
UCHWAŁA NR XXI/197/13 

RADY GMINY WIDAWA 
z dnia 27 marca 2013 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Widawa 

za 2012 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 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. poz. 567, z 2013 r. 

poz. 153) w związku z § 75 ust. 1 Statutu Gminy Widawa przyjętego Uchwałą Nr XV/136/12 

Rady Gminy Widawa z dnia 27 czerwca 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 20 września 

2012 r. poz. 2867), Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Przyjmuje sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2012 rok, 

stanowiące załączniki Nr 1-4 do niniejszej uchwały: 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



                               Załącznik Nr 1  

                               do Uchwały Nr XXI/197/13 

                               Rady Gminy Widawa 

                               z dnia 27 marca 2013 r. 

 

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

za 2012 rok 

 

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

rok 2012, przyjęty przez Radę Gminy Widawa Uchwałą Nr XII/96/11 w dniu 28 grudnia 

2011 roku.  

W roku 2012 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 pierwszego w nowym roku posiedzenia, które odbyło się w dniu 17 stycznia 

2012 r. komisja zapoznała się z działalnością oraz dokumentacją finansową Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto członkowie komisji dokonali analizy 

dokumentacji przedstawionej przez Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych 

dotyczącej mienia komunalnego oraz przeprowadzonych przetargów na zbycie zbędnego 

majątku. 

 

Następne posiedzenie komisji odbyło się 6 marca 2012 roku, podczas którego radni 

zapoznali się z działalnością klubów sportowych oraz orkiestry strażackiej. Ponadto 

członkowie komisji zapoznali się z wykazem przetargów przeprowadzonych w 2010 roku. 

Przedyskutowano również temat dotyczący remontu drogi w miejscowości Grabówie. 

 

Następne posiedzenie komisji odbyło się 20 marca 2012 r., w trakcie którego członkowie 

komisji ponownie zajęli się omawianiem funkcjonowania orkiestry strażackiej analizując 

propozycje działań zmierzających do jej aktywizacji. 

 

Na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2012 r. radni zapoznali się z harmonogramem 

zaplanowanych do przeprowadzenia w okresie wakacyjnym remontów w placówkach 

szkolnych. Ponadto dokonano również kontroli i oceny działalności Gminnego Zakładu Usług 

Komunalnych, w tym także z planem remontów mienia komunalnego. Dodatkowo 

członkowie komisji dokonali analizy kosztów związanych z ogrzewaniem budynków 

gminnych w okresie zimowym. 

 

Kolejne posiedzenie odbyło się 29 maja 2012 r., podczas którego przeprowadzono kontrolę 

i ocenę pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto członkowie komisji dokonali 

analizy trudnej sytuacji majątkowej gminy. Dodatkowo poruszono kwestię związaną 

z problemem narastającego bezrobocia na terenie gminy oraz braku perspektyw na poprawę 

tego zjawiska. 

 

W trakcie posiedzenia, które odbyło się 4 czerwca 2012 r., członkowie komisji pozytywnie 

zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 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 2011 rok. Dodatkowo omówiono temat związany z możliwością posadowienia na terenie 



gminy wiatraków prądotwórczych a także przeanalizowano pewne rozwiązania dotyczące 

utworzenia większej liczby miejsc parkingowych w miejscowości Widawa a zwłaszcza 

w okolicy placu targowego. 

 

Następne posiedzenie odbyło się 4 września 2012 r. podczas, którego dokonano analizy 

sprawozdania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku. Ponadto członkowie komisji zapoznali 

się z zakresem i wynikami kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy przez przedstawicieli 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo zapoznano się z działaniami zmierzającymi 

do wykupu pomieszczeń po byłej kotłowni w Ligocie. Członkowie komisji zapoznali się 

również z kosztami wydatkowanymi na dowóz dzieci do szkół a także poddali pod dyskusję 

kwestię związaną z przekazaniem subwencji społecznej szkole w Restarzewie. 

 

W toku posiedzenia, które odbyło się 30 października 2012 r. członkowie komisji udając się 

w teren zapoznali się z sytuacją mienia gminnego po likwidacji szkół. Wystosowano również 

pismo do Wójta Gminy z wnioskami zawierającymi propozycje dotyczące możliwości 

zagospodarowania budynku oraz terenu i sprzętu po byłej szkole w Brzykowie. 

 

Na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r. członkowie komisji dokonali kontroli oraz oceny 

działalności służby zdrowia na terenie gminy. Ponadto komisja zapoznała się z działaniami 

mającymi na celu pozyskiwanie środków z zewnątrz. Dodatkowo Wójt Gminy przedstawił 

bieżącą działalności gminy. Zapoznano się również z projektami uchwał przygotowanymi na 

najbliższe posiedzenie Rady Gminy. 



           Załącznik Nr 2 

           do Uchwały Nr XXI/197/13 

           Rady Gminy Widawa 

           z dnia 27 marca 2013 r. 

 

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

za 2012 rok 
 

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

na rok 2012, przyjęty przez Radę Gminy Widawa Uchwałą Nr XII/96/11 w dniu 28 grudnia 

2011 roku. 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 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 dniu 18 stycznia 2012 r. członkowie komisji zaopiniowali 

pozytywnie przedstawiony przez Panią Dorotę Słowińską projekt budżetu gminy na 2012 r. 

Poza tym omawiano sprawy bieżące dotyczące działalności gminy.  

 

W trakcie drugiego posiedzenia odbytego w dniu 22 marca 2012 r. dokonano oceny 

działalności placówek kulturalnych – GOK, GBP na podstawie sprawozdania kierowników 

tych placówek. Natomiast w drugiej części posiedzenia członkowie komisji zapoznali się ze 

sprawozdaniem z wykorzystania budżetów przyznanych klubom sportowym. Powyższe 

sprawozdanie przedstawiła Pani Longina Oleszczuk – pracownik Urzędu Gminy.  

 

Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 25 kwietnia 2012 r., podczas którego Pani Katarzyna 

Frąckiewicz – kierownik GOPS przedstawiła działalność ośrodka pomocy społecznej, a Pan 

Andrzej Bykowski – Komendant Komisariatu Policji w Widawie przedstawił analizę stanu 

bezpieczeństwa na terenie gminy.  

 

W ramach posiedzenia odbytego w dniu 30 maja 2012 r. członkowie Komisji zwizytowali 

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

decyzję przekazania subwencji oświatowej społecznej szkole w Restarzewie.  
 

W trakcie kolejnego posiedzenie odbytego 26 czerwca 2012 r., dokonano analizy 

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

a po powrocie na salę obrad omawiano sprawy bieżące dotyczące gminy, m.in. kwestię 

utworzenia filii przedszkola w Brzykowie.  

 

W trakcie szóstego posiedzenia w tym roku, które odbyło się w dniu 29 sierpnia 2012 r. 

członkowie Komisji udali się w teren, aby ocenić stan przygotowania placówek szkolnych do 

nowego roku szkolnego. W drugiej części posiedzenia członkowie komisji powitali na 

posiedzeniu przedstawicielki Stowarzyszenia „Przyszłość”, które zapoznały radnych ze 

stanem zaawansowanie prac zmierzających do prawnego rozpoczęcia działalności szkolnej od 

nowego roku szkolnego. 

 

Kolejne posiedzenie komisji odbyło się 25 września 2012 roku, podczas którego radni 

zapoznali się z funkcjonowaniem służby zdrowia oraz problemem bezrobocia na terenie 



gminy Widawa. Ponadto dyskutowano w temacie sprzedaży mieszkań w blokach, 

w Chociwiu. 

 

Dnia 24 października odbyło się kolejne, w 2012 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.  

 

Ostatnie posiedzenie komisji ds. Socjalnych odbyło się 26 listopada 2012 roku, na którym 

Komisja zapoznała się z projektem budżetu gminy na 2013 r., który przedstawiła Pani Dorota 

Słowińska – Skarbnik Gminy. 



         Załącznik Nr 3 

         do Uchwały Nr XXI/197/13 

         Rady Gminy Widawa 

         z dnia 27 marca 2013 r. 

 

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

za 2012 rok 

 

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

w oparciu o plan pracy na rok 2012, przyjęty Uchwałą Nr XII/96/11 Rady Gminy Widawa 

w dniu 28 grudnia 2011 roku. 

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. 
 

Podczas posiedzenia odbytego w dniu 20 stycznia 2012, r. komisja zapoznała się z sytuacją 

dotyczącą powstania Starorzecza oraz elektrowni wodnej w Podgórzu oraz konfliktu 

pomiędzy Kołem Wędkarskim i właścicielami elektrowni. W drugiej części spotkania radni 

opracowali plan wodociągowania miejscowości, które nie posiadają sieci wodociągowej.  
 

Kolejne posiedzenie odbyło się 22 lutego 2012 r., na którym komisja ustaliła harmonogram 

utwardzania dróg gminnych. Natomiast w drugiej części posiedzenia członkowie komisji 

ponownie nawiązali do tematu elektrowni wodnej w Podgórzu. Poza tym radni dyskutowali 

w temacie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz możliwości realizacji montażu 

kolektorów słonecznych. 
 

Tematem kolejnego posiedzenia, które odbyło 21 marca 2012 r. było podsumowanie akcji 

zimowego utrzymania dróg oraz ocena funkcjonowania Stacji Uzdatniania wody. Natomiast 

w drugiej części posiedzenia omawiano sprawy bieżące dotyczące działalności gminy. 
 

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

19 kwietnia 2012 r., na którym członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie sprawozdanie 

Wójta z działalności gminy za 2011 rok, które przedstawiła Pani Dorota Słowińska – 

Skarbnik Gminy. 
 

Kolejne posiedzenie komisji odbyło się 23 maja 2012 roku, podczas którego radni Komisji 

ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznali się z danymi dotyczącymi faktycznej liczby 

mieszkańców, którzy mają zawarte umowy na odbiór odpadów ze swoich gospodarstw 

domowych. Ponadto Pani Danuta Radzioch – pracownik Urzędu Gminy przedstawiła radnym 

zakres prac nałożonych na gminę od 1 lipca 2013 roku, zgodnie z nową ustawą „śmieciową”.  
 

Podczas posiedzenia odbytego w dniu 21 czerwca 2012 roku Komisja analizowała kwestię 

dotyczącą odbioru odpadów wielkogabarytowych. Ponadto radni zapoznali się 

z problematyką dotyczącą gospodarki leśnej i łowieckiej.  
 

W dniu 26 lipca 2012 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 przedstawił bieżącą działalność 

GZUK. 



W ramach posiedzenia odbytego w dniu 19 września 2012 r. zapoznano się z zakresem 

funkcjonowania Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. Ponadto, w drugiej części 

posiedzenia radni analizowali sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze. 

 

Podczas posiedzenia odbytego w dniu 16 października 2012 roku dokonano założeń projektu 

budżetu na 2013 r., który przedstawiła Pani Dorota Słowińska – Skarbnik Gminy oraz 

analizowano zaawansowanie prac mających na celu ochronę środowiska. Informacji 

w zakresie ochrony środowiska udzieliła Pani Dorota Kaczmarek – Kierownik RIK.  

 

Ostatnie posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyło się 19 listopada 

2012` r. podczas którego członkowie komisji zaopiniowali projekt budżetu na 2013 r. druga 

część posiedzenia była poświęcona tematyce odbioru odpadów przez gminę w ramach 

obowiązującej od 1 lipca 2013 r. nowej ustawy „śmieciowej”. 



                   Załącznik Nr 4 

         do Uchwały Nr XXI/197/13 

         Rady Gminy Widawa 

         z dnia 27 marca 2013 r. 

 

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

za 2012 rok 

 

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

o plan pracy na rok 2012, przyjęty przez Radę Gminy Widawa Uchwałą Nr XII/96/11 w dniu 

28 grudnia 2011 roku. 

W roku 2012 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 w nowym roku posiedzenia, odbytego w dniu 19 stycznia 2012 r. 

członkowie Komisji dokonali analizy wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz osób 

zatrudnionych w gminnych jednostek organizacyjnych. Ponadto omówiono zmiany jakie 

zostały wprowadzone do projektu budżetu na 2012 rok. Członkowie komisji przedyskutowali 

również temat dotyczący sprzedaży nieruchomości gminnych oraz kwestię usług 

rehabilitacyjnych świadczonych w Ośrodku Zdrowia w Widawie a także dalszego 

funkcjonowania poradni „K”. 

 

Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 28 marca 2012 r., podczas którego Pani Dorota 

Słowińska – Skarbnik Gminy omówiła planowane zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej a także przedstawiła realizację budżetu gminy. Ponadto omówiona została 

kwestia sprzedaży bloków w Chociwiu. Dodatkowo podczas tego spotkania radni podjęli 

również temat związany z planami uruchomienia szkoły społecznej oraz dowozami dzieci do 

poszczególnych placówek szkolnych. 

 

Następne posiedzenie Komisji odbyło się 21 maja 2012 r., podczas którego radni dokonali 

analizy wydatków oświatowych przyjętych na rok 2012. Ponadto członkowie komisji poddali 

pod dyskusję temat związany z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz wysokości czynszu 

za wynajem takiego lokalu. 

 

Na posiedzeniu, które odbyło się 31 maja 2012 r. członkowie komisji zaopiniowali 

pozytywnie sprawozdanie Wójta z działalności gminy za 2011 rok, które przedstawiła Pani 

Dorota Słowińska – Skarbnik Gminy. Ponadto poruszony został temat dotyczący likwidacji 

placówek oświatowych oraz możliwości tworzenia stowarzyszeń, które ewentualnie mogłyby 

się podjąć działań związanych z prowadzeniem szkoły. 

 

W dniu 19 czerwca 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie, podczas którego dokonano 

przeglądu posiadanego mienia gminnego i zakresu jego wykorzystania. Dodatkowo 

członkowie Komisji poruszyli również temat związany z remontem dróg oraz możliwością 

przeznaczenia środków na ten cel z funduszu sołeckiego. 

 

Kolejne posiedzenie odbyło się 27 lipca 2012 r., w trakcie którego Pan Marek Kowal – 

Sekretarz Gminy zapoznał członków komisji z działalnością Wójta Gminy w zakresie 



pozyskania środków finansowych na realizację gminnych zadań inwestycyjnych. Ponadto 

poruszono temat związany z możliwością utworzenia całodobowego Ośrodka Domu 

Samopomocy. Dodatkowo podczas tego spotkania radni podjęli również kwestię związaną 

z koniecznością wykonania podjazdu do budynku Ośrodka Zdrowia w Widawie dla osób 

niepełnosprawnych a także pewnych reorganizacji w tym lokalu. 

 

Następne obrady Komisji odbyły się 6 sierpnia 2012 r., w trakcie których Pani Dorota 

Słowińska – Skarbnik Gminy przedstawiła analizę dochodów własnych gminy za I półrocze, 

które zostało pozytywnie zaopiniowane przez członków Komisji. Ponadto radni raz jeszcze 

podjęli temat związany Całodobowym Ośrodkiem Pomocy a kwestię możliwości jego 

utworzenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej przedstawiła 

Pani Katarzyna Frąckiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy. Podczas tego 

spotkania Pan Marek Kowal – Sekretarz Gminy przedstawił członkom komisji informację 

dotyczącą pozyskiwania środków na realizację małych projektów. 

 

Na kolejnym posiedzeniu, które odbyło się 31 sierpnia 2012 r. członkowie komisji 

pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 

2012 roku. Radni poddali również pod dyskusję temat związany ze sprzedażą bloków 

w Chociwiu a także rozważyli kwestię przekazania dotacji dla szkoły w Restarzewie 

prowadzonej przez Stowarzyszenie. 

 

W trakcie posiedzenia odbytego w dniu 27 września 2012 r. członkowie Komisji zapoznali 

się z realizacją spłat zaciągniętych kredytów oraz analizą długu na lata następne, którą 

przedstawiła Pani Dorota Słowińska – Skarbnik Gminy omawiając przy okazji planowane 

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto radni przedyskutowali kwestią 

związaną ze sprzedażą działki przy ul. Kiełczygłowskiej. Dodatkowo członkowie komisji 

podjęli temat dotyczący taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków. W trakcie tego 

posiedzenia Pan Dariusz Michniewski – Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych 

omówił kwestię związaną z zatrudnianiem osób do prac interwencyjnych oraz społecznie 

użytecznych a także przedstawił sytuację dotyczącą ilości pracowników podległej mu 

jednostki odnosząc się do zakresu prac przez nich wykonywanych. Podjęty został również 

temat dotyczący sprzedaży mienia gminnego. 

 

W dniu 27 listopada 2012 roku odbyło się ostatnie spotkanie, w trakcie którego członkowie 

komisji zaopiniowali projekty uchwał dotyczące wysokości podatków lokalnych na 2013 rok. 

Ponadto radni zapoznali się z założeniami do projektu budżetu na kolejny rok, które 

przedstawiła Pani Dorota Słowińska – Skarbnik Gminy. Dodatkowo przedyskutowano 

sytuację związaną z dalszym funkcjonowaniem niepublicznej szkoły w Restarzewie. 


