
UCHWAŁA NR XV/128/12 

RADY GMINY WIDAWA 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Widawa 

za okres od grudnia 2010 roku do końca 2011 roku 

 

 

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 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 

poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567) 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 okres od 

grudnia 2010 roku do końca 2011 roku, stanowiące załączniki Nr 1-4 do niniejszej uchwały: 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



                               Załącznik Nr 1  

                               do Uchwały Nr XV/128/12 

                               Rady Gminy Widawa 

                               z dnia 27 czerwca 2012 r. 

 

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

 

Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska składająca się z 12 członków pracowała 

w oparciu o plan pracy na rok 2011, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu 29 grudnia 

2010 r. W okresie sprawozdawczym 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. 

 

Podczas posiedzenia odbytego w dniu 14 grudnia 2010 r. komisja ukonstytuowała się, 

wybierając ze swojego składu przewodniczącego oraz zastępcę. Radni zapoznali się również 

z projektem budżetu gminy na 2011 rok, który przedstawił Pan Wiesław Kaczmarek – 

Skarbnik Gminy. Ponadto komisja opracowała plan pracy komisji na 2011 rok. 

 

W trakcie następnego, posiedzenia odbytego w dniu 21 stycznia 2011 r. radni zaopiniowali 

projekt budżetu na 2011 r. oraz analizowali stan naszej gminy pod kątem zwodociągowania 

oraz jakości dostarczanej wody. Ponadto, członkowie komisji dyskutowali w temacie 

oświetlenia ulicznego, gdzie założenia poprzedniej kadencji Rady Gminy nie zostały 

w znacznej części zrealizowane.  

 

Kolejne posiedzenie odbyło się 9 lutego 2011 r., gdzie Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska wspólnie z Komisją ds. Socjalnych analizowała i dyskutowała nad 

przedłożonymi projektami uchwał, które zostały przygotowane na najbliższe posiedzenie 

Rady Gminy. W toku dalszego posiedzenia, radni ze swojego grona wybrali kandydatów do 

Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej.   

 

Tematem czwartego, wspólnego z Komisją ds. Socjalnych posiedzenia, które odbyło 

14 marca 2011 r. było zapoznanie się z działalnością GOPS i możliwością uruchomienia 

całodobowego Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Widawskiej. Ponadto radni 

analizowali sprawozdanie klubów sportowych dotyczące wykorzystania budżetów 

przyznanych klubom sportowym za rok 20101.  

 

Następne posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się w dniu 

17 marca 2011 r., na którym członkowie komisji udali się w teren, aby ocenić stan 

nawierzchni dróg gminnych, a następnie utworzyć harmonogram utwardzania dróg 

kruszywem. W toku dalszego posiedzenia właściwi pracownicy Urzędu Gminy przedstawili 

i objaśnili radnym przygotowane na sesję projekty uchwał.  

 

W ramach posiedzenia odbytego w dniu 27 kwietnia 2011 r. komisja wyjechała w teren, aby 

zwizytować i ocenić funkcjonowanie stacji uzdatniania wody. Ponadto Wójt Gminy 

odpowiadając na pytanie radnych, przedstawił strukturę zatrudnienia w Urzędzie Gminy.  

 



Kolejne posiedzenie komisji odbyło się 18 maja 2011 roku, podczas którego radni Komisji 

ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska podsumowali akcję zimowego utrzymania dróg, którą 

przedstawił Pan Jerzy Sylwester Woźniak – Wójt Gminy. Poza tym analizowano przegląd 

gospodarstw domowych pod kątem zawartych umów na odbiór odpadów.  

Na tym posiedzeniu również Skarbnik Gminy – Pan Wiesław Kaczmarek przedstawił 

sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2010 r.  

 

Podczas posiedzenia odbytego w dniu 15 czerwca 2011 roku Komisja zapoznała się 

z problematyką dotyczącą gospodarki leśnej i łowieckiej, a także z akcją związaną z odbiorem 

odpadów wielkogabarytowych.  

Ponadto, w sprawach bieżących i różnych dyskutowano w temacie możliwości utworzenia 

przedszkola w Restarzewie oraz doposażenia w sprzęt ratownictwa technicznego niektóre 

jednostki OSP.  

 

W dniu 13 lipca 2011 roku odbyło się następne posiedzenie, na którym członkowie Komisji, 

wyjeżdżając w teren, zapoznali się i ocenili stan funkcjonowania oczyszczalni ścieków w 

Widawie i Ligocie. Po zwizytowaniu oczyszczalni ścieków, na posiedzenie poproszono Pana 

Dariusza Michniewskiego - Kierownika GZUK, który niedawno objął tę funkcję i poproszono 

o przedstawienie planu działania GZUK.  

 

W ramach posiedzenia odbytego w dniu 13 września 2011 r. zapoznano się z zakresem 

funkcjonowania Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. Ponadto, radni wskazali potrzebę 

zobligowania wszystkich mieszkańców gminy do zawierania umów na odbiór odpadów, gdyż 

coraz częściej dochodzi do zaśmiecania lasów oraz wysepek ekologicznych.  

 

Podczas posiedzenia odbytego w dniu 28 października 2011 roku dokonano założeń projektu 

budżetu na 2012 r., który przedstawiła Pani Dorota Słowińska – Skarbnik Gminy oraz analizy 

zaawansowania prac mających na celu ochronę środowiska. Informacji w zakresie ochrony 

środowiska udzieliła Pani Dorota Kaczmarek – pracownik UG.  

 

Ostatnie posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się 21 grudnia 

2011 r. podczas którego członkowie komisji zaopiniowali projekt budżetu na 2012 r., a także 

opracowali plan pracy komisji na rok przyszły. Ponadto członkowie komisji zapoznali się 

z projektami uchwał, które zostały przygotowane na najbliższe posiedzenie Rady Gminy. 



           Załącznik Nr 2 

           do Uchwały Nr XV/128/12 

           Rady Gminy Widawa 

           z dnia 27 czerwca 2012 r. 

 

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

 

Komisja ds. Budżetu i Finansów składająca się z 5 członków pracowała w oparciu 

o plan pracy na rok 2011, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu 29 grudnia 2010 r. 

W okresie sprawozdawczym 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 29 grudnia 2010 roku komisja ukonstytuowała się, 

wybierając ze swojego składu przewodniczącego oraz zastępcę. Radni zapoznali się również 

z założeniami projektu budżetu gminy na 2011 rok, który przedstawił Pan Wiesław 

Kaczmarek – Skarbnik Gminy. Ponadto komisja opracowała plan pracy komisji na 2011 rok. 
 

Kolejne posiedzenie odbyło się wspólnie z Komisją Rewizyjną w dniu 18 stycznia 2011 r., 

podczas którego radni zaopiniowali projekt budżetu gminy na 2011 rok. Rozpatrzona została 

również skarga Państwa Burzyńskich oraz skarga Pani Rojszczak. Ponadto zaproszeni na to 

spotkanie dyrektorzy placówek oświatowych, którzy przedstawili sytuację finansową oraz 

gospodarczą swoich jednostek. Dodatkowo Wójt Gminy przedstawił swoją opinię dotyczącą 

przebudowy drogi Północ-Południe oraz budowy wodociągu w Zborowie a także działalności 

biblioteki gminnej i filii bibliotecznych. 

 

Następne posiedzenie Komisji odbyło się 22 kwietnia 2011 roku, podczas którego Pan 

Wiesław Kaczmarek – Skarbnik Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu 

gminy za 2011 rok, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez wszystkich członków 

Komisji. Ponadto dokonano analizy wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz 

pracowników gminnych jednostek organizacyjnych. Dodatkowo omówiona została kwestia 

trudnej sytuacji finansowej gminy oraz temat związany z narastającymi zaległościami 

w płaceniu podatków. 

 

Na posiedzeniu w dniu 13 maja 2011 roku Pani Dorota Kaczmarek – Kierownik Referatu 

Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych przedstawiła realizację zadań wieloletniego 

planu inwestycyjnego. Dodatkowo omówiona została kwestia remontu dróg gminnych a także 

działalności Ośrodka Zdrowia w Widawie. 

 

Kolejne posiedzenie odbyło się 27 maja 2011 roku, podczas którego dokonano przeglądu 

posiadanego mienia gminnego oraz zapoznano się z zakresem jego wykorzystania. Ponadto 

omówiono realizację inwestycji dotyczącej modernizacji stacji uzdatniania wody. 

 

W dniu 10 czerwca 2011 roku odbyło się kolejne posiedzenie, na którym raz jeszcze podjęty 

został temat mienia gminnego a mianowicie zapoznano się z liczbą posiadanych lokali 

komunalnych i socjalnych a także wysokości kosztów ponoszonych na ich utrzymanie. 

Dokonano również analizy wydatków oświatowych przyjętych na 2011 rok. Ponadto 



członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał, które zostały przygotowane na 

najbliższe posiedzenie Rady Gminy. 

 

Następne posiedzenie odbyło się 10 sierpnia 2011 roku, podczas którego członkowie komisji 

zapoznali się z działalnością Wójta Gminy w zakresie pozyskiwania środków finansowych na 

realizację zadań inwestycyjnych. Ponadto przedstawione zostały zalecenia pokontrolne 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dodatkowo komisja wypracowała stanowisko w kwestii 

nieodpłatnego przekazania wyposażenia kotłowni olejowych mieszczących się w bliku 

nr 5 i nr 6 Wspólnocie Mieszkaniowej w Ligocie. 

 

Na kolejnym posiedzeniu, które odbyło się 9 września 2011 roku Pani Dorota Słowińska – 

Skarbnik Gminy przedstawiła realizację dochodów własnych gminy za pierwsze półrocze. 

Poruszona została również kwestia remontu Ośrodka Zdrowia w Brzykowie. 

 

W dniu 20 września 2011 roku odbyło się kolejne posiedzenie, na którym członkowie 

komisji pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze 

półrocze 2011 roku. Ponadto członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał, które 

zostały przygotowane na najbliższe posiedzenie Rady Gminy. 

 

Kolejne posiedzenie odbyło się 17 listopada 2011 roku, podczas którego Pani Dorota 

Słowińska – Skarbnik Gminy poinformowała komisję o realizacji spłat zaciągniętych 

kredytów a także przedstawiła analizę długu na kolejne lata. Ponadto poruszona została 

kwestia nagradzania uczni za dobre wyniki w nauce. Dodatkowo komisja wypracowała 

stanowisko w kwestii nieodpłatnego przekazania wyposażenia kotłowni olejowych 

mieszczących się w bloku nr 3 Wspólnocie Mieszkaniowej w Ligocie. 

 

Następne posiedzenie odbyło się 24 listopada 2011 roku, podczas którego członkowie 

komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie wysokości podatków lokalnych na 2012 

rok oraz założeniami do projektu budżetu na kolejny rok. Poruszona została również kwestia 

struktury zatrudnienia w Urzędzie Gminy. Dodatkowo członkowie komisji omówili temat 

związany z wysokimi kosztami utrzymania mieszkań komunalnych. Ponadto członkowie 

komisji zapoznali się z projektami uchwał, które zostały przygotowane na najbliższe 

posiedzenie Rady Gminy. 

 

Dnia 16 grudnia 2011 r. odbyło się kolejne, na którym członkowie komisji zaopiniowali 

projekt budżetu na 2012 r., a także opracowali plan pracy komisji na przyszły rok. Dodatkowo 

poruszona została kwestia wynagrodzeń pracowników Gminnego Zakładu Usług 

Komunalnych. 



         Załącznik Nr 3 

         do Uchwały Nr XV/128/12 

         Rady Gminy Widawa 

         z dnia 27 czerwca 2012 r. 

 

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

 

Komisja ds. Socjalnych składająca się z 6 członków pracowała w oparciu o plan pracy 

na rok 2011, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu 29 grudnia 2010 r. W okresie 

sprawozdawczym Komisja odbyła 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.  

 

Podczas pierwszego posiedzenia w dniu 15 grudnia 2010 r. komisja ukonstytuowała się, 

wybierając ze swojego składu przewodniczącego oraz zastępcę. Radni zapoznali się również z 

projektem budżetu gminy na 2011 rok, który przedstawił Skarbnik Gminy – Wiesław 

Kaczmarek. Ponadto komisja opracowała plan pracy komisji na 2011 rok. 

 

W trakcie drugiego posiedzenia odbytego w dniu 17 stycznia 2011 r. Skarbnik Gminy – Pan 

Wiesław Kaczmarek przedstawił projektu budżetu na rok 2011. Do przedłożonego dokumentu 

radni wnioskowali kolejne poprawki dotyczące m.in. zwiększenia środków finansowych na 

kluby sportowe. W drugiej części posiedzenia analizowano działalność Gminnego Ośrodka 

Kultury, a Wójt Gminy poinformował, że priorytetem działań w 2011 r. będzie budowa 

wodociągu w Podgórzu oraz ośrodka zdrowia w Brzykowie.  

 

Kolejne, wspólne posiedzenie z Komisją ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się 

9 lutego 2011 r., podczas którego członkowie obu Komisji zapoznali się z projektami uchwał, 

które miały być przedłożone na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy. W dalszej części 

posiedzenia dokonano wyboru spośród siebie kandydatów do Rady Społecznej przy SPZPOZ.  

 

Tematem następnego, wspólnego z Komisją ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

posiedzenia, które odbyło 14 marca 2011 r. było zapoznanie się z działalnością GOPS 

i perspektywami uruchomienia całodobowego Domu Pomocy – wyjazd w teren oraz 

zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykorzystania budżetu przyznanego poszczególnym 

klubom sportowym. 

 

Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 28 kwietnia 2011 r., podczas którego dokonano oceny 

działalności placówek kulturalnych działających na terenie gminy – GOK, GBP i filii 

bibliotecznej w Chociwiu, którą przedstawiła Pani Halina Gronowska. Natomiast Pan 

Krzysztof Ochocki – funkcjonariusz Policji zapoznał radnych ze stanem bezpieczeństwa 

publicznego na terenie gminy oraz dokonała analizy zjawisk związanych z patologią 

społeczną.  

 

W ramach posiedzenia odbytego w dniu 26 maja 2011 r. członkowie Komisji zwizytowali 

jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, a po powrocie na salę posiedzeń analizowali 

decyzję związaną z wynajęciem przewoźnika do transportu dzieci szkolnych.  

 



W trakcie kolejnego posiedzenie odbytego 16 czerwca 2011 r., dokonano analizy 

zaplanowanych remontów w placówkach szkolnych na okres wakacyjny – wyjazd w teren, 

a po powrocie na sale obrad omawiano sprawy bieżące dotyczące gminy, m.in. zgłoszono 

potrzebę utworzenia przedszkola w Restarzewie Cmentarnym 

 

W trakcie ósmego posiedzenia odbytego w dniu 23 sierpnia 2011 r. członkowie Komisji 

udali się w teren, aby ocenić stan przygotowania placówek szkolnych do nowego roku 

szkolnego.  

 

Kolejne posiedzenie komisji odbyło się 22 września 2011 roku, podczas którego radni 

zapoznali się z funkcjonowaniem służby zdrowia oraz problemem bezrobocia na terenie 

gminy Widawa. Ponadto skarbnik gminy – Pani Dorota Słowińska przedstawiła sprawozdanie 

Wójta z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.  

 

Dnia 11 października odbyło się kolejne, w 2011 roku spotkanie, na którym członkowie 

Komisji zapoznali się z zasadami związanymi z rozdysponowaniem środków GOPS dla 

podopiecznych oraz przygotowaniem Ośrodka do zadań związanych z nadejściem zimy. 

Natomiast w sprawach bieżących i różnych, członkowie komisji dyskutowali nad potrzebą 

podjęcia działań związanych z zamierzeniem likwidacji kursu pociągu Zduńska Wola – 

Siemkowice. 

 

Kolejne posiedzenie komisji odbyło się 24 listopada 2011 roku, na którym Komisja 

zapoznała się z projektem budżetu gminy na 2012 r., który przedstawiła Pani Dorota 

Słowińska – Skarbnik Gminy oraz opracowała plan pracy komisji na przyszły rok budżetowy.  

 

Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się 20 grudnia 2011 roku, na którym podsumowano 

pracę komisji w roku 2011 oraz zaopiniowano projekt budżetu na 2012 r. Natomiast 

w sprawach bieżących i różnych analizowano stan oświaty w naszej gminie.   



                   Załącznik Nr 4 

         do Uchwały Nr XV/128/12 

         Rady Gminy Widawa 

         z dnia 27 czerwca 2012 r. 

 

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

 

Komisja Rewizyjna składająca się z 5 członków pracowała w oparciu o plan pracy na 

rok 2011, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu 29 grudnia 2010 r. W okresie 

sprawozdawczym 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 pierwszego posiedzenia odbytego w dniu 20 grudnia 2010 r. komisja 

ukonstytuowała się, wybierając ze swojego składu przewodniczącego oraz zastępcę. Radni 

zapoznali się również z projektem budżetu gminy na 2011 rok, który przedstawił Pan 

Wiesław Kaczmarek – Skarbnik Gminy. Ponadto komisja opracowała plan pracy komisji na 

2011 rok. 

 

Kolejne posiedzenie odbyło się wspólnie z Komisją ds. Budżetu i Finansów w dniu 

18 stycznia 2011 r., podczas którego radni zaopiniowali projekt budżetu gminy na 2011 rok. 

Rozpatrzona została również skarga Państwa Burzyńskich oraz skarga Pani Rojszczak. 

Ponadto zaproszeni na to spotkanie dyrektorzy placówek oświatowych, którzy przedstawili 

sytuację finansową oraz gospodarczą swoich jednostek. Dodatkowo Wójt Gminy przedstawił 

swoją opinię dotyczącą przebudowy drogi Północ-Południe oraz budowy wodociągu 

w Zborowie a także działalności biblioteki gminnej i filii bibliotecznych. 

 

Następne posiedzenie komisji odbyło się 8 marca 2011 r., w trakcie którego członkowie 

komisji dokonali analizy harmonogramu remontów mienia komunalnego oraz zapoznali się 

z dokumentacją gminnej jednostko komunalnej dotyczącej mienia komunalnego oraz 

materiałów związanych z wnioskiem o podwyższenie taryf za dostarczanie wody 

i odprowadzanie ścieków. Ponadto omówiona została kwestia utrzymania czystości na terenie 

gminy. 

 

Na posiedzeniu w dniu 24 marca 2011 r. radni zapoznali się z wykazem sprzętu, którym 

dysponuje Gminny Zakład Usług Komunalnych oraz listą sprzętu, który przeznaczony został 

na sprzedaż w drodze przetargu. Ponadto przeprowadzona została kontrola przeprowadzonych 

przetargów. Dodatkowo członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał a także 

przedyskutowali temat związany z wydatkami ponoszonymi przez gminę na hotelowanie 

psów w schronisku. 

 

Kolejne posiedzenie odbyło się 31 maja 2011 r., podczas którego Pan Wiesław Kaczmarek – 

Skarbnik Gminy przedstawił członkom komisji sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 

2010 rok.  

 

W trakcie posiedzenia, które odbyło się 3 czerwca 2011 r., członkowie komisji pozytywnie 

zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz sprawozdanie 



finansowe. Radni zapoznali się również z informacją o stanie mienia komunalnego gminy. 

Ponadto Komisja wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Widawa 

za 2010 rok. Przeprowadzono kontrolę i ocenę pracy Gminnego Zakładu Usług 

Komunalnych. Dodatkowo Wójt Gminy udzielił wyjaśnień w kwestii realizacji inwestycji 

dotyczącej budowy stacji uzdatniania wody oraz przedstawił zalecenia pokontrolne 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak również poruszył temat związany z dość znacznym 

obciążeniem budżetu gminy kosztami utrzymania budynków komunalnych a także kwestię 

umożliwienia zainteresowanym osobom wykupu dzierżaw wieczystych. 

 

Następne posiedzenie odbyło się 20 września 2011 r. podczas, którego dokonano analizy 

sprawozdania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku oraz kontroli Referatu Finansowego. 

Ponadto członkowie komisji uzgodnili zakres materiałów niezbędnych do przeprowadzenia 

kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a także informacji dotyczących 

sporządzonych projektów budowy dróg. Dodatkowo poruszono kwestię związaną z zasadami 

naliczania opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. 

 

W toku posiedzenia, które odbyło się 20 października 2011 r. Komisja poddała pod dyskusję 

zasadność sporządzenia dokumentacji dotyczących przebudowy dróg. Dokonano również 

kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto członkowie komisji zapoznali się 

z wnioskami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz z pismem Wójta Gminy 

dotyczącym sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych, jak również uchwałą Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej informacji 

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Widawa za I półrocze 2011 r. Dodatkowo Pan 

Dariusz Michniewski – Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych przedstawił 

sprawozdanie z prac wykonanych przez pracowników podległej mu jednostki. 

 

Na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2011 r. członkowie komisji zapoznali się z działaniami 

mającymi na celu pozyskiwanie środków z zewnątrz a także dokonali oceny pracy służby 

zdrowia na terenie gminy. Dodatkowo członkowie komisji dokonali analizy trudnej sytuacji 

finansowej gminy oraz omówili kwestie dotycząc bieżącej działalności gminy. Ponadto 

zapoznano się z projektami uchwał przygotowanymi na najbliższe posiedzenie Rady Gminy. 

 

Na posiedzeniu komisji w dniu 19 grudnia 2011 r. Pani Dorota Słowińska – Skarbnik Gminy 

zapoznała radnych z projektem budżetu gminy na 2012 r., który został pozytywnie 

zaopiniowany przez członków komisji. Ustalony został również plan pracy komisji na kolejny 

rok. Ponadto poruszona została kwestia działalności klubów sportowych. 


