
Protokół nr 40/10 
z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych 
odbytego w dniu 20 września 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 funkcjonowaniem służby zdrowia na terenie gminy. 
2. Zapoznanie się z problemem bezrobocia w gminie. 
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 
Przystępując do realizacji tego punktu Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu 
Pana Jerzego Blaźlaka – Wójta Gminy, który zapoznał zebranych z informacją 
z Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku. Ponadto przedstawił dane statystyczne dotyczące 
rynku pracy i bezrobocia na terenie gminy Widawa, które stanowią załącznik do niniejszego 
protokołu. Kontynuując poinformował, iż 14 osób bezrobotnych zostało zatrudnionych 
w Urzędzie Gminy, których wynagrodzenie częściowo finansowane są przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Łasku. Na zakończenie zaznaczył, iż udostępniona została sala w Gminnym 
Domu Kultury oraz samochód, którym są dowożone Panie z Urzędu Pracy, aby osoby 
bezrobotne na miejscu mogły dokonać tzw. odhaczenia w rejestrze. 
 
Ad. 3 
W kolejnym punkcie Pan Wójt wyjaśnił kwestię wstrzymania wykonania oświetlenia 
ulicznego. Następnie poinformował, iż jest przygotowany kosztorys na odcinek drogi 
Dąbrowa Widawska – granica gminy, na którego realizację należy złożyć wniosek 
o dofinansowanie. W toku dalszej wypowiedzi nadmienił, iż odbyło się spotkanie 
podsumowujące z zakresu drogownictwa, na którym omawiana była koncepcja kolei 
aglomeracyjnej. Ponadto dodał, iż niebawem rozstrzygnie się kwestia dotycząca możliwości 
wykonania inwestycji związanej z przebudową mostu i budową odcinka drogi 
w miejscowości Restarzew. Kontynuując wyjaśnił, iż przygotowywane dokumentacje na 
modernizację dróg na osiedlach w Chociwiu i Widawie wymagają jeszcze kilku drobnych 
uzupełnień. Następnie nadmienił, iż ku końcowi zmierza budowa wodociągu w miejscowości 
Zborów, natomiast rozpoczyna się w miejscowości Wola Kleszczowa. 
W tym miejscu radna Ziółkowska zapytała czy odbył się przetarg na kruszywo drogowe. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż przetarg na kruszywo nie był ogłaszany, 
gdyż została przekazana dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych, który dokonał zakupu tego 
materiału, którego zwózka już się rozpoczęła. Następnie zaznaczył, iż wpływa wiele podań 
o zmianę przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
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Ponadto poinformował, iż ulegną zmianie opłaty za dzierżawę wieczystą, co sprawi, iż 
zwiększą się wpływy do budżetu gminy. 
 
Ad. 1 
W tym punkcie Wójt Gminy poinformował zebranych o dalszych planach związanych 
z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia w Brzykowie. Następnie zaznaczył, iż najlepiej byłoby 
zorganizować wyjazd i rozeznać się jak wyglądają nowopowstałe placówki medyczne 
w okolicznych gminach. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt oznajmił, iż w najbliższym 
czasie należy również podjąć decyzję odnośnie dalszego funkcjonowania rehabilitacji 
ponieważ po przejęciu pacjentów z Brzykowa trzeba będzie dokonać pewnych zmian 
w Ośrodku Zdrowia w Widawie. Kontynuując nadmienił, iż należy rozważyć kwestię 
rezygnacji z dofinansowania do rehabilitacji z Narodowego Funduszu Zdrowia i przeniesienia 
gabinetów na drugie piętro. Następnie wyjaśnił, iż warto byłoby zatrudnić rehabilitanta 
w szkole do prowadzenia z dziećmi gimnastyki korekcyjnej. 
W tym miejscu głos zabrała radna Ziółkowska, która zapytała, czy nie można byłoby 
świadczyć usług rehabilitacyjnych w Dąbrowie Widawskiej i utrzymać dofinansowanie. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż uzyskanie dofinansowania z Narodowego 
Funduszu Zdrowia do realizacji Programów Zdrowotnych jest długą i skomplikowaną 
procedurą, a ponadto należy spełniać odpowiednie warunki. 
Po wypowiedzi Wójta wywiązała się dyskusja odnośnie dalszego funkcjonowania 
rehabilitacji podczas, której wszyscy członkowie opowiadali się za jej utrzymaniem w ramach 
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
 
cd Ad. 3 
W dalszej części Komisja podjęła temat związany z działalnością Zakładu Usług 
Komunalnych. W toku tej dyskusji członkowie Komisji zauważyli, iż jednostka sama 
powinna zabiegać o pracę, a także ustalić stawki za usługi zbliżone do obecnych na rynku, 
a nie zbyt wygórowanych tak jak ma to miejsce do tej pory. 
Następnie Pan Wójt poinformował, iż od czasu kiedy wprowadzono nocne wyłączenia 
oświetlenia ulicznego znacznie zmniejszyły się opłaty za energię. W dalszej części nadmienił, 
iż wiele drobnych zadań zrealizowanych zostało ze środków funduszu sołeckiego. Ponadto 
dodał, iż wyodrębnienie w budżecie gminy powyżej wspomnianego funduszu przyspieszyło 
przeprowadzenie działań, które zdaniem mieszkańców danego sołectwa były niezbędne. 
W tym miejscu zaznaczył, iż wobec tego, iż kilka sołectw realizuje zadania z programów 
poakcesyjnych należy dokonać zmiany, a w szczególności zmniejszyć skład Zarządu 
Stowarzyszenia Sołtysów, który byłby bardziej dyspozycyjny. W toku dalszej wypowiedzi 
Pan Wójt poinformował, iż w ostatnim czasie utworzone zostały nowe Kluby Sportowe 
i warto byłoby się w przyszłości zastanowić nad budową boiska „Orlik” w Chociwiu. 
Następnie wyjaśnił, iż jeżeli zostaną uzyskane pozwolenia na budowę dróg na osiedlach 
w Chociwiu i Widawie należy wystąpić z wnioskiem na dofinansowanie ich realizacji ze 
Środków unijnych. Na zakończenie Pan Wójt wyjaśnił, iż jeżeli dojdzie do realizacji 
inwestycji związanej z budową odcinka drogi oraz przebudową mostu w Restarzewie jest 
duża szansa, że dalszy odcinek drogi wojewódzkiej w kierunku Widawy zostanie 
w niedalekiej przyszłości również zmodernizowany. 
Następnie Przewodniczący Komisji podziękował Wójtowi Gminy za udział w posiedzeniu 
i omówieniu zaplanowanej tematyki. 
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W toku dalszego posiedzenia członkowie Komisji wystosowali pismo stanowiące załącznik 
do niniejszego protokołu z wnioskiem o utrzymanie usług rehabilitacyjnych w Ośrodku 
Zdrowia w Widawie na zasadzie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
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 


