
Protokół Nr 32/09 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytej w dniu 11 grudnia 2009 r. 
 

Otwarcia kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej dokonał Pan Marek Olejniczak – 
Przewodniczący tejże Komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitał zebranych. 
Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił proponowany porządek 
obrad: 

 
1. Ocena pracy służby zdrowia na terenie gminy. 
2. Opracowanie planu pracy na rok 2010. 
3. Sprawy bieżące i różne. 

 
 Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty 
jednogłośnie. Następnie po zatwierdzeniu tematyki obrad, Przewodniczący Komisji przystąpił do 
zatwierdzenia protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji. Dodał, że protokół był wcześniej 
wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy, poza tym oznajmił, że jest możliwość zapoznania się z 
protokołem w dniu dzisiejszym. 
W związku z tym, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 
protokół został przyjęty jednogłośnie przez członków Komisji. 
 
Na wstępie radni rozpoczęli dyskusję nad przyjęta uchwałą na ostatniej sesji w sprawie stawek za 
wodę i ścieki.  
Radny Mikła oznajmił, że jego zdaniem najlepiej byłoby przyjętą uchwałę uchylić, zaproponował, 
aby podnieść więcej stawkę za wodę i zmniejszyć wygórowaną stawkę za ścieki. 
Natomiast radny Olejniczak oznajmił, że przyjętej uchwały nie powinno się zmieniać, a tylko 
przyjąć dodatkową uchwałę o dotacji gminy do uchwalonych stawek za wodę i ścieki z podziałem 
na strefy uwzględniające odległość od oczyszczalni.  
Przeciwko propozycji radnego Mikły był również radny Pokorski oraz radna Kozieł.  
 
Następnie głos zabrał Skarbnik Gminy, który przedstawił założenia projektu budżetu na 2010 rok, 
zwłaszcza w temacie inwestycji.  
W 2010 roku planowane jest: 
- modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa dwóch zbiorników na wodę pitną wraz z 
budową sieci wodociągowej i przepompowni kontenerowej w miejscowościach gminy Widawa - 
etap II 
- wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów w Korzeniu, Siemiechowie, Kocinie 
- budowa sieci wodociągowej w Korzeniu i Woli Kleszczowej 
- przebudowa zaplanowanych dróg gminnych (nakładki) 
- dotacja dla Powiatu Łaskiego (przebudowa infrastruktury transportowej Północ - Południe) 
- wymiana stolarki okiennej w OSP w Restarzewie i w OSP Dąbrowa Widawska oraz budynku 
byłej lecznicy w Widawie 
- przebudowa wiejskiego ośrodka zdrowia w Brzykowie 
- modernizacja boiska przy szkole w Brzykowie 
- zakup komputera dla przedszkola w Widawie 
- przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy: Kolonia Brzyków, Dębina, Kolonia Ochle, 
Chociw, Świerczów, zawady, Zborów, Podgórze, Rogóźno 
- zakup trybun na stadion w Widawie 
- zintegrowany System e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego "Wrota Regionu Łódzkiego" 
Ponadto Pan Wiesław Kaczmarek przedstawił zadania, które mają być realizowane ze środków 
funduszu sołeckiego - są to zadania mieszczące się w granicach wydatków inwestycyjnych i 
bieżących. Dodał, że zadania te będą również realizowane z budżetu gminy. 



Kontynuując temat Pan Skarbnik oznajmił, że na zadania inwestycyjne w budżecie jest 
zagwarantowane 4.860.105 zł, tj. 24,16% całego budżetu. Ponadto dodał, że w roku 2010 zostanie 
przez gminę zaciągnięty dług w wysokości 4.600 tys., którego spłata będzie rozłożona do 2016 
roku. Poza tym Skarbnik oznajmił, że gmina wystąpi do WFOŚ o umorzenie pożyczki, ale pod 
warunkiem, że zrealizowane będzie konkretne zadanie (62 tys. zł). 
Dodał również, że akcyza za paliwo została wypłacona rolnikom w 67%, gdyż takie środki 
otrzymała gmina. 
Następnie głos zabrał Radny Szydłowski, który apelował o wykonanie odwodnienia na działkach w 
Chociwiu. 
W odpowiedzi na powyższe Skarbnik oznajmił, że w tym roku   została wykonana dokumentacja na 
wykonanie odwodnienia i budowę nakładek na osiedlu w Chociwiu i Widawie.  
W toku dalszego posiedzenia radni dyskutowali nad realizacją kolejnego etapu oświetlenia 
ulicznego. 
W tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który poprosił, aby do realizacji przyjąć te fragmenty 
gminy, gdzie to oświetlenie jest najbardziej potrzebne.  
Następnie na posiedzenie komisji przybyła Pani Gabriela Tomczyk - pracownik ZUK, która 
poinformowała, że do 30 listopada 2009 r. do naszych ośrodków zdrowia było zadeklarowanych 
8275 osób, do położnej - 3906 osób, do pielęgniarki środowiskowej - 8124 osoby, do pielęgniarki 
szkolnej - 1114 osoby.  
W tym miejscu radni zapytali ilu lekarzy mamy zatrudnionych. 
Pani Tomczyk poinformowała, że w Brzykowie pracuje 1 lekarz, w Chociwiu - 2 lekarzy, a w 
Widawie - 4 lekarzy. Dodała, że ogólnie w służbie zdrowia pracuje 18 osób na umowę zlecenie. 
Kontynuując poinformowała, że planowane jest już ogłoszenie konkursu na karetkę ratunkową,  
która osobowo, oprócz kierowcy będzie miała dwóch ratowników, dodała również, że chcielibyśmy 
uzyskać kontrakt na nocną pomoc lekarską, chociaż może to być trudne, gdyż populacja naszej 
gminy jest mniejsza niż 10 tys. osób. 
W toku dalszej wypowiedzi Pani Tomczyk oznajmiła, że w budżecie gminy na program zdrowotny 
jest zagwarantowana kwota 34 tys. zł, ale dodała, że tj. mało i pokrywa 50 % zapotrzebowania. 
 
W związku z wyczerpaniem wyczerpaniem tematyki dzisiejszego posiedzenia, Przewodniczący 
Komisji podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął kolejne posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
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