UCHWAŁA NR XXV/170/16
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Widawa
za 2015 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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) zmienionego Uchwałą Nr VI/30/15 Rady Gminy
Widawa z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Widawa (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z 17 marca 2015 r. poz. 1028) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Widawa
za 2015 r., stanowiące załączniki Nr 1-4 do niniejszej uchwały:
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widawa a także zamieszczenie jej treści na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widawa.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/170/16
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie
z działalności Komisji Spraw Społecznych i Oświaty
za 2015 rok
Komisja Spraw Społecznych i Oświaty składająca się z 7 członków pracowała w oparciu
o plan pracy na rok 2015, przyjęty przez Radę Gminy Widawa Uchwałą Nr IV/18/14 z dnia
30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy
Widawa na 2015 r.
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 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 pierwszego posiedzenia w dniu 11 czerwca 2015 r. członkowie komisji wyłonili
spośród swojego składu przewodniczącego i zastępcę komisji oraz ustalili plan pracy komisji
na 2015 r.
W trakcie drugiego posiedzenia odbytego w dniu 25 czerwca 2015 r. komisja zapoznała się
z projektami organizacyjnymi szkół na rok 2015/2016 oraz planem remontów w placówkach
oświatowych.
Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 27 sierpnia 2015 r., na którym członkowie komisji
zapoznali się z funkcjonowaniem służby zdrowia oraz działalnością sportową na terenie
gminy. Poza tym analizowano wyniki egzaminów szóstoklasistów oraz gimnazjalnych
w poszczególnych szkołach.
W ramach posiedzenia odbytego w dniu 28 września 2015 r. radni analizowali wykonanie
zaplanowanych remontów w placówkach oświatowych oraz wpływy finansowe z tytułu opłat
za odbiór odpadów komunalnych.
W trakcie kolejnego posiedzenie odbytego 27 października 2015 r., członkowie komisji
zapoznali się rozdysponowaniem środków GOPS dla podopiecznych oraz przygotowaniem
ośrodka do udzielenia pomocy potrzebującym w okresie zimy.
W trakcie posiedzenia, które odbyło się w dniu 23 listopada 2015 r. członkowie Komisji
zapoznali się z założeniami projektu budżetu na 2016 r. oraz bieżącą działalnością Gminnego
Ośrodka Kultury.
Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się 21 grudnia 2015 roku, podczas którego radni
zaopiniowali projekt budżetu gminy na 2016 r. oraz opracowali plan pracy komisji na 2016 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/170/16
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie
z działalności Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
za 2015 rok
Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska składająca się z 11 członków pracowała
w oparciu o plan pracy na rok 2015, przyjęty przez Radę Gminy Widawa Uchwałą
Nr IV/18/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji
Rady Gminy Widawa na 2015 r.
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła ogółem 11 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 16 stycznia 2015, r. komisja zaopiniowała się
z projektem budżetu Gminy na 2015 r., oraz
dokonała analizy dotyczącej stanu
zwodociągowania gminy. Poza tym wyjeżdżając w teren oceniono stan nawierzchni dróg
gminnych.
Kolejne posiedzenie odbyło się 13 lutego 2015 r., na którym komisja zapoznała się
z gospodarką dot. lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów będących własnością
Gminy. Poza tym dokonano oceny funkcjonowania stacji uzdatniania wody.
Tematem kolejnego posiedzenia, które odbyło 13 marca 2015 r. było ustalenie
harmonogramu utwardzania dróg gminnych.
Następne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odbyło się w dniu
23 kwietnia 2015 r., na którym członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem
dotyczącym podsumowania akcji zimowego utrzymania dróg oraz propozycją wysokości
opłat za dostarczenie wody i odbiór odpadów. Poza tym rozpatrzono sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.
Kolejne posiedzenie komisji odbyło się 21 maja 2015 roku, podczas którego radni zapoznali
się z analizą funkcjonowania w gminie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie.
Podczas posiedzenia odbytego w dniu 8 czerwca 2015 roku Komisja, zgodnie z założeniami
nowo przyjętego Statutu Gminy wyłoniła spośród swojego składu przewodniczącego oraz
zastępcę przewodniczącego komisji.
W dniu 10 lipca 2015 roku odbyło się następne posiedzenie, na którym członkowie Komisji
zapoznali się z gospodarką leśną i łowiecką na terenie gminy. Poza tym analizowali realizację
inwestycji związanych z budową nakładek asfaltowych w latach 2010 – 2014.

W ramach kolejnego posiedzenia odbytego w dniu 2 września 2015 r. członkowie komisji
zapoznali się z funkcjonowaniem Gminnego Zakładu Usług Komunalnych oraz projektami
uchwał przygotowanymi na zbliżającą się sesję Rady Gminy.
Podczas posiedzenia odbytego w dniu 30 października 2015 roku analizowano działania
gminy związane z ochroną środowiska oraz zapoznano się z funkcjonowaniem na terenie
gminy tzw. „ustawy śmieciowej”.
Następne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odbyło się w dniu
25 listopada 2015 r., na którym radni zapoznali się z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków
w Widawie i w Ligocie oraz projektem budżetu gminy na 2016 r.
Ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska odbyło się
15 grudnia 2015 r. podczas którego analizowano założenia projektu budżetu Gminy na
2016 r. oraz opracowano plan pracy komisji na 2016 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/170/16
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej
za 2015 rok
Komisja Rewizyjna składająca się z 5 członków pracowała w oparciu o plan pracy na rok
2015, przyjęty przez Radę Gminy Widawa Uchwałą Nr IV/18/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Widawa na 2015 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.
W trakcie pierwszego w nowym roku posiedzenia, które odbyło się w dniu 13 stycznia
2015 r. komisja zapoznała się z działalnością oraz dokumentacją finansową Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto członkowie komisji zaopiniowali
projekt budżetu gminy na 2015 r. oraz analizowali dochody gminy wynikające ze sprzedaży
mienia gminnego w 2014 r.
Następne posiedzenie komisji odbyło się 12 lutego 2015 r. podczas którego radni zapoznali
się z planami inwestycyjnymi gminy na 2015 r.
Następne posiedzenie komisji odbyło się 27 lutego 2015 r., w trakcie którego członkowie
komisji dokonali kontroli przeprowadzonych w 2014 r. przetargów.
Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2015 r. radni przeprowadzili kontrolę Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Kolejne posiedzenie odbyło się 22 kwietnia 2015 r., podczas którego radni zapoznali się
z działalnością klubów sportowych oraz orkiestry działającej przy OSP Widawa.
W trakcie posiedzenia, które odbyło się 19 maja 2015 r., członkowie komisji zaopiniowali
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 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 2014 rok. Poza
tym przeprowadzono kontrolę Gminnego Zakładu Usług Komunalnych oraz analizę
wysokości proponowanych stawek za dostarczanie wody oraz odbiór odpadów.
Następne posiedzenie odbyło się 15 czerwca 2015 r., podczas, którego zgodnie z założeniami
nowo przyjętego Statutu Gminy wyłoniono przewodniczącego oraz zastępcę
przewodniczącego komisji.
W toku posiedzenia, które odbyło się 11 sierpnia 2015 r. członkowie komisji zapoznali się
z wykonaniem planu inwestycyjnego gminy za I półrocze 2015 r.

Na posiedzeniu w dniu 23 września 2015 r. członkowie komisji analizowali wpływy
finansowe do budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych za I półrocze 2015 r.
W trakcie kolejnego posiedzenia, które odbyło się 19 października 2015 r., radni zapoznali
się z działalnością służby zdrowia na terenie gminy, którą przedstawiła pani Elżbieta Weber –
księgowa zakładu opieki społecznej.
Kolejne posiedzenie odbyło się 19 listopada 2015 r., podczas którego radni zapoznali się
z założeniami budżetu gminy na 2016 r.
Ostatnie w tym roku posiedzenie odbyło się 16 grudnia 2015 r. na którym członkowie
Komisji Rewizyjnej zaopiniowali projekt budżetu gminy na 2016 r. oraz opracowali plan
pracy komisji na 2016 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/170/16
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie
z działalności Komisji Budżetu
za 2015 rok
Komisja Budżetu składająca się z 5 członków pracowała w oparciu o plan pracy na rok 2015,
przyjęty przez Radę Gminy Widawa Uchwałą Nr IV/18/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Widawa na 2015 r.
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła ogółem 11 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 2015 r.
członkowie Komisji zaopiniowali projekt budżetu gminy na 2015 r., poza tym zapoznali się
z listą podatników wobec których zastosowano umorzenia podatkowe oraz przeanalizowano
wysokość wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy.
Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 20 lutego 2015 r., podczas którego Pan Michał
Włodarczyk – Wójt Gminy zapoznał radnych z wykonaniem niektórych założeń
wieloletniego planu inwestycyjnego. Poza tym przedstawił analizę wpływów za II półrocze
2014 r. z tytułu odbioru od mieszkańców odpadów komunalnych.
Następne posiedzenie Komisji odbyło się 19 marca 2015 r., podczas którego radni zapoznali
się z działalnością Wójta Gminy w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację
gminnych zadań inwestycyjnych oraz dokonali przeglądu mienia gminnego w zakresie
posiadanych gruntów i nieruchomości.
Na posiedzeniu, które odbyło się 21 kwietnia 2015 r. członkowie komisji zaopiniowali
pozytywnie sprawozdanie Wójta z działalności gminy za 2014 rok, oraz analizowali
propozycję wprowadzenia określonych stawek opłat za wodę i odbiór ścieków.
W dniu 27 maja 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie, podczas którego zapoznano się
z działalnością placówek szkolnych oraz publicznego przedszkola, którą przedstawili
dyrektorzy wymienionych placówek. Poza tym dokonano analizy wydatków oświatowych
przyjętych na 2015 r.
Kolejne, wyjazdowe posiedzenie odbyło się 18 czerwca 2015 r., w trakcie którego dokonano
przeglądu posiadanego mienia gminnego oraz zapoznano się z zakresem jego wykorzystania.
Następne obrady Komisji odbyły się 23 lipca 2015 r., w trakcie których radni analizowali
realizację dochodów gminy za I półrocze 2015 r. Poza tym dyskutowano w temacie trudnej
sytuacji finansowej oświaty na terenie gminy.

Na kolejnym posiedzeniu, które odbyło się 8 września 2015 r. członkowie komisji
pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze
2014 roku. Poza tym dyskutowano w sprawie obowiązujących stawek czynszu za mieszkania
komunalne.
W trakcie posiedzenia odbytego w dniu 20 października 2015 r. członkowie Komisji
zapoznali się z realizacją spłat zaciągniętych kredytów oraz analizą długu na lata następne,
którą przedstawiła Pani Elżbieta Pluta – Skarbnik Gminy. Poza tym radni analizowali wpływy
do budżetu z tytułu odbioru odpadów komunalnych za I półrocze 2015 r.
W dniu 24 listopada 2015 roku odbyło się kolejne posiedzenie komisji, w trakcie którego
członkowie komisji zaopiniowali projekty uchwał dotyczące wysokości podatków lokalnych
na 2016 rok. Ponadto radni zapoznali się z założeniami do projektu budżetu na przyszły rok,
które przedstawiła Pani Elżbieta Pluta – Skarbnik Gminy.
Ostatnie w tym roku posiedzenie odbyło się 10 grudnia 2015 r. podczas którego radni
zaopiniowali projekt budżetu Gminy na 2016 r., opracowali plan pracy komisji na przyszły
rok oraz analizowali budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

