
UCHWAŁA NR XXXVII/235/10 
RADY GMINY WIDAWA  
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Widawa 
za 2009 rok  

 
 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy 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 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, 
poz. 146) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje: 
 
 
 § 1. Przyjmuje sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2009 r., 
stanowiące załączniki Nr 1-4 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/235/10 
Rady Gminy Widawa 
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
 

S p r a w o z d a n i e  
z działalności Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

za 2009 rok.  

Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska składająca się z 12 członków pracowała 
w oparciu o plan pracy na rok 2009, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu 30 
grudnia 2008 r. W roku 2009 Komisja odbyła ogółem 9 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 posiedzenia odbytego w dniu 15 stycznia 2009 r. członkowie komisji analizowali 
sytuację w gminie dot. budowy nakładek asfaltowych oraz sieci wodociągowy. Ponadto 
wnioskowano o poczynienie starań związanych z poprawą płyty boiska na stadionie 
w Widawie oraz utworzenie punktu ratownictwa medycznego.  

W trakcie następnego, posiedzenia odbytego w dniu 3 marca 2009 r. zgłoszono potrzebę 
zakupu dodatkowych lamp oświetleniowych, ponadto wytypowano drogi, na które należy 
wykonać dokumentację, a następnie utwardzić kruszywem. Poza tym komisja przyjęła 
dwumiesięczny plan nawożenia dróg kruszywem.  

Kolejne posiedzenie odbyło się 2 kwietnia 2009 r., gdzie Komisja analizowała sprawozdanie 
z wykonania budżetu za 2008 rok, które przedstawił Skarbnik Gminy - Pan Wiesław 
Kaczmarek oraz zapoznała się z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody – oceny dokonał 
konserwator Paweł Janiak.  

Tematem czwartego w tym roku posiedzenia, które odbyło 21 maja 2009 r. było 
podsumowanie akcji zimowego utrzymania dróg. Podsumowania dokonała Pani Danuta 
Radzioch - Kierownik ZUK. Ponadto członkowie komisji analizowali temat dot. działki GS, 
którą dzierżawi ZUK, a która prawdopodobnie ma zostać wystawiona w przetargu na 
sprzedaż.  

Następne posiedzenie odbyło się w dniu 25 czerwca 2009 r., na którym omawiano aktualne 
sprawy związane z utwardzaniem dróg kruszywem, budową nakładek asfaltowych oraz 
budową nowych nitek wodociągowych. Ponadto komisja zapoznała się z tematem 
dotyczącym zawierania umów przez gospodarstwa domowe na odbiór odpadów.  

W ramach posiedzenia odbytego w dniu 30 lipca 2009 r. komisja stwierdziła, że w budżecie 
gminy powinny się znaleźć pieniądze na odbiór odpadów wielkogabarytowych, gdyż 
zaprzestanie zbiórki tego rodzaju odpadów przyczyni się do zaśmiecania m.in. lasów. Ponadto 
komisja zapoznała się z stanem sanitarnym wód na naszym terenie, który przedstawił Prezes 
Koła Wędkarskiego - Pan H. Błażejewski oraz Wiceprezes ds. Ochrony Wód - Pan K. 
Grabarczyk.  

Kolejne posiedzenie komisji odbyło się 22 października 2009 roku, podczas którego radni 
Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska obradowali wraz z członkami Komisji ds. 
Socjalnych nad propozycją Spółdzielni "Rolnik" w sprawie zakupu działki dzierżawionej 
przez ZUK. W toku dalszego posiedzenia Kierownik GOPS - W. Kasprzyk zapoznała 
radnych z zasadami przydziału różnych form pomocy podopiecznym oraz przygotowaniem 
do zimy.  



 

Podczas posiedzenia wyjazdowego odbytego w dniu 3 listopada 2009 roku Komisja udała się 
w teren, aby ocenić stan dróg gminnych oraz zapoznać się z funkcjonowaniem oczyszczalni 
ścieków w Widawie i Ligocie.  

W dniu 22 grudnia 2009 roku odbyło się ostatnie z zaplanowanych posiedzeń, na którym 
członkowie komisji opracowali plan pracy komisji na 2010 r. oraz analizowali założenia 
przyszłorocznego budżetu gminy.  



 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/10 
Rady Gminy Widawa 
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 
S p r a w o z d a n i e  

z działalności Komisji ds. Budżetu i Finansów  
za 2009 rok.  

Komisja ds. Budżetu i Finansów składająca się z 5 członków pracowała w oparciu 
o plan pracy na rok 2009, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu 30 grudnia 2008 r. 
W roku 2009 Komisja odbyła ogółem 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.  

W trakcie posiedzenia odbytego w dniu 16 stycznia 2009 r. członkowie Komisji zapoznali się 
z projektem budżetu gminy na 2009 rok, który zaprezentował Wójt Gminy. Przedstawiony 
dokument został zaopiniowany pozytywnie. Ponadto dokonana została analiza wynagrodzeń 
pracowników Urzędu Gminy oraz osób zatrudnionych w gminnych jednostek 
organizacyjnych.  

Kolejne posiedzenie zwołano na dzień 13 marca 2009 r., podczas którego Pan Zbigniew 
Parzybut – pełniący obowiązki Kierownika referatu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 
omówił realizację zadań inwestycyjnych według wieloletniego planu inwestycyjnego. 
Podczas tego spotkania radni zapoznali się również z analizą wydatków w poszczególnych 
placówkach szkolnych, którą zaprezentował Skarbnik Gminy. Ponadto omówiona została 
kwestia wynajmu mieszkań w budynku Ośrodka Zdrowia w Chociwiu.  

Następne posiedzenie Komisji odbyło się 31 marca 2009 r., podczas którego Pani Joanna 
Nowak – pracownik Urzędu Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 
2008 rok, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez wszystkich członków Komisji. 
Dodatkowo zapoznano się z warunkami przetargu oraz projektem dotyczącym przebudowy 
ul. Słowackiego.  

Na posiedzeniu, które odbyło się 14 maja 2009 r. dokonano przeglądu posiadanego mienia 
gminnego i zakresu jego wykorzystania. Dodatkowo członkowie Komisji omówili kwestię 
budowy wodociągu oraz planowanych modernizacjach dróg.  

Kolejne posiedzenie odbyło się 26 maja 2009 r., na którym Pani Joanna Nowak – pracownik 
ds. oświaty udzielił członkom Komisji informacji dotyczącej działalności placówek szkolnych 
na terenie gminy. Ponadto Pani Danuta Radzioch – kierownik Zakładu Usług Komunalnych 
omówiła kwestię remontu dróg.  

W dniu 16 czerwca 2009 r. odbyło się kolejne posiedzenie, na którym Pan Zbigniew Parzybut 
przybliżył członkom Komisji działalność Wójta w zakresie pozyskania środków na realizację 
gminnych zadań inwestycyjnych.  

Następne posiedzenie odbyło się 27 sierpnia 2009 r., podczas którego Pan Skarbnik 
przedstawił analizę dochodów własnych gminy za I półrocze oraz sprawozdanie 
z wykonaniem budżetu również za I półrocze 2009 roku, które zostało pozytywnie 
zaopiniowane przez członków Komisji.  

Na kolejnym posiedzeniu, które odbyło się 13 października 2009 r. członkowie Komisji 
zapoznali się z realizacją spłat zaciągniętych kredytów oraz analizą długu na lata następne, 
którą przedstawił Pan Wiesław Kaczmarek – Skarbnik Gminy. Ponadto Pan Zbigniew 
Parzybut udzielił informacji z zakresu planowanych inwestycji.  



 

W trakcie posiedzenia odbytego w dniu 17 listopada 2009 r. Komisja zapoznała się 
z projektami uchwał w sprawie wysokości podatków lokalnych na 2010 r., które następnie 
pozytywnie zaopiniowała. Dodatkowo Pan Paweł Lisowski – Kierownik Zakładu Usług 
Komunalnych przedstawił wysokości stawek za odbiór ścieków i dostarczanie wody po 
planowanych zmianach.  

W dniu 17 grudnia odbyło się kolejne, ostatnie spotkanie w 2009 roku, na którym 
członkowie Komisji zapoznali się z założeniami do projektu budżetu na kolejny rok, które 
przedstawił Skarbnik Gminy. Dodatkowo omówiona została kwestia dalszego 
funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych. Ponadto Komisja opracowała plan pracy na 
2010 rok.  



 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/235/10 
Rady Gminy Widawa 
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
 

S p r a w o z d a n i e  
z działalności Komisji ds. Socjalnych  

za 2009 rok.  

Komisja ds. Socjalnych składająca się z 6 członków pracowała w oparciu o plan pracy 
na rok 2009, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu 30 grudnia 2008 r. W roku 2009 
Komisja odbyła ogółem 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 2009 r. odbytego w dniu 14 stycznia członkowie Komisji 
zapoznali się z projektem budżetu gminy na 2009 rok, który przedstawił Skarbnik Gminy. 
Projekt został zaopiniowany pozytywnie przez radnych wchodzących w skład tej Komisji. 
Ponadto podjęta została dyskusja w kwestii możliwości pozyskiwania dofinansowania na 
budowę dróg rolniczych.  

W trakcie następnego posiedzenia odbytego w dniu 16 lutego 2009 r. Pani Wiesława Brocka 
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzykowie oraz Pani Krystyna Partyczyńska – Dyrektor 
Przedszkola w Widawie przedstawiły członkom Komisji możliwość utworzenia oddziału 
przedszkolnego w placówce szkolnej w Brzykowie. Ponadto Pani Karolina Pokorska – 
pracownik ds. oświaty, kultury i sportu zaprezentowała sprawozdanie z wykorzystania 
budżetu przyznanego klubom sportowym w 2008 roku.  

Kolejne posiedzenie odbyło się 19 marca 2009 r., podczas którego członkowie Komisji 
dokonali oceny działalności placówek oświatowych – GOK, GBP oraz filii bibliotecznych.  

Tematem następnego posiedzenia, które odbyło 6 kwietnia 2009 r. było zapoznanie się 
z działalnością GOPS i perspektywami uruchomienia całodobowego Domu Pomocy 
Społecznej oraz ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, a także analiza 
zjawisk patologii społecznej. Stan bezpieczeństwa publicznego w gminie przybliżył Komisji 
Pan Andrzej Bykowski – Komendant 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 spotkanie odbyło się w dniu 15 czerwca 2009 r., podczas którego dokonano oceny 
działalności poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na 
terenie gminy. Ponadto członkowie Komisji zgłosili potrzebę wyodrębnienia 
i zagospodarowania teren, na którym mogłyby odbywać się manewry, czy też zawody 
strażackie.  

W ramach posiedzenia odbytego w dniu 23 czerwca 2009 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.  

W trakcie kolejnego posiedzenie odbytego 25 sierpnia 2009 r., dokonano analizy 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku. Członkowie Komisji 
zwizytowali placówki szkolne i ocenili stan przygotowania tych obiektów do nowego roku 
szkolnego.  

W trakcie następnego posiedzenia odbytego w dniu 10 września 2009 r. członkowie Komisji 
zapoznali się ze stanem bezrobocia na terenie naszej gminy. Dodatkowo omówiona została 



 

kwestia wykupu przez firmę „Nepentes” działek położonych w miejscowości Chociw. 
Ponadto Pani Karolina Pokorska – pracownik Urzędu Gminy przedstawiła kwestię 
funkcjonowania służby zdrowia. 

Kolejne posiedzenie komisji odbyło się 22 października 2009 roku, podczas którego radni 
Komisji ds. Socjalnych obradowali wraz z członkami Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska nad propozycją Spółdzielni "Rolnik" w sprawie zakupu działki dzierżawionej 
przez ZUK. W toku dalszego posiedzenia Kierownik GOPS - W. Kasprzyk zapoznała 
radnych z zasadami przydziału różnych form pomocy podopiecznym oraz przygotowaniem 
do zimy.  

Dnia 21 grudnia odbyło się kolejne, ostatnie w 2009 roku spotkanie, na którym członkowie 
Komisji zapoznali się z założeniami projektu budżetu na 2010 r., które przedstawił Pan 
Wiesław Kaczmarek – Skarbnik Urzędu Gminy. Ponadto został opracowany plan pracy 
Komisji na przyszły rok.  



 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/235/10 
Rady Gminy Widawa 
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
 

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

za 2009 rok.  

Komisja Rewizyjna składająca się z 5 członków pracowała w oparciu o plan pracy na 
rok 2009, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu 30 grudnia 2008 r. W roku 2009 
Komisja odbyła ogółem 12 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.  

W trakcie posiedzenia odbytego w dniu 13 stycznia 2009 r. członkowie komisji zaopiniowali 
projekt budżetu gminy na 2009 rok, który przedstawił Skarbnik Gminy. Poza tym 
analizowano aktualne sprawy dotyczące gminy.  

Kolejne posiedzenie zwołano na dzień 11 lutego 2009 r., gdzie Pan Zbigniew Parzybut 
przedstawił przeprowadzone w swoim referacie, w 2008 roku przetargi. Na posiedzenie 
zaproszono również Panią Karolinę Pokorską, która przedstawiła dane dot. przetargu na opał. 
Ponadto wystąpił Pan Wójt, który przedstawił zmiany personalne obsługujących targowicę 
w Widawie.  

Następne posiedzenie komisji odbyło się 16 marca 2009 r., która zebrała się celem oceny 
pracy ZUK - u oraz ustosunkowania się do prośby Pana Kucpra dot. najmu lokalu 
mieszkalnego.  

Na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2009 r. Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie 
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2008 rok oraz wystąpiła z wnioskiem do 
Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.  

Kolejne posiedzenie odbyło się 17 kwietnia 2009 r., gdzie dokonano analizy realizacji 
przyłączy do sieci wodociągowej w Józefowie Widawskim oraz wytypowano drogi, które 
wymagają utwardzenia kruszywem.  

W trakcie posiedzenia, które odbyło się 24 czerwca, członkowie komisji analizowali sytuację 
mieszkaniowo - komunalną i socjalną na terenie gminy.  

Kolejne posiedzenie odbyło się 15 lipca 2009 roku i było poświęcone analizie 
przygotowanych projektów dróg i wodociągów. Ponadto Komisja wysłuchała sprawozdania 
Kierownika GOPS z działalności ośrodka za I półrocze. W sprawach bieżących i różnych, 
Komisja zajęła swoje stanowisko w sprawie Pani Ciechanowskiej dot. zajęcia przez gminę 
części działki pod drogę gminną.  

W toku posiedzenia, które odbyło się 21 sierpnia 2009 r. Komisja analizowała sprawozdanie 
Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze oraz zapoznała się z remontami 
przeprowadzonymi w okresie wakacji w poszczególnych placówkach szkolnych. Wyjaśnień 
z zakresu oświaty przedstawiła Pani Joanna Nowak - pracownik UG. Ponadto na posiedzeniu 
radni dyskutowali w temacie wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów.  

Na posiedzeniu w dniu 9 września komisja dokonała analizowała ofertę przedstawioną przez 
Spółdzielnię "Rolnik" dot. propozycji sprzedaży gminie działki dzierżawionej przez ZUK.  



 

Na posiedzeniu komisji w dniu 13 listopada radni zapoznali się z działaniami mającymi na 
celu pozyskiwanie środków z zewnątrz. Skarbnik przedstawił również projekty uchwał dot. 
ustalenia wysokości podatków na przyszły rok.  

Na kolejnym posiedzeniu komisji w dniu 24 listopada komisja rozpatrywała skargę Państwa 
Leonarda i Teresy Ciechanowskich z dnia 8 października 2009 r. na działalność Wójta 
Gminy.  

Na ostatnim posiedzeniu komisji w 2009 r. tj. 11 grudnia komisja dyskutowała w sprawie 
przyjętych na ostatniej sesji stawek opłat za wodę i ścieki oraz zapoznała się z projektem 
budżetu gminy na 2010 r.  


