
Protokół nr 35/10 
z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych 

odbytego w dniu 11 marca 2010 r. 
 
 

Otwarcia kolejnego posiedzenia dokonał Pan Zbigniew Krzyżański – Przewodniczący 
Komisji ds. Socjalnych, który na wstępie swego wystąpienia powitał zebranych. 

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił następujący 
porządek obrad: 

 
1. Ocena działalności placówek kulturalnych – GOK, GBP, filie biblioteczne – 

posiedzenie wyjazdowe. 
2. Sprawy bieżące i różne. 

 
Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty 
jednogłośnie. Następnie po zatwierdzeniu tematyki obrad Przewodniczący zarządził 
głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia, który był udostępniony do 
wglądu w Urzędzie Gminy. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1 
Przystępując do realizacji porządku obrad członkowie Komisji udali się w pierwszej 
kolejności do Gminnej Biblioteki Publicznej w Widawie, gdzie na miejscu powitała ich Pani 
Halina Gronowska – pełniąca obowiązki Kierownika tej placówki. Następnie przedstawiła 
sprawozdanie z działalności prowadzonej przez nią biblioteki oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury. Ponadto poinformowała, iż większą część środków pieniężnych z budżetu 
przeznaczonego na funkcjonowanie wspomnianej jednostki pochłonął remont komina oraz 
zakup pieca centralnego ogrzewania, a także w znacznym stopniu odśnieżanie dachu podczas 
ostatniej zimy. Na zakończenie dodała, iż w ostatnim okresie został zakupiony sprzęt 
nagłaśniający, ponieważ poprzednio posiadany był już przestarzały i nie nadawał się do 
dalszego użytku. 
Następnie Komisja wraz Panią Kierownik udała się do kolejnej placówki mieszczącej się 
w Chociwiu. Na miejscu członkowie Komisji zostali poinformowani, iż pomieszczenie, 
w którym mieszczą się księgozbiory zostało pomalowane i dokonała tego we własnym 
zakresie Pani Barbara Pacholec – pracownik biblioteki. Następnie Pani Pacholec zwróciła się 
z prośbą o wygospodarowanie dodatkowego lokum, które służyłoby jako zaplecze sanitarne. 
Ponadto członkowie Komisji stwierdzili, iż konieczne będzie również pomalowanie klatki 
schodowej oraz odnowienie elewacji zewnętrznej budynku. 
Kolejną placówką, do której udali się członkowie Komisji była filia biblioteczna 
w Restarzewie Cmentarnym, gdzie na miejscu powitała ich Pani Joanna Piechura – pracownik 
tej placówki. Podczas tej wizyty Komisja zapoznała się z liczbą czytelników a także dokonała 
oględzin pomieszczeń, w których znajdują się księgozbiory. 
Następnie członkowie Komisji udali się do kolejnej placówki mieszczącej się w Brzykowie, 
gdzie na miejscu powitała ich Pani Dorota Mielczarek – pracownik biblioteki. W trakcie tej 
wizyty podjęta została kwestia dotycząca przeniesienia znajdującego się tam księgozbioru do 
Szkoły Podstawowej, co przyniosłoby pewne oszczędności. Wobec powyższej sugestii 
Komisja udała się do placówki szkolnej w Brzykowie, gdzie powitała ich Pani Wiesława 
Brocka – Dyrektor szkoły. W pierwszej kolejności podjęta została dyskusja na temat 



 2 

możliwości przeniesienia biblioteki. W dalszej części Pani Dyrektor oprowadzając członków 
Komisji po terenie szkolnym wskazała na konieczność rozpoczęcia prac przy modernizacji 
boiska. 
 
Ad. 2 
Po dokonaniu objazdu placówek kulturowych członkowie Komisji udali się na salę obrad 
mieszczącą się w Urzędzie Gminy, gdzie Przewodniczący poprosiła Pana Wójta rozważenie 
możliwości przeniesienia filii bibliotecznej do budynku szkolnego. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż jest to dobre rozwiązanie jednak taką 
możliwość musi rozpatrzyć Dyrektor Szkoły, gdyż jest do dość znaczny księgozbiór i należy 
wygospodarować pomieszczenie, które go pomieści. Następnie podjął temat dotyczący 
budowy oświetlenia ulicznego i wymienił miejscowości, w których w pierwszej kolejności to 
zadanie powinno zostać zrealizowane. Ponadto nadmienił, iż nastąpiło dużo zmian 
dotyczących przydziałów energii w budynkach należących do gminy, co przyniosło pewne 
oszczędności. Kontynuując zaznaczył, iż wyłączenia nocne oświetlenia ulicznego obejmie 
więcej miejscowości w tym również częściowo Widawę, ponieważ gmina ponosi duże koszty 
za zużycie energii. Następnie Pan Wójt podjął temat dotyczący działalności Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego Sołtysów, a mianowicie nadmienił, iż wskazane jest ograniczenie 
osób reprezentujących tą organizację do 2 osób. W dalszej części poinformował zebranych, iż 
w ostatnim czasie wiele działek zostało skomunalizowanych, które należy uprzątnąć a część 
z nich sprzedać. Ponadto dodał, iż oprócz wspomnianej sprzedaży mienia należy zabiegać 
o pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu. 
W tym miejscu wywiązała się krótka dyskusja dotycząca możliwości pozyskiwania środków 
unijnych, w toku której radny Polak zauważył, iż im bogatsza gmina tym większa kwota 
dotacji. 
Następnie Pan Wójt podjął kwestię dalszego funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych, 
a przede wszystkim ich możliwości zarobkowych poprzez realizację wielu różnorodnych prac 
na terenie naszej oraz sąsiednich gmin. 
W dalszej części Przewodniczący zapytał, czy droga naprzeciwko działek w Chociwiu będzie 
realizowana. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż nie została ona zaplanowana do realizacji. 
Następnie wymienił drogi, które mogłyby się kwalifikować do złożenia wniosku na 
dofinansowanie budowy dróg rolniczych. 
W dalszej części członkowie Komisji omówili jeszcze kwestię dotyczącą budowy mostu 
w miejscowości Ruda, czy też wykonaniu tam elektrowni wodnej. W toku tej dyskusji 
rozważono również możliwości pozyskiwania energii odnawialnej. 
W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to spotkanie członkowie Komisji 
sporządzili pismo, w którym zawarte zostały wnioski skierowane do Wójta Gminy stanowiące 
załącznik do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący podziękował zebranym za 
udział w posiedzeniu i zamknął kolejne obrady Komisji ds. Socjalnych. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Jolanta Szuleta 
          Przewodniczący 
               Komisji ds. Socjalnych 
 
                 Zbigniew Krzyżański 


