
Protokół Nr 19/12 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytej w dniu 23 listopada 2012 r.  

 

Następne posiedzenie komisji otworzył Pan Andrzej Kowalczyk – Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej, który na wstępie swego wystąpienia powitał członków komisji oraz 

zaproszonych gości. 

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił proponowany na 

dzisiejsze posiedzenie porządek obrad: 

 

1. Kontrola służby zdrowia. 

2. Zapoznanie się z działaniami mającymi na celu pozyskiwanie środków z zewnątrz. 

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag i został 

przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu z poprzedniego 

posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu wcześniej, poza 

tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią również w dniu dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący Komisji poprosił Pana Sławomira 

Zaparta – p.o. Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Widawie o zabranie głosu i omówienie działalności służby zdrowia na terenie 

naszej gminy. 

Na wstępie swej wypowiedzi Pan S. Zapart wyjaśnił, iż kierowana przez niego jednostka 

działa w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na zasadzie corocznie podpisywanego 

kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Następnie przedstawił sprawozdanie 

sporządzone na dzień 31 grudnia bieżącego roku, informując zebranych między innymi 

o ilości zadeklarowanych pacjentów a także, z jakich porad można skorzystać i jacy lekarze 

specjaliści świadczą swoje usługi. W toku dalszego wystąpienia Kierownik nadmienił 

również o tym, iż w Ośrodku Zdrowia w Widawie prowadzona jest fizykoterapia, której 

działalność nie jest refundowana z NFZ a jedynie utrzymywana z dofinansowania gminy oraz 

ze środków własnych. Następnie przedstawił, jaki jest całkowity koszt świadczenia usług 

rehabilitacyjnych a także kwotę otrzymywanego wsparcia, jak również wysokość środków, 

które są pokrywane z budżetu SP ZPOZ. 

W tym miejscu radny R. Bruzda zapytał, na jaki inny cel mógłby Pan Kierownik przeznaczyć 

kwotę, jaka jest wydatkowana na utrzymanie fizykoterapii ze środków własnych w przypadku 

gdyby nie było prowadzonej rehabilitacji. 

W odpowiedzi na powyższe Pan S. Zapart wyjaśnił, iż na pewno środki te przeznaczone 

zostałyby na jakiś inny cel a mianowicie świadczenie usług przez lekarzy specjalistów czy też 

na zakup dodatkowego sprzętu. Ponadto dodał, iż jednakże jego zdaniem funkcjonowanie 

gabinetu fizykoterapii jest dużo bardziej potrzebne, gdyż pomimo to, że na terenie Widawy 

z takich świadczeń pacjenci mogą również korzystać w Przychodni „Polimed”, to i tak bardzo 

duża liczba pacjentów korzysta z zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych w jego 

jednostce. 



Następnie Przewodniczący zapytał, czy dzieci i młodzież szkolna objęta jest również opieką 

medyczną w placówkach szkolnych. 

W odpowiedzi na powyższe Pan S. Zapart wyjaśnił, iż w szkołach nie ma już gabinetów 

zarówno lekarskich jak również i stomatologicznych, są jedynie pielęgniarki pełniące dyżury. 

W toku dalszych obrad wywiązała się dyskusja w powyższym temacie w trakcie, której radni 

zgodnie stwierdzili, iż wzorem lat ubiegłych powinny nadal w szkołach znajdować gabinety 

lekarskie a tym bardziej stomatologiczne. W trakcie tej dyskusji Pani Longina Oleszczuk – 

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego zaznaczyła, iż szkoły 

z naszego terenu zgłaszały się do realizacji Projektu Dentobus, czyli autobus z gabinetem 

i zespołem stomatologów, który działa na podobnych zasadach jak mammobus. Natomiast 

Pan Zapart dodał jeszcze, iż prowadzonych jest również wiele akcji, takich jak chociażby 

wspomniana przez Panią L. Oleszczuk akcja mammobus, czy też badanie wzroku i wiele 

innych podobnych świadczeń cieszących się sporym zainteresowaniem pacjentów. 

Następnie radny R. Bruzda zapytał Kierownika SP ZPOZ, czy są jakieś zagadnienia bądź 

sprawy w prowadzonej przez niego jednostce, które nie dają spokoju i są ciągłym problemem. 

W odpowiedzi na powyższe Pan S. Zapart zaznaczył, iż największym problemem jest, jak już 

wcześniej wspomniał kwestia funkcjonowania rehabilitacji. Ponadto nadmienił, iż próby, 

jakie podjął wraz z Wójtem Gminy o ponowne rozpatrzenie możliwości przyznania kontraktu 

z NFZ na prowadzenie gabinetu fizykoterapii nie przyniosły oczekiwanego efektu. Następnie 

poinformował, iż na najbliższej sesji przedłożony zostanie projekt uchwały w sprawie 

Programu „Zdrowa Gmina”, na którego realizację zaproponowana została kwota 

dofinansowania z budżetu gminy w wysokości 30 tys. zł. 

W tym miejscu radny R. Bruzda zapytał, czy wspomniana kwota jest wystarczająca, czy może 

jakaś inna wyższa suma byłaby bardziej satysfakcjonująca. 

Odpowiadając na powyższe Pan S. Zapart przyznał, iż oczywiście bardziej satysfakcjonująca 

byłaby kwota, która wystarczyłaby na sfinansowanie realizacji całości Programu. Dodatkowo 

zaznaczył, iż dobrze, że w ogóle przekazywane jest dofinansowanie, gdyż z własnych 

środków trudno byłoby prowadzić wszystkie działania, jakie do tej pory są realizowane. 

 

Ad. 2 

Do omówienia kolejnego punktu poproszona została Pani Dorota Kaczmarek – Kierownik 

Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych, która nadmieniła, iż 

zadania, jakie zamierza omówić dotyczą wyłącznie projektów inwestycyjnych, na, które 

pozyskano dofinansowanie. 

W tym miejscu radny R. Bruzda zapytał, czy środki finansowe mogą być również 

pozyskiwane na inne cele, nie tylko inwestycyjne. 

W odpowiedzi na powyższe Pani D. Kaczmarek wyjaśniła, iż fundusze można pozyskiwać na 

wiele działań chociażby z zakresu oświaty czy też pomocy społecznej. Następnie przystąpiła 

do omawiania zadań inwestycyjnych na, które pozyskane zostało dofinansowanie. 

W pierwszej kolejności wymieniła przedsięwzięcie dotyczące modernizacji stacji uzdatniania 

wody oraz budowy zbiorników wraz z siecią wodociągową, omawiając szczegółowo czas 

oraz koszt jego realizacji ze wskazaniem kwoty dofinansowania. Jako kolejne omówiła 

zadanie dotyczące budowy wodociągu w miejscowości Wola Kleszczowa, które częściowo 

zrealizowane zostało ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki zaciągniętej na 

rekultywację wysypiska śmieci w Chrustach. W dalszej kolejności wymieniła udział 

w partnerskim Projekcie „Północ-Południe”, którego przedmiotem była przebudowa dróg 

powiatowych zaznaczając, iż wkład naszego samorządu w realizację tego zadania był 

procentowy. Kontynuując swoje wystąpienie Pani D. Kaczmarek poinformowała, iż 

zakończona została również inwestycja, na realizację, której otrzymano dofinansowanie 

z Urzędu Wojewódzkiego polegającej na wymianie i odtworzeniu kolektora burzowego wraz 



z wybudowaniem dwóch studzienek odwodnieniowych na odcinku między ul. Wodną 

a ul. Wieluńską. Następnie na prośbę radnego R. Bruzdy omówiła, na jakich zasadach 

przyznawane jest oraz rozliczane dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych. 

Wracając do omawiania kolejnych przedsięwzięć Pani Kierownik zaznaczyła, iż obecnie 

realizowane jest zadanie dotyczące budowy sieciowej kontenerowej przepompowni wody w 

miejscowości Rogóźno wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Józefów Widawski, 

Patoki, Korzeń i Antonin. W toku dalszego wystąpienia przedstawiła koszt wykonania całości 

wspomnianego zadania, które zostało podzielone na dwa etapy zaznaczając przy tym, iż 

dofinansowanie nastąpi dopiero po zakończeniu obu etapów. Na zakończenie jeszcze Pani 

D. Kaczmarek wyjaśniła zebranym, na czym polega i jak odbywa się wnioskowanie oraz na 

jakie zadania inwestycyjne. 

Następnie głos zabrał Jerzy Sylwester Woźniak – Wójt Gminy, który w pierwszej kolejności 

poinformował zebranych o szkoleniu z zakresu obsługi pilarki, jakie miało miejsce 

w jednostce OSP w Brzykowie, za uczestnictwo, w którym w nagrodę jednostka pozyskała 

pilarkę do drewna STHIL. W dalszej kolejności omówił pozostałe zadania, na realizację, 

których pozyskano środki finansowe z zewnątrz, o których nie wspomniała Pani 

D. Kaczmarek. Pierwsze z nich dotyczyło projektu „Edukacja bez barier” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Następnie przedstawił zakres realizacji tego projektu oraz 

całkowitą kwotę dofinansowania. Kolejnym zadaniem, które szczegółowo omówił Wójt 

Gminy dotyczyło realizacji projektu pn „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług 

Publicznych Województwa Łódzkiego” w ramach, którego pozyskany zostanie sprzęt, 

oprogramowanie oraz usługi. W trakcie omawiania powyżej wspomnianego zadania Wójt 

Gminy dodał, iż w dobie tak szybkiego rozwoju informatyzacji oraz konieczności 

wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów nieuniknione byłoby w przyszłości 

zaopatrzenie się we wspomniane powyżej oprzyrządowanie, którego zakup wówczas byłby 

sfinansowany wyłącznie ze środków własnych gminy. W toku dalszego wystąpienia 

poinformował również zebranych, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje po raz 

kolejny projekt „Pomagając innym – pomagamy sobie”, który następnie szczegółowo 

omówił. Zaznaczył także, iż skorzystano z dofinansowania na organizację imprez 

kulturalnych, co jest dość trudnym i pracochłonnym zadaniem w szczególności w kwestii 

rozliczenia ich finansowania. Następnie nadmienił, iż poprzez Lokalną Grupę Działania 

zrzeszonych zostało kilka gmin, w tym również nasza gmina jednakże jak do tej pory jest to 

jedynie bierny udział pomimo, iż trwa on od kilku lat. Zaznaczył następnie, iż stara się 

jednakże wykorzystywać wszelkie możliwości aby jak najwięcej środków pozyskać 

i realizować jak najwięcej zadań. Kontynuując swoje wystąpienie Wójt Gminy poinformował 

zebranych, iż przy okazji rozmów o nadchodzącym jubileuszu Straży Pożarnej w Restarzewie 

dowiedział się o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie remontu strażnicy, wobec 

czego skorzystano z takiej sposobności i przy pewnej pomocy senatora A. Owczarka udało się 

pozyskać kwotę 20 tys. zł. Następnie wyjaśnił, jakie prace konieczne są do wykonania we 

wspomnianym powyżej budynku. 

 

Ad. 3 

W kolejnym punkcie, jako pierwszy głos zabrał radny M. Janiak, który zaproponował, aby 

rozważyć możliwość zatrudnienia trenera dla drużyny dziecięcej ze środków przeznaczonych 

na ochronę zdrowia, czy też na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż środki, o których wspomniał jego 

przedmówca są wydatkowane na określony cel a zwłaszcza w tym drugim przypadku chodzi 

raczej o zajęcia terapeutyczne. 



Jako kolejny wystąpił radny A. Raszewski, który zgłosił problem związany z zalewaniem 

przez rzekę Nieciecz okolicznych pól, zwłaszcza w okolicach mostu, czego głównymi 

sprawcami są prawdopodobnie bobry. 

W związku z powyższą uwagą Wójt Gminy wyjaśnił, iż wystąpi do Wojewódzkiego Urzędu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w kwestii wylewania rzeki Nieciecz oraz konieczności 

uprzątnięcia powalonych przez bobry drzew. 

Natomiast radny R. Bruzda poruszył temat starorzecza a mianowicie zwrócił się 

z zapytaniem, czy jak to już było wcześniej ustalone doszło w końcu do porozumienia 

w kwestii tego, iż każdy będzie miał możliwość korzystania i dojazdu do tego miejsca. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż będzie to możliwe po rozwiązaniu 

z umowy z Kołem Wędkarskim. Następnie szczegółowo omówił obecną sytuację a także 

przedstawił propozycje rozwiązań, które pozwoliłyby na unormowanie kwestii korzystania ze 

starorzecza. Nadmienił również, iż poczynione zostaną starania aby wymóc na właścicielach 

elektrowni wodnej przyspieszenie realizacji budowy przepławki, którą zobowiązali się 

wykonać. 

W powyższym temacie wywiązała się krótka dyskusja, w trakcie której radny R. Bruzda 

zauważył, iż dobrym rozwiązaniem byłoby zagospodarowanie terenu starorzecza na cele 

rekreacyjne. 

W toku dalszych obrad poruszony został temat związany ze sportem amatorskim a zwłaszcza 

kosztami, jakie pociąga za sobą jego utrzymanie. W trakcie dyskusji Wójt Gminy wspomniał, 

iż dzięki pewnej grupie osób wspierających działalność klubów sportowych w Widawie udało 

się jednej drużynie młodych zawodników awansować do grupy okręgowej drugiej natomiast 

uplasować się na IV pozycji. 

Zdaniem natomiast radnego R. Bruzdy powinien być utworzony jeden klub sortowy, który 

reprezentowałby naszą gminę natomiast pozostałe obiekty sportowe przeznaczone byłyby do 

treningów, co ograniczyłoby wydatki oraz podniosłoby rywalizację wśród młodzieży. 

Z powyższą uwagą zgodził się Wójt Gminy, który wyjaśnił zebranym ile wysiłku oraz jak 

wiele pracy należy wykonać w celu zagospodarowania terenu obok strażnicy OSP 

w Chociwiu na utworzenie boiska sportowego, które pomimo tak wielu zmagań będzie 

mieściło się w końcu na działce gminnej a nie jak do tej pory na gruncie prywatnym. Ponadto 

poinformował, iż usytuowanie boiska pozwoli na to, iż niewielkim kosztem uda się stworzyć 

również zaplecze socjalne, które będzie mieściło się w strażnicy. 

 

Następnie w związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na dzisiejsze posiedzenie, Pan 

Andrzej Kowalczyk – Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu 

i zakończył obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:             Przewodniczący 

Jolanta Szuleta         Komisji Rewizyjnej 

          Andrzej Kowalczyk 


