym Pan Skarbnik
przedstawił realizację dochodów własnych gminy za okres pięciu pierwszych miesięcy.
Ponadto przybliŜył członkom Komisji działalność Wójta w zakresie pozyskania środków na
realizację gminnych zadań inwestycyjnych. RozwaŜono równieŜ moŜliwość dalszego
utrzymania, czy teŜ przekształcenia niektórych placówek szkolnych.
Następne posiedzenie odbyło się 27 sierpnia 2008 r., podczas którego Pan Skarbnik
przedstawił sprawozdanie z wykonaniem budŜetu za I półrocze 2008 roku, które zostało
pozytywnie zaopiniowane przez członków Komisji.

Na kolejnym posiedzeniu, które odbyło się 7 października 2008 r. członkowie Komisji
zapoznali się z realizacją spłat zaciągniętych kredytów oraz analizą długu na lata następne,
którą przedstawił Pan Wiesław Kaczmarek – Skarbnik Gminy.

W trakcie posiedzenia odbytego w dniu 18 listopada 2008 r. Komisja zapoznała się
z projektami uchwał w sprawie wysokości podatków lokalnych na 2009 r., które następnie
pozytywnie zaopiniowała. Ponadto Pani Anna Krześniak udzieliła wyjaśnień dotyczących
projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata
2009-2015.
W dniu 22 grudnia odbyło się kolejne, ostatnie spotkanie w 2008 roku, na którym
członkowie Komisji zapoznali się z załoŜeniami do projektu budŜetu na kolejny rok, które
przedstawił Pan Wójt. Ponadto Komisja opracowała plan pracy na 2009 rok.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XXVII/173/09
Rady Gminy Widawa
z dnia 28kwietnia 2009 r.

Sprawozdanie
z działalności Komisji ds. Socjalnych
za 2008 rok.
Komisja ds. Socjalnych składająca się z 6 członków pracowała w oparciu o plan pracy na rok
2008, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu 28 grudnia 2007 r. W roku 2008 Komisja
odbyła ogółem10 posiedzeń, na których omawiała zagadnienia merytoryczne wynikające
z planu pracy, bieŜącej działalności Gminy i Rady Gminy, a takŜe opiniowała materiały
przygotowane pod obrady Sesji Rady Gminy.
Podczas pierwszego posiedzenia w 2008 r. odbytego w dniu 15 stycznia członkowie Komisji
zapoznali się z projektem budŜetu gminy na 2008 rok, który przedstawił Skarbnik Gminy.
Projekt został zaopiniowany pozytywnie przez radnych tej komisji. Ponadto pokrótce
zapoznał członków Komisji z zadłuŜeniami wobec gminy wynikającymi z tytułu nie
odprowadzania składek podatkowych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.
W trakcie następnego posiedzenia odbytego w dniu 12 lutego 2008 r. Komisja Socjalna
zapoznała się z wykorzystaniem budŜetu przyznanego klubom sportowym w 2007 roku.
Kolejne posiedzenie odbyło się 27 marca 2008 r., podczas którego członkowie Komisji
dokonali oceny działalności placówek oświatowych – GOK, GBP oraz filii bibliotecznych.
Ponadto omówiona została kwestia bezpieczeństwa na terenie gminy oraz moŜliwość
pozyskania funduszy unijnych za pomocą programu „Leader”. Komisja zapoznała się równieŜ
z pracami dotyczącymi realizacji projektu IPI.
Tematem następnego posiedzenia, które odbyło 18 kwietnia 2008 r. było zapoznanie się
z działalnością GOPS i perspektywami uruchomienia całodobowego Domu Pomocy
Społecznej oraz ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, a takŜe analiza
zjawisk patologii społecznej.
Stan bezpieczeństwa publicznego w gminie przybliŜył komisji Pan D. Olszewski –
funkcjonariusz Komisariatu Policji w Widawie. Natomiast wszelkich wyjaśnień związanych
z działalnością GOPS oraz perspektywą powołania całodobowego Domu Pomocy Społecznej
dokonała Pani Wioletta Kasprzyk – Kierownik GOPS.
Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 15 maja 2008 r., gdzie wizytując poszczególne
jednostki Ochotniczych StraŜy PoŜarnych działających na terenie gminy, dokonano oceny ich
działalności. W trakcie wizytacji, straŜacy poszczególnych jednostek przedstawiali swoje
potrzeby. Ponadto członkowie Komisji poruszyli temat działalności Gminnego Domu
Kultury.
W ramach posiedzenia odbytego w dniu 17 czerwca 2008 r. Komisja rozpatrzyła
i zaopiniowała złoŜone wnioski o nadanie tytułu „Honorowego obywatela Gminy Widawa”.
Ponadto dodatkowo zgłoszono do uhonorowania osoby, które równieŜ w pewnym stopniu
prowadziły działalność na rzecz gminy.

W trakcie kolejnego posiedzenie odbytego 28 sierpnia 2008 r., członkowie Komisji udali się
w teren celem analizy remontów planowanych w placówkach szkolnych, w okresie wakacji.
W trakcie wizytacji Radni zostali zapoznani z potrzebami poszczególnych szkół. Ponadto
dokonano analizy sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2008 roku.

W trakcie następnego posiedzenia odbytego w dniu 19 września 2008 r. członkowie Komisji
zapoznali się ze stanem bezrobocia na terenie naszej gminy. Ponadto Pani Gabriela Tomczyk
– pracownik SP ZOZ przedstawiła kwestię funkcjonowania słuŜby zdrowia. Omówiona
została równieŜ moŜliwość utworzenia na terenie gminy punktu ratownictwa medycznego.
Dodatkowo Komisja zajęła się sprawą oświetlenia ulicznego oraz zakupu kolejnego autokaru
szkolnego.
Na spotkaniu, które odbyło się 28 października 2008 r. Pani Wioletta Kasprzyk – Kierownik
GOPS, która udzieliła wyjaśnień dotyczących rozdysponowania środków finansowych dla
podopiecznych i przygotowanie do zimy. Ponadto poinformowała o szansie pozyskania
funduszy na remont i doposaŜenie Domu Środowiskowego w Dąbrowie Widawskiej.
Dnia 22 grudnia odbyło się kolejne, ostatnie w 2008 roku spotkanie, na którym członkowie
Komisji zapoznali się z załoŜeniami projektu budŜetu na 2009 r., które przedstawił Pan
Wiesław Kaczmarek – Skarbnik Urzędu Gminy. Ponadto został opracowany plan pracy
Komisji na przyszły rok.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
XXVII/173/09
Rady Gminy Widawa
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej
za 2008 rok.
Komisja Rewizyjna składająca się z 5 członków pracowała w oparciu o plan pracy na rok
2008, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu 28 grudnia 2007 r. W roku 2008 Komisja
odbyła ogółem10 posiedzeń, na których omawiała zagadnienia merytoryczne wynikające
z planu pracy, bieŜącej działalności Gminy i Rady Gminy, a takŜe opiniowała materiały
przygotowane pod obrady Sesji Rady Gminy.
W trakcie posiedzenia odbytego w dniu 18 stycznia 2008 r. członkowie komisji zaopiniowali
projekt budŜetu gminy na 2008 rok. Poza tym analizowano wkład finansowy gminy
w przebudowę drogi powiatowej – IPI.
Kolejne posiedzenie zwołano na dzień 6 luty 2008 r., gdzie Pan Zbigniew Parzybut
przedstawił przeprowadzone w ostatnim czasie przetargi.
Poza tym, zaproszona na komisję Pani Radzioch – Kierownik ZUK przedstawiła oraz
dokonała analizy harmonogramu remontów mienia komunalnego.
Następne posiedzenie komisji odbyło się 26 marca 2008 r. , która zebrała się celem
zaopiniowania sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2007 rok oraz wystąpiła
z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi.
Na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia. 2008 r. przeprowadzono kontrolę oraz ocenę
działalności Zakładu Usług Komunalnych. Szczegółowych informacji udzieliła Pani
Kierownik ZUK – Danuta Radzioch.
Kolejne posiedzenie odbyło się 19 czerwca 2008 r., gdzie dokonano analizy sytuacji
w zakresie oświaty oraz analizy działalności placówek kulturalnych – GOK, GBP oraz filie
biblioteczne.
Zaproszona Pani Joanna Nowak – pracownik administracyjny d/s oświaty przedstawiła
ogólny zarys spraw związanych z oświatą w naszej gminie, a Pani H. Gronowska dokonała
oceny stanu działalności placówek kulturalnych.
W trakcie posiedzenia, które odbyło się 25 czerwca, członkowie komisji udali się z wizytacją
do Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie celem ustalenia faktycznego stanu ilościowego
i jakościowego strojów ludowych.
Kolejne posiedzenie odbyło się 26 sierpnia 2008 roku i było poświęcone sprawozdaniu Wójta
Gminy z wykonania budŜetu za I półrocze 2007. W tej kwestii głos zabrał Skarbnik Gminy,
który szczegółowo omówił dokument poświęcony wykonaniu budŜetu za I półrocze 2008 r.
i odpowiadał na pytania radnych. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie przez członków
Komisji.

W toku posiedzenia, które odbyło się 27 października 2008 r. Komisja postanowiła zapoznać
się z działalnością GOPS. W związku z tym, na posiedzenie została zaproszona Pani Wioletta
Kasprzyk – Kierownik, która przedstawiła tematy związane z działalnością opieki społecznej
na terenie gminy.
Na posiedzenie przybył równieŜ Pan Zbigniew Parzybut – Kierownik Referatu Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego, który przedstawił najbliŜsze plany związane z wodociągowaniem
gminy.
Na przedostatnim posiedzeniu w 2008 roku tj. 26 listopada komisja dokonała kontroli
wybranego Referatu Urzędu Gminy - Oświaty. Wyjaśnień w tej kwestii dokonała Pani Joanna
Nowak, która przedstawiła zakres prac remontowych wykonanych w poszczególnych
placówkach oświatowych.
Na ostatnim w 2008 roku posiedzeniu komisji tj. 11 grudnia dokonano oceny pracy słuŜby
zdrowia na terenie gminy. Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy, który szczegółowo omówił
sprawy dotyczące działalności słuŜby zdrowia na terenie gminy.
Następnie członkowie komisji dyskutowali nad przedstawionymi przez Panią Gabrielę
Tomczyk stawkami opłat za wodę i ścieki.

