
UCHWAŁA NR XL/269/10 
RADY GMINY WIDAWA 

z dnia 10 listopada 2010 r. 
 
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Widawa 
za 2010 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. 1141 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, 
Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz § 40 ust. 2 Statutu Gminy Widawa 
(Dz. U. 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 2010 r., 

stanowiące załączniki Nr 1-4 do niniejszej uchwały: 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



                               Załącznik Nr 1  
                               do Uchwały Nr XL/269/10 
                               Rady Gminy Widawa 
                               z dnia 10 listopada 2010 r. 

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

za 2010 rok.  

Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska składająca się z 12 członków pracowała 
w oparciu o plan pracy na rok 2010, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu 30 grudnia 
2009 r. W roku 2010 Komisja odbyła ogółem 7 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 14 stycznia 2010 roku członkowie komisji analizowali 
sytuację dotyczącą dalszych losów Komisariatu policji w Widawie oraz dokonano 
zaopiniowania budżetu na 2010 rok.  

W trakcie następnego, posiedzenia odbytego w dniu 25 lutego 2010 roku  członkowie 
komisji opracowali harmonogram utwardzania dróg gminnych kruszywem. Komisja 
zapoznała się również z planami ZUK dot. sprzedaży sprzętu nieużywanego już przez Zakład 
oraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Sędziejowice dotyczące likwidację Komisariatu Policji 
w Widawie.   

Kolejne posiedzenie odbyło się 15 kwietnia 2010 roku, gdzie Komisja analizowała 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok, które przedstawił Skarbnik Gminy - Pan 
Wiesław Kaczmarek oraz zapoznała się z analizą sytuacji związanej z oświetleniem ulicznym 
przy drogach gminnych, którą przedstawiła Pani Danuta Radzioch.  

Tematem czwartego w tym roku posiedzenia, które odbyło 14 maja 2010 roku było analiza 
obecnego stanu technicznego ośrodka zdrowia w Brzykowie. 

Następne posiedzenie odbyło się w dniu 25 czerwca 2010 roku, na którym dokonano 
przeglądu gospodarstw domowych pod kątem zawartych umów na odbiór odpadów. Komisja 
wskazała również potrzebę odbioru odpadów wielkogabarytowych.  

W ramach posiedzenia odbytego w dniu 28 września 2010 roku komisja zapoznała się 
z funkcjonowaniem zakładu Usług Komunalnych oraz z sytuacją oczyszczalni ścieków 
w Widawie, którą przedstawił Pan Radosław Sobczyński – pracownik oczyszczalni.  

Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się 26 października 2010 roku, podczas którego radni 
Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznali się z problematyką związaną 
z gospodarką leśną i łowiecką na terenie naszej gminy. Dyskutowano również w temacie 
działań, jakie podejmuje samorząd gminny w zakresie ochrony środowiska.  

 



           Załącznik Nr 2 
           do Uchwały Nr XL/269/10 
           Rady Gminy Widawa 
           z dnia 10 listopada 2010 r. 

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

za 2010 rok. 
 

Komisja ds. Budżetu i Finansów składająca się z 5 członków pracowała w oparciu o plan 
pracy na rok 2010, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu 30 grudnia 2009 r. W roku 
2010 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. 
 

W trakcie posiedzenia odbytego w dniu 19 stycznia 2010 roku członkowie Komisji zapoznali 
się z projektem budżetu gminy na 2010 rok, który przedstawił Skarbnik Gminy. 
Zaprezentowany dokument został zaopiniowany pozytywnie. Ponadto dokonana została 
analiza wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników gminnych jednostek 
organizacyjnych. 
 

Kolejne posiedzenie zwołano na dzień 16 lutego 2010 roku, podczas którego omówiona 
została realizacja zadań wieloletniego planu inwestycyjnego. Ponadto dokonano analizy 
działalności Zakładu Usług Komunalnych. 
 

Następne posiedzenie Komisji odbyło się 8 kwietnia 2010 roku, podczas którego Pan 
Skarbnik przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, które zostało 
pozytywnie zaopiniowane przez wszystkich członków Komisji.  
 

Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2010 roku dokonano przeglądu posiadanego mienia 
gminnego i zakresu jego wykorzystania.  
 

Kolejne posiedzenie odbyło się 20 maja 2010 roku, podczas którego dokonano analizy 
wydatków oświatowych przyjętych na 2010 rok. Ponadto zapoznano się z realizacją 
bieżących remontów dróg gminnych oraz ilością środków pieniężnych przeznaczonych na ten 
cel. 
 

W dniu 19 sierpnia 2010 roku odbyło się kolejne posiedzenie, na którym Pan Skarbnik 
przedstawił realizację dochodów własnych gminy za okres pięciu pierwszych miesięcy. 
Ponadto przybliżył członkom Komisji działalność Wójta w zakresie pozyskania środków na 
realizację gminnych zadań inwestycyjnych. 
 

Następne posiedzenie odbyło się 24 sierpnia 2010 roku, podczas którego Pani Sekretarz 
przedstawiła sprawozdanie z wykonaniem budżetu za I półrocze 2010 roku, które zostało 
pozytywnie zaopiniowane przez członków Komisji. Ponadto omówiona została kwestia 
realizacji funduszu sołeckiego. 
 

Na kolejnym posiedzeniu, które odbyło się 23 września 2010 roku członkowie Komisji 
zapoznali się z realizacją spłat zaciągniętych kredytów oraz analizą długu na lata następne, 
którą przedstawił Pan Wiesław Kaczmarek – Skarbnik Gminy. 
 

Dnia 28 października 2010 r. odbyło się kolejne, ostatnie spotkanie, na którym członkowie 
Komisji zapoznali się z założeniami projektu budżetu na 2010 r., które przedstawił Pan 
Wiesław Kaczmarek – Skarbnik Urzędu Gminy. 



         Załącznik Nr 3 
         do Uchwały Nr XL/269/10 
         Rady Gminy Widawa 
         z dnia 10 listopada 2010 r. 

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

za 2010 rok. 
 

Komisja ds. Socjalnych składająca się z 6 członków pracowała w oparciu o plan pracy na rok 
2010, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu 30 grudnia 2009 r. W roku 2010 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 pierwszego posiedzenia w 2010 roku odbytego w dniu 15 stycznia członkowie 
Komisji zapoznali się z projektem budżetu gminy na 2010 rok, który przedstawił Skarbnik 
Gminy. Projekt został zaopiniowany pozytywnie przez radnych tej Komisji. Ponadto 
zapoznano się z warunkami pomocy osobom potrzebującym. 
 

W trakcie następnego posiedzenia odbytego w dniu 9 lutego 2010 roku Komisja Socjalna 
zapoznała się z wykorzystaniem budżetu przyznanego klubom sportowym w 2009 roku.  
 

Kolejne posiedzenie odbyło się 11 marca 2010 roku, podczas którego członkowie Komisji 
dokonali oceny działalności placówek oświatowych – GOK, GBP oraz filii bibliotecznych. 
Ponadto omówiona została kwestia dalszego funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych. 
 

Podczas następnego posiedzenia w dniu 14 kwietnia 2010 roku członkowie Komisji 
zapoznali się z działalnością GOPS i perspektywami uruchomienia całodobowego Domu 
Pomocy Społecznej. Ponadto dokonali oceny stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
gminy, a także analiza zjawisk patologii społecznej. Dodatkowo Komisja wnioskowała za 
zrealizowaniem zaplanowanej modernizacji boiska szkolnego w Brzykowie. 
 

Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 21 czerwca 2010 roku, gdzie wizytując poszczególne 
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, dokonano oceny ich 
działalności. W trakcie wizytacji, strażacy poszczególnych jednostek przedstawiali swoje 
potrzeby. 
 

W trakcie kolejnego posiedzenie odbytego 30 czerwca 2010 roku, 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. 
 

Na spotkaniu, które odbyło się 23 sierpnia 2010 roku Komisja dokonała analizy 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Ponadto podczas 
wizytacji poszczególnych placówek szkolnych dokonali oceny stanu przygotowania tych 
jednostek do nowego roku szkolnego. 
 

W trakcie następnego posiedzenia odbytego w dniu 20 września 2010 roku członkowie 
Komisji zapoznali się ze stanem bezrobocia na terenie naszej gminy a także funkcjonowania 
służby zdrowia. 
 

Dnia 8 października odbyło się kolejne, ostatnie w 2010 roku spotkanie, podczas którego 
członkowie Komisji zwizytowali nowowybudowany Ośrodek Zdrowia w Pabianicach oraz 
zmodernizowanej placówki w Bauczu. Ponadto Pani Wioletta Kasprzyk – Kierownik GOPS, 
która udzieliła wyjaśnień dotyczących rozdysponowania środków finansowych dla 
podopiecznych i przygotowanie do zimy. 



                   Załącznik Nr 4 
         do Uchwały Nr XL/269/10 
         Rady Gminy Widawa 
         z dnia 10 listopada 2010 r. 

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

za 2010 rok. 
 

Komisja Rewizyjna składająca się z 5 członków pracowała w oparciu o plan pracy na rok 
2010, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu 30 grudnia 2009 r. W roku 2010 Komisja 

odbyła ogółem8 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 12 stycznia 2010 roku członkowie Komisji 
zaopiniowali projekt budżetu gminy na 2010 rok. 
 
Kolejne posiedzenie zwołano na dzień 23 marca 2010 roku, podczas którego Komisja 
dokonała kontroli przeprowadzonych w ostatnim czasie przetargów. Poza tym, zaproszona na 
posiedzenie Komisji Pani Radzioch – pracownik Urzędu Gminy przedstawiła oraz dokonała 
analizy harmonogramu remontów mienia komunalnego. 
 
Następne posiedzenie Komisji odbyło się 13 kwietnia 2010 roku, która zebrała się celem 
zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz wystąpiła 
z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi. 
 
Na posiedzeniu w dniu 17 maja 2010 roku przeprowadzono kontrolę oraz ocenę działalności 
Zakładu Usług Komunalnych. Szczegółowych informacji udzielił Pan Paweł Lisowski – 
Kierownik tej placówki. 
 
Kolejne posiedzenie odbyło się 24 czerwca 2010 roku, podczas którego dokonano analizy 
sytuacji w zakresie oświaty. Ponadto Pani Joanna Nowak – pracownik administracyjny d/s 
oświaty przedstawiła harmonogram zaplanowanych remontów w poszczególnych placówkach 
szkolnych z terenu gminy.  
 
W trakcie kolejnych obrad Komisji, które odbyły się 24 sierpnia 2010 roku przeprowadzono 
analizę sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. Ponadto 
zaproszona na posiedzenie Pani Dorota Kaczmarek – pracownik Referatu Rolnictwa 
i Rozwoju Gospodarczego przedstawiła najbliższe plany związane z wodociągowaniem 
gminy, a także realizacją zaplanowanych inwestycji. 
 
W toku posiedzenia, które odbyło się 9 września 2010 roku Komisja zapoznała się 
działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto dokonano analizy 
przygotowanych do realizacji projektów dróg. 
 
W dnu 14 października 2010 roku odbyło się kolejne, ostatnie posiedzenie Komisji podczas 
którego Pani Jolanta Pietras – Sekretarz Gminy wraz z Panią Sylwią Młynarczyk przedstawiła 
działania mające na celu pozyskiwanie środków z zewnątrz. Ponadto rozpatrzono zbiorową 
skargę mieszkańców gminy na działalność Wójta Gminy Widawa. 


