
Protokół Nr 15/14 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 10 kwietnia 2014 r. 
 

Posiedzenie komisji otworzył Pan Waldemar Semaszczuk – Przewodniczący Komisji, 

który powitał radnych i zaproszonych gości oraz przedstawił proponowany na dzisiejsze 

posiedzenie porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

 

1. Zapoznanie się z działalnością GOPS.  

2. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy oraz analiza zjawisk 

patologii społecznej.  

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłaszano uwag. Następnie Przewodniczący 

Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu z poprzedniego posiedzenia. Dodał, 

że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu, poza tym oznajmił, iż jest 

możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

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

przewodniczący komisji zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Realizując pierwszy punkt zaplanowanego porządku obrad, Przewodniczący komisji – radny 

Semaszczuk prosił o zabranie głosu Panią Katarzynę Frąckiewicz – Kierownika GOPS, która 

na wstępie oznajmiła, że pozytywnie został rozpatrzony wniosek o dofinansowanie etatu 

asystenta rodziny, gdzie ŁUW dofinansowuje kwotę 35 tys. zł. Poza tym Pani Frąckiewicz 

oznajmiła, że wnioskowała do ŁUW o dofinansowanie programu „Maluch”, jednak dodała, że 

na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. 

Poza tym dodała, że ŁUW pokrywa 80% potrzeb w zakresie dożywiania dzieci, a pozostałą 

kwotę finansuje gmina. Wyjaśniając temat dożywiania, Pani Kierownik oznajmiła, że 

dożywianie dzieci w szkołach stanowi świadczenie niepieniężne, wobec tego rodzic, który 

chce, aby jego dziecko było objęte dożywianiem powinien ów fakt zgłosić do opieki 

społecznej. 

Kolejno głos zabrała radna Mamzer, która pytała, ile rodzin objętych jest dożywianiem w 

formie paczek żywnościowych. 

W odpowiedzi Pani Kierownik oznajmiła taką pomocą objętych jest 650 rodzin. 

 

Ad.2 

W tym punkcie obrad głos zabrał Komendant Komisariatu Policji w Widawie – Pan Andrzej 

Bykowski, który nawiązując do analizy stanu bezpieczeństwa publicznego oznajmił, że 

dynamika istniejących przestępstw na terenie gminy wyniosła za rok poprzedni 84%, co 

stanowi tendencję spadkową. Najbardziej uciążliwe są posiadówki osób nadużywających 

alkoholu w parku, dlatego ważnym rozwiązaniem byłoby dobre oświetlenie parku oraz 

krótkie przycięcie jego drzewostanu. Kolejnym problemem w Widawie, dodał Pan 

Komendant jest brak miejsc parkingowych. Stwierdził, że dobrym wyjściem z sytuacji byłoby 

ustanowienie ul. Wodnej oraz Kilińskiego drogami jednokierunkowymi. 

W toku dalszej wypowiedzi Pan Bykowski oznajmił, że na terenie gminy policjanci 

najczęściej borykają się ze sprawami związanymi z konfliktami rodzinnymi. Następnie Pan 

Komendant odpowiadając na pytanie radnych oznajmił, że na razie, ze względu na trudną 

sytuację na Ukrainie planowane rozpoczęcie remontu Komisariatu zostało wstrzymane. 



Z chwilą rozpoczęcia prac remontowych Komisariat planowano przenieść do budynku byłej 

szkoły w Brzykowie. Kontynuując temat Pan Komendant stwierdził, że ewentualna 

likwidacja Komisariatu w Widawie byłaby nierozważna, gdyż gminy ościenne również 

zostały pozbawione tych placówek, a poza tym w Widawie znajduje się skrzyżowanie wielu 

dróg przelotowych, co jest dodatkowym powodem utrzymania Komisariatu Policji. 

Kolejno radni pytali o stan zatrudnienia na terenie Komisariatu w Widawie. 

Pan Bykowski odpowiedział, że teoretycznie pracuje 15 policjantów, a praktycznie 10. Taka 

sytuacja wynika z m.in. ze zwolnień chorobowych lub z faktu zajścia w ciążę policjantki, 

która już od pierwszych dni ciąży nie może pracować.  

Kolejno głos zabrał radny Semaszczuk, który nawiązał do tematu związanego z niszczeniem 

nawierzchni drogi w Patokach przez samochody ciężarowe korzystające z tej trasy.  

W odpowiedzi na powyższe Pan Bykowski oznajmił, że dobrego rozwiązania z tej sytuacji 

nie będzie, póki nie zostanie udostępniona trasa S 8, która odciąży drogi lokalne. 

Kolejno głos zabrał radny Janiak, który nawiązując do planowanej modernizacji parku w 

Widawie proponował zmniejszenie jego powierzchni na rzecz stworzenia nowych miejsc 

parkingowych. 

Ustosunkował się do tego Komendant Policji, który stwierdził, że przedstawione rozwiązanie 

nie dałoby wielu miejsc parkingowych. 

Następnie radny Janiak kolejno proponował zmniejszenie przystanku autobusowego celem 

pozyskania nowych miejsc parkingowych. 

Powyższe poparł Komendant Komisariatu. 

 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia Pan Waldemar Semaszczuk zamknął 

obrady Komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna       Przewodniczący  

 Komisji Spraw Społecznych 

     Waldemar Semaszczuk 
 

 


