Protokół Nr LVIII/18
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 roku
w Urzędzie Gminy w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 13
Sesję rozpoczęto o godz. 900
Sesję zakończono o godz. 935
Ad. 1
Kolejne posiedzenie Rady Gminy otworzył Pan Ryszard Bruzda – Przewodniczący Rady
Gminy, który na wstępie swego wystąpienia na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad. Następnie powitał obecnych na sali uczestników spotkania. W dalszej
kolejności nadmienił, iż zachodzi konieczność rozszerzenia planowanego porządku obrad
o jeden dodatkowy projekt uchwały, który proponuje umieścić jako punkt 3. Ponadto dodał, iż
następujące po tym punkcie wolne wnioski i sprawy różne otrzymają kolejny numer
porządkowy. W dalszej kolejności odczytał następujący proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Widawa.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Widawa
za 2017 rok.
4. Wolne wnioski i sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.
Po zaprezentowaniu planu pracy z uwagi na to, iż wprowadzony został dodatkowy projekt
uchwały Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad jego zatwierdzeniem. W wyniku
głosowania porządek obrad został przyjęty 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich obecnych radnych (nieobecny radny Piotr Dobrowolski).
Ad. 2
Realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący Rady poprosił Pana Piotra Wołosza –
Zastępcę Skarbnika Gminy o omówienie przedłożonego w tym punkcie projektu uchwały.
Na wstępie swej wypowiedzi Skarbnik Gminy zaznaczył, iż konieczność dokonania zmiany
w budżecie gminy wynika z tego, iż w zadaniu dotyczącym przebudowy budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocinie nie były ujęte koszty niekwalifikowane. W toku
dalszej wypowiedzi poinformował zebranych na jaką kwotę opiewa całość wspomnianego
przedsięwzięcia, a także jaka suma środków finansowych zostanie dodatkowo przesunięta
w budżecie gminy, aby uzupełnić wcześniej zarezerwowaną pulę pieniędzy. Ponadto
zaznaczył, iż źródłem finansowania będą środki pochodzące ze zwrotu podatku VAT.

W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał jeszcze Pan Michał Włodarczyk –
Wójt Gminy, który zaznaczył, iż dokumentacja przetargowa na powyższe zadanie została już
opracowana. Następnie wyjaśnił, iż z uwagi na to, że część garażowa nie kwalifikuje się do
dotacji należało przesunąć brakującą kwotę w budżecie gminy. Ponadto dodał, iż po podjęciu
przedmiotowej uchwały jeszcze tego samego dnia zostanie ogłoszony przetarg.
Z kolei Przewodniczący Rady zapytał o kwotę na jaką opiewa całość zadania.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Skarbnik Gminy poinformował, iż łączna suma kosztów
wspomnianego przedsięwzięcia zaplanowana została w wysokości 351 tys. zł, z czego
z Urzędu Marszałkowskiego będzie 201 tys. zł zwrotu.
Następnie radny Jan Szmuda zapytał, jaka kwota łącznie z inwestycją dotyczącą przebudowy
wodociągu będzie wydatkowana na terenie miejscowości Kocina.
Odpowiadając na powyższe zapytanie Wójt Gminy nadmienił, iż będzie to kwota około
420 tys. zł. Następnie podkreślił, iż przebudowa wodociągu jest to niezbędne zadanie, gdyż
obecna sieć rur jest zardzewiała. W dalszej wypowiedzi odniósł się do inwestycji związanej
z modernizacją budynku OSP, zaznaczając jednocześnie, iż niejednokrotnie podkreślał już
konieczność remontu tego obiektu.
Uzupełniając powyższą wypowiedź Skarbnik Gminy przedstawił wysokość dofinansowania,
jakie zostanie pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego oraz kwotę wkładu własnego.
W tym miejscu radny Czesław Mikła zapytał w jakim stanie jest ten budynek.
W odpowiedzi na to pytanie Wójt Gminy poprosił, aby członkowie Komisji Infrastruktury
i Ochrony Środowiska udali się na miejsce i zapoznali się ze stanem technicznym obiektu.
Powyższą propozycję poparł radny Sławomir Stępnik, który zaznaczył, iż mieszkańcy
korzystają z budynku, w którym znajduje się między innymi sprzęt sportowy. Ponadto
podkreślił, iż należy przeprowadzić remont, gdyż rzeczywiście obiekt jest w bardzo złym
stanie technicznym.
W temacie głos zabrała jeszcze radna Dorota Drabent, która zaznaczyła, iż budynek służy nie
tylko jako strażnica, ale przede wszystkim mieszkańcom.
Następnie z uwagi na brak dalszych pytań do przedłożonego aktu Przewodniczący Rady
odczytał jego treść i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr LVIII/349/18 w sprawie zmiany
w budżecie Gminy Widawa została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 3
Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały przedstawiła Pani Dorota Sychniak – zastępca
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Następnie z uwagi na brak jakichkolwiek pytań do przedłożonego aktu Przewodniczący Rady
odczytał jego treść.
W dalszej kolejności zarządził głosowanie w wyniku, którego Uchwała Nr LVIII/350/18
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Widawa za 2017 rok została
przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.

Ad. 4
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i spraw różnych Przewodniczący Rady
poinformował zebranych o terminie planowanego szkolenia w zakresie „Sposobów
komunikacji z osobą uzależnioną”.
Jako kolejny głos zabrał Skarbnik Gminy, który wypowiedział się w kwestii budowy
chodnika w miejscowości Zawady, a mianowicie braku zgody Zarządu Powiatu Łaskiego na
kontynuację tego zadania w bieżącym roku.
Jako kolejny wystąpił radny P. Dobrowolski, który zgłosił konieczność oświetlenia ulicy
Mickiewicza w godzinach nocnych.
W powyższym temacie wywiązała się dyskusja, którą przerwał Przewodniczący Rady
proponując omówienie kwestii oświetlenia ulicznego na posiedzeniu Komisji Budżetu.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który zaznaczył, iż na terenie naszej gminy odnotowano
wiele kradzieży. Dodał, iż oszuści oferując kosmetyki podstępem okradają prywatne posesje.
Ponadto poinformował zebranych, iż zwrócił się w powyższej kwestii z prośbą do
Komendanta Policji o wzmożenie patroli policyjnych.
Z kolei radny Marek Olejniczak zaproponował, aby poprzez sołtysów przekazać
mieszkańcom informację o takim zagrożeniu.
Odnosząc się do powyższej propozycji głos zabrał Wójt Gminy zaznaczając, iż taka kurenda
zostanie niebawem przekazana, aby mieszkańcy byli poinformowani o tym, że na terenie
naszej gminy działa grupa oszustów.
Natomiast Przewodniczący Rady podkreślił, iż taka informacja działa również prewencyjnie.
Jako kolejny w temacie głos zabrał radny P. Dobrowolski, który przyznał, iż należy
przekazywać społeczeństwu takie informacje. Dodał, iż spotkał się również z sytuacją, że
pewna grupa osób robiła zdjęcia prywatnych posesji tłumacząc, iż planowana jest budowa
światłowodowej sieci internetowej.
W toku dalszego posiedzenia głos zabrała radna D. Drabent, która podziękowała radzie oraz
Wójtowi Gminy za wprowadzenie do budżetu inwestycji związanej z przebudową budynku
OSP w Kocinie.
Kolejno głos zabrał radny Marek Jaros, który zapytał o objazdy jakie zastosowała kolej,
a mianowicie o to, czy zostało to wcześniej uzgodnione.
Odpowiadając na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż objazdy były wcześniej ustalone, gdyż
trwa przebudowa przejazdów kolejowych. Następnie poinformował zebranych, iż pozyskano
dofinansowanie na zorganizowanie półkolonii letnich dla dzieci. W toku dalszej wypowiedzi
nadmienił, iż poczyniono również starania związane z uzyskaniem wsparcia finansowego na
zakup sprzętu strażackiego. Ponadto przypomniał zebranym, iż niebawem zostanie
rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ulicy Nowy Rynek. Dodał, iż termin realizacji
wspomnianego zadania został przesunięty z uwagi na to, że pierwsza procedura przetargowa
została unieważniona. Kontynuując swe wystąpienie Wójt Gminy poinformował jeszcze
zebranych o tym, że złożone zostały wnioski do Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie
przebudowy dwóch dróg w miejscowościach Wielka Wieś B i Dąbrowa Widawska. Na
zakończenie swego wystąpienia zaprosił radnych na obchody 20-lecia istnienia
Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej.
Następnie głos zabrał radny M. Jaros, który nawiązując do tematu półkolonii letnich zapytał,

czy będą mogły w nich uczestniczyć tylko dzieci, których rodzice objęci są ubezpieczeniem
w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czy też wszystkie z terenu gminy.
Odpowiedzi na to pytanie udzielił Skarbnik Gminy, który wyjaśnił, iż ustalona została
ograniczona liczba dwóch grup dla dzieci, których rodzice opłacają składki w Kasie
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dla tych ubezpieczonych w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych.
Ad. 8
Następnie z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Rady Gminy
podziękował za udział w obradach i zamknął kolejną sesję Rady Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
Protokołowała:
Rady Gminy Widawa
Jolanta Szuleta

Ryszard Bruzda

