
Protokół nr 36/10 
z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych 
odbytego w dniu 14 kwietnia 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. Zapoznanie się z działalnością GOPS i perspektywami uruchomienia 

całodobowego Domu Pomocy Społecznej. 
2. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy oraz analiza zjawisk 

patologii społecznej. 
3.  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. 2 
W tym punkcie Przewodniczący poprosił o zabranie przybyłego na posiedzenie Pana 
Andrzeja Bykowskiego – Komendanta Komisariatu Policji w Widawie, który odczytał 
informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego stanowiącą załącznik do 
niniejszego protokołu. Ponadto poinformował, iż w ostatnim czasie nie doszło do żadnych 
nadzwyczajnych zdarzeń a gmina Widawa w porównaniu chociażby z gminą Wodzierady, 
czy też gminą Łask jest terenem spokojnym. Następnie zaznaczył, iż jedyny mankament, to 
dyskoteka w Brzeskach, gdzie przestępczość również zmalała jednak sporadycznie zdarzają 
się pobicia, ale to głównie wśród osób przyjezdnych. Kontynuując raz jeszcze nadmienił, iż 
generalnie nie odnotowano poważnych przestępstw oprócz drobnych wykroczeń. W dalszej 
części wyjaśnił, iż wśród wypadków drogowych większość stanowią kolizje, a głównym 
czynnikiem tych zdarzeń jest niedostosowanie prędkości jazdy pomimo umieszczonych 
oznakowań. W toku dalszej wypowiedzi Pan Bykowski wyjaśnił, iż w porównaniu z rokiem 
ubiegłym zmalała również liczba odnotowanych interwencji domowych. Kontynuując 
nadmienił, iż obecnie uspokoiła się również sytuacja odnośnie wybryków chuligańskich 
wśród młodzieży, chodzi głównie o członków ligi siatkówki, chociaż jak zaznaczył pojawiają 
się sygnały, że wśród zwolenników piłki nożnej dochodzi do pewnych nieporozumień. 
Następnie poinformował, iż od chwili, kiedy zwiększyła się kadra policyjna, a co za tym idzie 
wzrost patroli policyjnych spowodowało, że poprawiła się sytuacja bezpieczeństwa na terenie 
gminy Widawa oraz Sędziejowice. 
W tym miejscu Przewodniczący zwrócił się do Pana Bykowskiego z pytaniem o dalsze losy 
Komisariatu Policji w Widawie. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Komendant wyjaśnił, iż do chwili obecnej nie została 
podjęta żadna decyzja odnośnie likwidacji, czy też przeniesienia tej jednostki do 
Sędziejowice. 
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Jako kolejna głos zabrała radna Ziółkowska, która zapytała czy wspomniane przeniesienie 
miałoby nastąpić na czas remontu obecnej siedziby Komisariatu, czy też na stałe. 
Odpowiadając na powyższe Komendant wyjaśnił, iż nie jest planowany remont tego budynku, 
ponieważ praktycznie budżet tej jednostki na 2010 rok został wykorzystany. 
W dalszej części radny Szydłowski zapytał, czy zmiana siedziby i zamiana na mniejszy lokal 
znajdujący się na terenie Widawy nie rozwiązałaby tej kwestii. 
Wobec powyższej sugestii Komendant wyjaśnił, iż takie działanie również wiąże się 
z dodatkowymi kosztami, na które jak już powyżej wspomniał nie stać jego jednostki. 
Ponadto wyraził nadzieję, iż być może w przyszłości władze Komendy Wojewódzkiej 
w Łodzi przeznaczą środki na remont obecnej siedziby Komisariatu. 
W tym miejscu radna Ziółkowska zapytała, czy kierowane są pisma do wyżej wymienionych 
władz z prośbą o sfinansowanie remontu tego obiektu i być może monitowanie tego tematu 
i wznawianie petycji odniosłoby jakiś skutek. 
W odpowiedzi na powyższe Komendant wyjaśnił, iż co rocznie przeprowadzane są kontrole 
tego obiektu, które są wykonywane właśnie na zlecenie władz Komendy Wojewódzkiej i już 
od 5 lat wiadomo jest, iż wymagane jest przeprowadzenie remontu także zbyteczne jest 
przypominanie o czymś, o czym doskonale wiadomo. 
Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca możliwości utrzymania obecnego Komisariatu 
Policji w Widawie. W toku tej polemiki wszyscy zgodnie stwierdzili, iż przeniesienie 
a w najgorszym przypadku likwidacja tej jednostki spowoduje pogorszenie stanu 
bezpieczeństwa na terenie naszej gminy oraz znacznie wydłuży czas interwencji i działań  
Policji.  
W dalszej części Przewodniczący zapytał jak wygląda sytuacja dotycząca Handlu 
narkotykami na naszym terenie. 
Odpowiadając na powyższe Komendant wyjaśnił, iż żadna osoba nie została przyłapana na 
handlu a jedynie odnotowano przypadki posiadania małej ilości narkotyków. Ponadto dodał, 
iż jeśli chodzi o kwestię związaną z narkotykami, to patrząc z perspektywy czasu da się 
zauważyć zmniejszone zainteresowanie, a co za tym idzie spadek popytu na tego typu 
używki. 
Jako kolejny wystąpił radny Polak, który poruszył kwestię związaną z zakazem parkowania 
w okolicy targowicy i zapytał, czy nie można przynajmniej po jednej stronie ulicy pozostawić 
kierowcom możliwość zaparkowania pojazdu. 
W odpowiedzi na powyższą sugestię Komendant wyjaśnił, iż należy zwrócić się w tej kwestii 
do zarządcy drogi o zmianę oznakowania. Ponadto dodał, iż jest wiele zgłoszeń ze strony 
użytkowników tej drogi oraz mieszkańców dotyczących utrudnionego przejazdu bądź wjazdu 
na posesję, dlatego też Policja musi interweniować by zachować bezpieczeństwo na tej 
drodze. W dalszej części nadmienił, iż władze gminy powinny zastanowić się nad 
utworzeniem parkingu na placu targowicy lub w jaj okolicy. 
Następnie radna Ziółkowska zapytała, czy prowadzona jest współpraca jednostki Policji 
w Widawie ze szkołami. 
Odnosząc się do powyższego pytania Komendant wyjaśnił, iż do pewnego czasu prowadzona 
była taka współpraca, jednak obecnie nie prowadzi się takiej praktyki ze względu na brak 
czasu i obowiązki te przejęła jednostka z Łasku. Następnie będąc przy temacie szkół 
nadmienił, iż w przyszłości należałoby zastanowić się nad poprawieniem bezpieczeństwa 
dzieci uczęszczających do placówki szkolnej w Widawie, gdyż usytuowanie tego budynku 
przy skrzyżowaniu dwóch tak ruchliwych tras stwarza duże zagrożenie. 
Następnie z uwagi na brak dalszych pytań związanych z omawianym tematem 
Przewodniczący Podziękował Komendantowi za udział w posiedzeniu i za udzielenie 
wyjaśnień. 
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Ad. 1 
Do omówienia kolejnego tematu poproszona została Pani Wiolettę Kasprzyk – Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wstępie swego wystąpienia przedstawiła ona 
członkom Komisji sprawozdanie z działalności prowadzonej przez nią jednostki za ostatni 
kwartał. W dalszej części nadmieniła, iż z powodu mroźnej i dość długiej zimy konieczne 
było dokupienie dodatkowego opału dla podopiecznych, dlatego też poniesione zostały 
większe koszty na ten cel niż w roku ubiegłym. Kontynuując Pani Kasprzyk poinformowała, 
iż nadal prowadzone są działania w ramach wykonywania prac społecznie-użytecznych. 
W dalszej części nadmieniła, iż na dzień dzisiejszy w Domu Pomocy na stałe umieszczonych 
jest 8 osób, natomiast czynione są starania na umieszczenie tam kolejnej osoby. Ponadto 
dodała, iż utrzymanie wspomnianych podopiecznych jest dla gminy dość kosztowne, a coraz 
więcej osób zgłasza się z prośbą o umieszczenie w takim ośrodku. 
W tym miejscu radna Ziółkowska zapytała, czy wiadomo już coś na temat terminu 
uruchomienia całodobowego Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Widawskiej. 
Odpowiadając na powyższe Pani Kasprzyk oznajmiła, iż z uzyskanych informacji wynika, że 
nie została jeszcze sporządzona dokumentacja na modernizację tego budynku, więc póki co 
nie można określi ć terminu przebudowy, a tym bardziej otwarcia tego ośrodka. 
W dalszej części głos zabrał radny Polak, który zauważył, iż podobna sytuacja jest również 
z dokumentacją na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Brzykowie. Następnie pokrótce 
przedstawił zebranym informację dotyczącą procedury oraz etapie nijakim obecnie znajduje 
się wykonywana dokumentacja. 
W tym miejscu ponownie głos zabrała Pani Kasprzyk, która wyjaśniła, iż w razie 
nieprzewidzianego zdarzenia losowego jest możliwość przyjęcia i zakwaterowania kilku osób 
w Środowiskowym Domu Pomocy w Dąbrowie Widawskiej. 
Następnie radny Polak zapytał czy zaplanowane środki w budżecie wystarczą na wydatki do 
końca roku. 
W odpowiedzi na powyższe Pani Kasprzyk wyjaśniła, iż wystąpiła z prośbą o zwiększenie 
środków z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych natomiast, jeśli chodzi o pozostałe 
świadczenia stara się tak gospodarować posiadanym budżetem tak, aby wystarczyło pieniędzy 
do końca roku. Następnie korzystając z okazji nawiązania do f inansów prowadzonej przez nią 
jednostki poprosiła zebranych o poparcie odnosicie skierowanej do Wójta Gminy prośby 
o podniesienie wynagrodzeń pracowników GOPS, którzy od dwóch lat nie mieli regulacji 
płacowych. 
W dalszej części członkowie Komisji po krótkiej dyskusji przychylnie ustosunkowali się do 
powyższej prośby. Następnie z uwagi na brak kolejnych pytań i dostatecznie zobrazowany 
temat Przewodniczący podziękował Pani Kasprzyk za Udział w spotkaniu. 
 
 
Ad. 3 
W kolejnym punkcie Przewodniczący zapoznał zebranych z odpowiedzią na wnioski 
z sporządzone na ostatnim posiedzeniu. W dalszej części członkowie Komisji podjęli 
dyskusję dotyczącą przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Brzykowie w wyniku, 
której sprzeciwili się planom zaniechania tego działania. Następnie na podstawie omawianych 
powyżej kwestii sporządzili pismo, w którym zawarte zostały wnioski skierowane do Wójta 
Gminy stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. 
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Następnie w związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to spotkanie 
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 


