
UCHWAŁA �R XV/97/08
RADY GMI�Y WIDAWA

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Widawa
za 2007 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 i Nr 116, poz. 1203; 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) 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 2007 r.,
stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1. załącznik Nr 1 – sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
2. załącznik Nr 2 – sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony 
                               Środowiska 
3. załącznik Nr 3 – sprawozdanie z działalności Komisji ds. Socjalnych
4. załącznik Nr 4 – sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu i Finansów

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



          Załącznik �r 1

          do Uchwały �r XV/97/08

          Rady Gminy Widawa

      z dnia 28 kwietnia 2008 r.

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

za 2007 rok

Komisja Rewizyjna składająca się z 5 członków pracowała w oparciu o plan pracy na rok
2007, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu  30 grudnia 2006 r. W roku 2007 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 30 stycznia 2007 r. członkowie komisji zaopiniowali
projekt  budżetu gminy na 2007 rok. Poza tym radni  analizowali  sytuację  poszczególnych
klubów sportowych oraz sposobie ich finansowania. 

Kolejne posiedzenie zwołano na dzień 26 luty 2007 r., gdzie Pani Aneta Mizera przedstawiła
przeprowadzone w ostatnim czasie przetargi. 
Poza  tym,  zaproszona  na  komisję  Pani  Radzioch  –  Kierownik  ZUK  przedstawiła  oraz
dokonała analizy harmonogramu remontów mienia komunalnego. 

 astępne  posiedzenie  komisji  odbyło  się  18  kwietnia  2007  r.  ,    która  zebrała  się  celem
zaopiniowania  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2006  rok  oraz  wystąpiła
z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi. 

 a posiedzeniu w dniu 2 maja 2007 r. przeprowadzono kontrolę oraz ocenę Zakładu Usług
Komunalnych. Szczegółowych informacji udzieliła Pani Kierownik ZUK – Danuta Radzioch.

Kolejne  posiedzenie  odbyło  się  21  czerwca  2007  r.,  gdzie  dokonano  analizy  sytuacji
w zakresie  oświaty oraz zapoznano się  z  planem remontów w szkołach w czasie przerwy
wakacyjnej. Jednym z zaproszonych na posiedzenie był Pan Sylwester Woźniak – pracownik
Urzędu Gminy, który przedstawił faktyczny stan zaawansowania spraw związanych z budową
kompleksu boisk w Widawie. 
Natomiast  zaproszona  Pani  Joanna  Nowak  –  pracownik  administracyjny  d/s  oświaty
przedstawiła ogólny zarys spraw związanych z oświatą w naszej gminie. 

W trakcie posiedzenia, które odbyło się 23 sierpnia, członkowie komisji udali się z wizytacją
do  szkół  celem  zapoznania  się  z  remontami  przeprowadzonymi  w  okresie  przerwy
wakacyjnej. 
W tym objeździe brała udział również Pani Sekretarz Gminy – Jolanta Pietras.
Podsumowując  przeprowadzoną  wizytację,  komisja  stwierdziła,  że  placówki  szkolne  są
przygotowane  do  rozpoczęcia  zajęć,  jednak  w każdej  z  nich  istnieje  potrzeba  wykonania
dalszych, dodatkowych  remontów. 

Kolejne posiedzenie odbyło się 20 września i było poświęcone sprawozdaniu Wójta Gminy
z wykonania budżetu za I półrocze 2007. W tej kwestii głos zabrał Skarbnik Gminy, który
szczegółowo  omówił  dokument  poświęcony  wykonaniu  budżetu  za  I  półrocze  2007  r.



i odpowiadał na pytania radnych. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie przez członków
Komisji. 
Następnie  członkowie  Komisji  przystąpili  do  analizy  przygotowanych  projektów  dróg
i wodociągów.

W toku posiedzenia, które odbyło się 15 listopada 2007 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.  W  swoim  wystąpieniu  nawiązała  również  do  znaczącej  roli  ośrodka
samopomocy  w  Dąbrowie  Widawskiej,  który  w  przyszłości  ma  zostać  przekształcony
w placówkę całodobową. 
Na posiedzenie przybyła  również Pani Jolanta Pietras – Sekretarz Gminy,  która zapoznała
radnych z działaniami mającymi na celu pozyskiwanie środków z zewnątrz. 

 a ostatnim posiedzeniu w 2007 roku tj. 6 grudnia komisja dokonała oceny służby zdrowia
na  terenie  gminy.  W powyższym  temacie  głos  zabrała  Pani  –  Grażyna  Frydrychowska  –
Stępnik – Kierownik SP ZOZ oraz Pani Gabriela  Tomczyk – księgowa, które przybliżyły
tematykę związaną z działalnością służby zdrowia.
W drugiej  części posiedzenia, komisja przystąpiła do opracowania planu pracy komisji na
2008 r.



          Załącznik �r 2

          do Uchwały �r XV/97/08

          Rady Gminy Widawa

          z dnia 28 kwietnia 2008 r.

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

za 2007 rok

Komisja ds. Socjalnych składająca się z 6 członków pracowała w oparciu o plan pracy na rok
2007, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu  30 grudnia 2006 r. W roku 2007 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 2007 r. odbytego w dniu 17 stycznia członkowie Komisji
zapoznali się z projektem budżetu gminy na 2007 rok, który przedstawił Skarbnik Gminy.
Projekt  został zaopiniowany pozytywnie przez radnych  tej  komisji.  W swoim wystąpieniu
Skarbnik  poinformował  o  nowych  zasadach  finansowania  klubów  sportowych.  Radni
zaprosili  na  swoje  obrady  również  Pana  Wójta,  który  przedstawił  aktualny  stan  spraw
związanych  z  oświatą,  kulturą  i  możliwością  przystąpienia  gminy  Widawa  do  projektu
edukacyjnego oraz drogowego.

W trakcie następnego posiedzenia odbytego w dniu 28 lutego 2007 r.  Komisja Socjalna
dokonała oceny działalności placówek oświatowych – GOK, GBP oraz filii bibliotecznych.
W  związku  z  powyższym  zwizytowano  wymienione  placówki,  zapoznano  się  z  ich
potrzebami  i  stwierdzono,  że  placówki  są  zadbane  i  oprowadzone  prawidłowo,  pomimo
niezbędnych remontów, jakich wymagają.

Kolejne posiedzenie odbyło się 14 marca 2007r.,  podczas którego rozdysponowano środki
budżetowe  na  działalność  poszczególnych  klubów  sportowych  oraz  zapoznano  się
z wykorzystaniem środków finansowych w 2006 roku.

Tematem czwartego  posiedzenia,  które  odbyło  11  kwietnia  2007  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  Dariusz  Pawłowski  –
funkcjonariusz Komisariatu Policji w Widawie.
W drugiej  części  posiedzenia komisja udała  się  do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dąbrowie  Widawskiej.  Wszelkich  wyjaśnień  związanych  z  perspektywą  powołania
całodobowego Domu Pomocy Społecznej dokonała Pani Kierownik – Dorota Chwastowska
oraz Pani Kierownik GOPS – Wioletta Kasprzyk. 

Piąte posiedzenie odbyło się w dniu23 maja 2007 r., 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 ramach posiedzenia odbytego w dniu 25 czerwca 2007 r. Komisja udała się w teren celem
analizy  remontów  planowanych  w  placówkach  szkolnych,  w  okresie  wakacji.  W trakcie
wizytacji Radni zostali zapoznani z potrzebami poszczególnych szkół.

Kolejne posiedzenie odbyło się 31 sierpnia 2007 r., na którym członkowie Komisji omówili
kwestię  wspierania  rodzin  potrzebujących  pomocy.  Ponadto  Komisja  dokonała  wizytacji
placówek szkolnych oceniając stan przygotowania do nowego roku szkolnego.

W trakcie następnego posiedzenia odbytego w dniu 21 września 2007 r.  Komisja dokonała
analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.
Stan  bezrobocia  na  terenie  naszej  gminy  przybliżył  Komisji  Pan  Wójt,  na  podstawie
informacji uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku. W dalszej części przedstawił
również  planowane  w  najbliższym  czasie  inwestycje  związane  z  przebudową  mostu
w Rogóźniu, a także wsparcie finansowe dla Powiatu Łaskiego związane z przebudową drogi
powiatowej Pstrokonie – Widawa. Ponadto została omówiona propozycja wykupu działki od
Spółdzielni „Rolnik”.
 a spotkaniu, które odbyło się 26 października 2007 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 doposażenie Domu Środowiskowego w Dąbrowie Widawskiej.
Ponadto członkowie  Komisji  zapoznali  się  z  funkcjonowaniem służby zdrowia  na  terenie
gminy.
Dodatkowo Pan Wójt pokrótce omówił przedsięwzięcia, które powinny zostać zrealizowane
w przyszłym roku.

Dnia 5 grudnia odbyło się kolejne, ostatnie w 2007 roku spotkanie,  na którym członkowie
Komisji  zapoznali  się  z  założeniami  projektu  budżetu  na  2008  r.,  które  przedstawił  Pan
Wiesław  Kaczmarek  –  Skarbnik  Urzędu  Gminy.  Ponadto  został  opracowany  plan  pracy
Komisji na przyszły rok.



          Załącznik �r 3

          do Uchwały �r XV/97/08

          Rady Gminy Widawa

      z dnia 28 kwietnia 2008 r.

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

za 2007 rok

Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska składająca się z 12 członków pracowała
w oparciu o plan pracy na rok 2007, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu  30 grudnia
2006 r. W roku 2007 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  11  stycznia  2007 r. członkowie  komisji  zajęli  się
ustalaniem  harmonogramu  utwardzania  dróg  gminnych  na  rok  bieżący  oraz  sprawami
związanymi z kontynuacją budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W trakcie następnego posiedzenia odbytego w dniu 27 lutego 2007 r. opracowany został
przez  radnych  będących  członkami  Komisji  ds.  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  plan
wodociągowania  pozostałych  na  terenie  gminy  miejscowości.  Następnie  powrócono  do
tematu  z  poprzedniego  posiedzenia  związanego  z  budową  oświetlenia  ulicznego,  gdzie
w trakcie  przeprowadzonego  objazdu,  dokonano  kalkulacji  przybliżonych  kosztów
realizowanego przedsięwzięcia. 
Odnosząc  się  do  powyższego,  członkowie  Komisji  ustalili  wykaz  miejscowości,  na  które
w tym roku należy wykonać dokumentację związaną z realizacją oświetlenia ulicznego.

Kolejne posiedzenie odbyło się 6 marca 2007 r., gdzie Pani Kierownik ZUK dokonała oceny
funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody, a Pani Aneta Mizera – Namirowska przedstawiła
zaawansowanie prac związanych ze sporządzeniem dokumentacji na budowę drogi Dąbrowa
Widawska – Wielka Wieś.
Następnie Komisja udała się w teren celem dokonania oceny stanu dróg gminnych. 

Tematem  czwartego  w  tym  roku  posiedzenia,  które  odbyło  15  maja  2007  r.  było
podsumowanie  akcji  zimowego  utrzymania  dróg  oraz  zapoznanie  się  z  zasadami  uznania
napraw  gwarancyjnych  na  drodze  Brzyków  –  Siemiechów,  które  przedstawił  Zbigniew
Parzybut.
Poza  tym,  Pani  Radzioch  –  Kierownik  ZUK  poinformowała  o  potrzebie  zakupu  pompy
głębinowej.

 astępne  posiedzenie  odbyło  się  w  dniu  29  czerwca  2007  r.,  gdzie  przeanalizowano
gospodarstwa  domowe  pod  kątem  zawartych  umów  na  odbiór  odpadów  oraz  problem
związany z odbiorem odpadów wielkogabarytowych.
Ponadto  członkowie  Komisji  przy  udziale  Przewodniczącego  Rady,  Wójta  Gminy  oraz
członków  Stowarzyszenia  Społeczno  –  Kulturalnego  Sołtysów  Gminy  Widawa  dokonali
zapisów do projektu planu wieloletniego.

W  ramach  posiedzenia  odbytego  w  dniu  24  sierpnia  2007  r.  komisja  zapoznała  się
z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ligocie i Widawie.



 Dodatkowo  członkowie  Komisji  omówili  stan  dróg  gminnych  i  ustalili  kolejność  ich
naprawy.  Zapoznali  się  również  z  przygotowywaną  dokumentacją  na  modernizację
oświetlenia ulicznego.

Kolejne  posiedzenie  komisji  odbyło  się  25  września  2007  roku podczas  którego  radni
zapoznali się z projektem uchwały dotyczącej funkcjonowania targowicy w Widawie, którą
przedstawił Skarbnik Gminy. 
W powyższej sprawie również Wójt Gminy przedstawił swoje stanowisko. 
W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji wraz z Panem Wójtem zajęli się ustalaniem
kolejności wykonania nakładek asfaltowych. 

Podczas posiedzenia wyjazdowego odbytego w dniu 29 października 2007 roku członkowie
komisji wraz z Panem Wójtem oraz Zbigniewem Parzybutem – pracownikiem Urzędu Gminy
dokonali oceny stanu dróg gminnych oraz planami związanymi z wodociągowaniem gminy,
zwłaszcza miejscowości,  w których  planowana jest  budowa drogi  powiatowej  na odcinku
Ligota – Ochle. 

 a przedostatnim posiedzeniu w 2007 roku, radni zapoznali się z problematyką dotyczącą
gospodarki  leśnej i łowieckiej oraz analizą zaawansowania prac mających na celu ochronę
środowiska. 
W sprawach  dotyczących  leśnictwa  i  łowiectwa  wyjaśnień  i  odpowiedzi  na  wątpliwości
udzieliła Pani Małgorzata Bączyk, natomiast w temacie ochrony środowiska głos zabrała Pani
Dorota Kaczmarek, która omówiła wszystkie zagadnienia związane z odbiorem odpadów. 

W dniu 11 grudnia 2007 roku odbyło się ostatnie z zaplanowanych posiedzeń, na którym
członkowie komisji ocenili przygotowany projekt budżetu na 2008 rok. 
Bliższego przedstawienia w/w projektu dokonał Pan Skarbnik. 
Ponadto  na  posiedzenie  Komisji  przybył  Pan  Zbigniew  Parzybut  –  Kierownik  Referatu
Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, który poinformował radnych o konieczności budowy
na terenie gminy budynku przeznaczonego na mieszkania socjalne.
Ponadto ustalono wykaz dróg, których nawierzchnię należy poprawić poprzez nawiezienie
kruszywem.



          Załącznik �r 4

          do Uchwały �r XV/97/08

          Rady Gminy Widawa

          z dnia 28 kwietnia 2008 r.

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

za 2007 rok

Komisja ds. Budżetu i Finansów składająca się z 5 członków pracowała w oparciu o plan
pracy na rok 2007, przyjęty przez Radę Gminy Widawa w dniu  30 grudnia 2006 r. W roku
2007 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 26 stycznia 2007 r. członkowie Komisji zapoznali się
z projektem budżetu gminy na 2007 rok, który przedstawił Skarbnik Gminy. Przedstawiony
dokument  został  zaopiniowany pozytywnie,  przy czym Przewodniczący Komisji  apelował
o wniesienie zapisu dotyczącego zagwarantowania kwoty 10 tys. zł na potrzeby orkiestr dętej
w Widawie. 

Kolejne  posiedzenie  zwołano  na  dzień  13  kwietnia  2007  r.  podczas  którego  Radni
zaopiniowali  pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r.,  które przedstawił
Skarbnik Gminy. W posiedzeniu uczestniczył również Pan Wójt, który przedstawił sprawę
Pani Agnieszki Ochockiej, która dotyczy stacji paliw przy ul. Kiełczygłowskiej.

 astępne posiedzenie Komisji  odbyło się  27 kwietnia 2007 r.  podczas  którego  Pan Wójt
przedstawił wykonanie obowiązującego do tej pory planu wieloletniego. W tym miejscu Pan
Wójt przypomniał o potrzebie sporządzenia projektu planu wieloletniego na lata 2007 – 2013,
którego uchwalenie pozwoli ubiegać się o dofinansowanie ze środków unii europejskiej. Poza
tym  Pan  Wójt  poinformował  o  zaplanowanym  spotkaniu  z  dyrektorami  placówek
oświatowych, na którym analizowano wydatki oświatowe.

 a posiedzeniu w dniu 18 maja 2007 r. dokonano przeglądu posiadanego mienia gminnego
i zakresu jego wykorzystania – informacji udzieliła Pani Małgorzata Bączyk oraz Pani Dorota
Kaczmarek

Kolejne  posiedzenie  odbyło  się  15  czerwca  2007 r.,  gdzie  dokonano analizy działalności
GOPS – u. Wyjaśnień udzieliła Pani Kierownik – Wioletta Kasprzyk.
W  toku  dalszego  posiedzenia  Wójt  Gminy  przedstawił  Radnym  analizę  wydatków
oświatowych, która pokazuje sytuację poszczególnych szkół działających na terenie gminy
oraz problem utrzymania placówki w Restarzewie oraz w Brzykowie.

W dniu 7 września 2007 r. odbyło się kolejne posiedzenie, na którym członkowie Komisji
dokonali analizy sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.

 astępne posiedzenie odbyło się 25 października 2007 r., podczas  którego Pan Zbigniew
Parzybut omówił temat związany z pozyskiwaniem środków na realizację gminnych zadań
inwestycyjnych. Członkowie Komisji omówili również kolejność budowy dróg, które zostaną
ujęte w Planie Inwestycyjnym.



 a kolejnym posiedzeniu, które odbyło się 9 listopada 2007 r. członkowie Komisji zapoznali
się  z  realizacją  spłat  zaciągniętych  kredytów  oraz  analizą  długu  na  lata  następne,  którą
przedstawił  Pan  Wiesław  Kaczmarek  –  Skarbnik  Gminy.  Następnie  została  omówiona
kwestia podwyżki stawek podatkowych. W toku dalszego posiedzenia Komisja zapoznała się
z wykazem płatników zalegających z podatkiem od nieruchomości.

W  dniu  14  grudnia  odbyło  się  kolejne,  ostatnie  spotkanie  w  2007  roku,  na  którym
członkowie  Komisji  zapoznali  się  z  założeniami  do  projektu  budżetu  na  kolejny  rok.
W dalszej części posiedzenia Komisja opracowała plan pracy na 2008 rok.


