
Protokół Nr 19/12 

z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych 

odbytego w dniu 25 września 2012 r. 
 

 

Posiedzenie komisji otworzyła Pani Iwona Mamzer – Przewodnicząca komisji, która 

powitała zebranych, stwierdziła kworum niezbędne do obradowania i przedstawiła 

proponowany na dzisiejsze posiedzenie 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, Przewodnicząca zarządziła 

głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia, który był udostępniony do 

wglądu w Urzędzie Gminy, dodała, że można się z nim zapoznać również w dniu dzisiejszym.  

W związku z brakiem uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia przeprowadzono 

głosowanie nad przyjęciem protokołu. W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół 

został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 1 

W tym punkcie obrad głos zabrała Pani Longina Oleszczuk – pracownik Urzędu Gminy 

odpowiedzialny za sprawy związane z funkcjonowaniem służby zdrowia. W trakcie swojego 

wystąpienia omówiła projekt uchwały dotyczący zmiany statutu Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie. Dodała, że potrzeba dokonania zmiany 

wynika z faktu, iż nadzór wojewody wskazał, że w zapisach statutowych nie ma regulacji 

dotyczącej przypadku odwołania członka Rady Społecznej.  

Analizując przygotowany projekt uchwały Pani Mamzer – Przewodnicząca komisji odniosła 

się do pkt. 3 dot. odwołania członka Rady Społecznej przed upływem kadencji „z innych 

ważnych powodów, które uniemożliwiłyby czynny udział w posiedzeniach Rady Społecznej”, 

pytała co oznaczają te „inne ważne powody”.  

Odpowiadając na powyższe Pani Oleszczuk wyjaśniła, że zapis ten dotyczy sytuacji, gdy 

członek Rady Społecznej nie uczestniczy w posiedzeniach np. z powodu niedyspozycji 

zdrowotnej, a nie lekceważenia i zaniedbywania obowiązków i sam nie złoży rezygnacji 

z członkowstwa w Radzie. 

W tym miejscu radny Semaszczuk pytał, czy nie powinno się wskazać okresu czasu w którym 

członek Rady Społecznej nie uczestniczy w posiedzeniach.  

Pani Oleszczuk odpowiedziała, że posiedzenia Rady Społecznej odbywają się dwa razy 

w roku, toteż trudno wskazać taki okres czasu.  

Następnie na posiedzenie komisji przybył Pan Sławomir Zapart – Kierownik SPPZOZ, który 

oznajmił, że służba zdrowia w Widawie funkcjonuje prawidłowo, dodał, że w ostatnim czasie 

zauważalne stało się zwiększenie liczby pacjentów ze względu na wzrost infekcji.  

Do kierownika Zaparta zwróciła się radna Mamzer, która pytała, czy ubywa nam pacjentów 

zadeklarowanych do naszej służby zdrowia.  

Dr Zapart oznajmił, że liczba pacjentów utrzymuje się na stałym poziomie. 

Kolejno radna Mamzer nawiązała do tematu rehabilitacji i oznajmiła, że oferta zabiegów 

oferowanych przez Polimed jest znacznie większa niż naszego gminnego ośrodka zdrowia. 



Odnosząc się do powyższego, dr Zapart oznajmił, że zostało wysłane pismo do NFZ z prośbą 

o ogłoszenie konkursu na przydzielenie dodatkowych punktów na działalność rehabilitacyjną. 

Dodał, że może udało by się otrzymać dodatkowe punkty na rehabilitację. Kontynuując 

dr Zapart nawiązał do działalności leczniczej w ośrodkach zdrowia i oznajmił, że lekarze 

starają się przyjąć wszystkich pacjentów, dodał, że dr Bąkowska raz w tygodniu jeździ do 

ośrodka zdrowia do Brzykowa, aby zapewnić zwłaszcza najmłodszym pacjentom usługi 

pediatryczne. Ponadto w ośrodku zdrowia w Brzykowie planowane jest założenie systemu 

alarmowego, którego koszt szacowany jest na kwotę ok. 20 tys. zł, a na przyszły rok 

planowane jest malowanie elewacji ośrodka zdrowia w Chociwiu. 

W tym miejscu radny Polak prosił o zaplanowanie środków na budowę ogrodzenia wokół 

ośrodka zdrowia w Brzykowie, a radna Mamzer sugerowała posadzenie krzewów ozdobnych. 

Następnie dr Zapart nawiązał do działalności szpitala w Łasku. Oznajmił, że jest nowa 

dyrekcja szpitala, która zapoczątkowała wiele zmian począwszy od zwalniania pielęgniarek 

lub oferowania im pracy w placówkach odległych do 100 km a kończąc na likwidacji 

niektórych oddziałów szpitalnych.  

Następnie radna Mamzer – Przewodnicząca komisji zapytała o funkcjonowanie pogotowia 

ratunkowego, które stacjonuje w ośrodku zdrowia w Widawie.  

Pan doktor oznajmił, że działalność Falcu oceniana jest bardzo pozytywnie, dodał, że 

pracownicy pogotowia udzielają pomocy nie tylko mieszkańcom gminy Widawa ale także 

mieszkańcom gmin sąsiednich.  

 

Ad. 2 

Realizując ten punkt obrad głos zabrał Pan Marek Kowal – Sekretarz Gminy, który oznajmił, 

że problemem bezrobocia nie znajduje się w zakresie zadań własnych gminy, tym tematem 

zajmuje się Powiat. Jednak z danych przesłanych nam z PUP wynika, że na koniec drugiego 

kwartału tego roku z naszej gminy było zarejestrowanych 501 osób, w tym 229 kobiet. 

Z ogólnej liczby bezrobotnych 44 osoby maja prawo do zasiłku, w tym 21 kobiety.  

Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do protokołu. 

W tym miejscu radny Krzyżański oznajmił, że najbliższa przyszłość dla mieszkańców gminy 

nie przedstawia się dobrze, gdyż zakład w Chociwiu przenosi się do Rzeszowa i wiele ludzi 

starci pracę.  

 

Ad. 3 

W toku dalszego posiedzenia Pan Sekretarz nawiązał do projektu uchwały regulującej 

możliwość przekazania subwencji oświatowej szkołom społecznym powstałym na terenie 

gminy. 

W tym miejscu radny Jaros pytał, czy gmina przekaże subwencję oświatową na dzieci uczące 

się w szkole społecznej w Restarzewie Cmentarnym. 

Odpowiadając na powyższe głos zabrał Pan Sekretarz, który oznajmił, że do tej pory Wójt nie 

otrzymał odpowiedzi MEN i RIO w temacie zasadności przekazania subwencji oświatowej 

w/w szkole. 

Kolejno głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, że na najbliższą sesję przygotowywany 

jest projekt uchwały dot. sprzedaży budynku lecznicy wraz z częścią działki, dodał, że 

wykupem są zainteresowani Państwo Budzyńscy. Poinformował, że w przygotowanym 

projekcie uchwały nie ma sformułowania dotyczącego udzielenia bonifikaty , toteż sprzedaż 

będzie dokonana po cenie wskazanej przez rzeczoznawcę. W toku dalszej dyskusji Pan Wójt 

nawiązał do spraw związanych z dowozem dzieci szkolnych, oznajmił, że tak jak zawsze na 

początku roku szkolnego jest wiele kwestii spornych dotyczących godzin odjazdu bądź 

miejsca przystankowego, ale są też rodzice zadowoleni z niektórych rozwiązań, 

np. mieszkańcy Zabłocia są zadowoleni z uruchomienia dodatkowego kursu dla dzieci. 



Kontynuując Pan Wójt poinformował, że po raz pierwszy została również uruchomiona trasa 

po dzieci szkolne do Ligoty. 

W toku dalszego wystąpienia Pan Wójt nawiązał do tematu sprzedaży mieszkań w blokach 

w Chociwiu i przedstawił koszty utrzymania bloków w 2011, tj. zakupu opału, zakupu 

energii, koszty utrzymania palaczy, amortyzacji, przeglądu budynku oraz inne drobne 

(bez kosztów remontowych) – wyniosły ok. 78 tys. zł, a wpływy z czynszów wyniosły 

ok. 45 tys. zł, ale wszyscy nie wpłacają. Obecnie za 1m
2
 lokatorzy ponoszą koszty 

w wysokości 5,85 zł, a żeby wyjść na tzw. zero, to należałoby ustalić czynsz w wysokości 

15 – 17 zł/m
2
 (bez uwzględnienia funduszu remontowego). Czyli z tego wynika, stwierdził 

Pan Wójt, że obecnie koszty czynszu pokrywają ponoszone wydatki tylko w połowie.  

W odniesieniu do powyższego głos zabrał radny Kowalczyk, który oznajmił, że zgadza się 

z powyższym, ale nie wszystkie osoby będzie stać na wykupienie tych mieszkań, 

np. emerytów. Ponadto radny Kowalczyk sugerował, że przy sprzedaży powinno się brać pod 

uwagę również fakt, czy na bieżąco dany lokator regulował wszystkie należności, dodał 

również, że są lokatorzy, którzy są zainteresowani wykupem, ale nie zamieszkaniem. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt oznajmił, że została dokonana analiza związana 

z rozgraniczeniem lokatorów na podstawie długości zamieszkania. Wstępnie podzielono 

lokatorów na tych, co zamieszkują w tych mieszkaniach do 25 lat i tym osobom byłaby 

udzielona bonifikata np. 20 % i zamieszkałym ponad 25 lat – dla tych lokatorów będą 

uwzględnione wkłady pieniężne jakie ponieśli oraz udzielona bonifikata np. 50 %.  

Ustosunkowując się do powyższego radny Kowalczyk oznajmił, że przecież gmina te 

mieszkania uzyskała nieodpłatnie. 

Wobec powyższego Pan Wójt oznajmił, że Terpol oddał te bloki gminie, bo wiedział jakim są 

one obciążeniem.  

W tym temacie głos zabrała również radna Mamzer – Przewodnicząca komisji, która 

oznajmiła, że zainteresowanie tymi mieszkaniami jest również na wolnym rynku. Ponadto 

radna Mamzer stwierdziła, że chcąc zakupić działkę budowlaną trzeba wydać duże pieniądze, 

a samo podłączenie wszystkich mediów kosztuje co najmniej 20 tys. zł. 

Natomiast radny Polak oznajmił, że kwota za jaką sprzedamy mieszkania w Chociwiu będzie 

rzutować na ceny mieszkań, które będziemy chcieli sprzedać w Widawie. 

Przysłuchując się powyższemu Pan Wójt stwierdził, że mieszkanie kupuje się na całe życie, 

to jeżeli nie posiada się funduszy, to należy wziąć kredyt. 

W tym miejscu głos zabrał radny Janiak, który oznajmił, że jego zdaniem należałoby 

zwiększyć bonifikatę na sprzedaż tych mieszkań, bo będzie zagrożenie, że wiele osób nie 

będzie stać na wykupienie tych mieszkań.  

Zmieniając temat głos zabrał radny Kowalczyk, który prosił o wymianę wykładziny w klasie 

zerowej szkoły w Chociwiu.  

W odpowiedzi na sugestię radnego Kowalczyka radni zdecydowali, że ze względu na trudną 

sytuację finansową gminy, przedmiotową wykładzinę dyrektor szkoły musi zakupić w ramach 

własnego budżetu. 

W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji ds. Socjalnych – Pani Iwona Mamzer zamknęła 

kolejne obrady Komisji i podziękowała wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna        Przewodnicząca  

Komisji ds. Socjalnych 

Iwona Mamzer 


