Protokół Nr LX/18
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 8 czerwca 2018 roku
w Urzędzie Gminy w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 13
Sesję rozpoczęto o godz. 1030
Sesję zakończono o godz. 1115
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 odczytał następujący proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Widawa.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r.
3. Wolne wnioski i sprawy różne.
4. Zamknięcie obrad.
Do przedstawionej propozycji porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag.
Ad. 2
Realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią
Elżbietę Pluta –Skarbnik Gminy, która omówiła projekt uchwały związany ze zmianami
w budżecie gminy. Wyjaśniła mianowicie, iż konieczne było wprowadzenie do planu
finansowego niewielkiej dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej, a także zwiększenia dochodów majątkowych
z tytułu przyznanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie związane z budową przedszkola. W toku dalszej
wypowiedzi Pani Skarbnik nadmieniła jeszcze, iż tym samym zmianie uległo również źródło
finansowania wspomnianego przedsięwzięcia, a środki w równowartości przyznanej dotacji
przeznacza się na inwestycję dotyczącą przebudowy ulicy Nowy Rynek w Widawie.
Następnie w sposób bardziej szczegółowy omówiła poszczególne przesunięcia w budżecie
wymieniając także kwotę, jaka przeznaczona została w bieżącym roku na realizację zadań
inwestycyjnych.
Po wypowiedzi Pani Skarbnik Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem dotyczącym
terminu przebudowy wspomnianej ulicy Nowy Rynek.
Odpowiedzi na powyższe udzielił Pan Michał Włodarczyk – Wójt Gminy, który przypomniał
zebranym o tym, iż do tej pory ogłoszone zostały już trzy przetargi. Następnie przedstawił
wyniki tych postępowań zwracając uwagę na obecne ceny rynkowe w kraju związane
z drogownictwem. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt podkreślając, iż jest to bardzo trudny

odcinek drogi do wykonania pokrótce wymienił prace, jakie należy tam wykonać. Ponadto raz
jeszcze nadmienił, iż sąsiednie samorządy również mają problem z wyłonieniem
jakiejkolwiek firmy z uwagi na wysokie ceny rynkowe, jakie obecnie obowiązują. Następnie
zmieniając temat wyjaśnił, iż złożono wniosek do Programu ogłoszonego przez Premiera RP
na dofinansowanie dwóch odcinków dróg, a mianowicie w miejscowości Dąbrowa Widawska
i Wielka Wieś B. W dalszej kolejności przedstawił procedurę dotyczącą rozpatrywania
wniosków oraz ogłaszania wyników ich naboru. Nadmienił również, iż konieczne będzie
również podjęcie prac związanych z przygotowywaniem dokumentacji przetargowej, aby móc
w terminie wykorzystać planowaną dotację. Kontynuując swe wystąpienie Wójt Gminy
podjął temat związany z budową przedszkola, a mianowicie poinformował, jakie prace
obecnie są tam prowadzone. Następnie podkreślił, iż kolejną dobrą wiadomością jest to, iż na
wniosek złożony do Ministerstwa Sprawiedliwości udało się pozyskać dofinansowanie
w kwocie 80 tys. zł na zakup sprzętu strażackiego dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych działających na naszym ternie. Następnie wymienił przykładowe
oprzyrządowania, jakie zostały wybrane i do której jednostki zostaną przekazane.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady wracając do tematu przebudowy wspomnianej
wcześniej drogi zapytał, jak na obecną chwilę przedstawia się sprawa związana z budową
Komisariatu Policji, gdyż jak zauważył może dojść do zniszczenia nawierzchni drogi
w momencie, gdy będzie on budowany po wykonaniu tej gminnej inwestycji.
W odpowiedzi na powyższą uwagę Wójt Gminy zaznaczył, iż nie ma takiej obawy natomiast,
co do terminu budowy Komisariatu na obecną chwilę nie ma takiej wiedzy.
Następnie głos zabrał radny Jan Szmuda, który zapytał o całkowitą kwotę jaką gmina będzie
musiała dołożyć do przebudowy ulicy Nowy Rynek.
Odpowiadając na powyższe Pan Wójt poinformował zebranych, iż jest to kwota 1,7 mln zł.
Ponownie zabierając głos radny J. Szmuda zapytał, czy realna jest budowa wspomnianych
odcinków dróg w miejscowościach Dąbrowa Widawska i Wielka Wieś B jeszcze w tej
kadencji.
Również na to pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, który raz jeszcze zaznaczył, iż
należy czekać na informację Ministra RP dotyczącą wyniku naboru wniosków.
Następnie radny J. Szmuda poprosił o wyjaśnienie kwestii związanej z przydzielaniem tych
funduszy a mianowicie kto decyduje o ich rozdysponowaniu Premier, czy Wojewodowie.
Odpowiadając na powyższą prośbę Pan Wójt raz jeszcze omówił procedurę związaną
z rozpatrywaniem wniosków i udzielaniem dotacji dla poszczególnych gmin na budowę dróg.
Na zakończenie swej wypowiedzi dodał, iż w kolejnych latach rokrocznie państwo będzie
przeznaczało 5 mld zł dofinansowania samorządom na przebudowę dróg lokalnych.
Następnie ze względu na brak dalszych pytań i uwag Przewodniczący Rady odczytał treść
projektu uchwały przedłożonego w tym punkcie i zarządził głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr LX/361/18 w sprawie zmiany
w budżecie Gminy Widawa na 2018 r. została przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie
przez wszystkich obecnych radnych.
Ad. 3
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i spraw różnych głos zabrał w pierwszej
kolejności Przewodniczący Rady, który przypomniał o uroczystości związanej z obchodami

100-lecia OSP w Ochlach, a także potwierdzania uczestnictwa w tych obchodach do dnia
10 czerwca. Następnie poinformował również o terminie sesji absolutoryjnej oraz
konieczności zmiany statutu gminy a tym samym powołania Komisji Statutowej.
W dalszej kolejności głos zabrał radny Henryk Morawski, który poruszył kwestię naprawy
dachu na byłej szkole w miejscowości Rogóźno. Zaznaczył mianowicie, iż pracownicy
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych nie są w stanie dokonać tego remontu, gdyż
konieczna jest wymiana sporej części więźby dachowej.
Odnosząc się do powyższej uwagi głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż dokonywane
były przeglądy budynków gminnych i nikt nie zgłosił takiego problemu. Ponadto dodał, iż jest
to nieprzewidziany wydatek wobec, czego trzeba będzie w przyszłorocznym budżecie
zaplanować środki na naprawę tego dachu.
W powyższym temacie wywiązała się krótka dyskusja w trakcie której zgłaszano propozycje
rozwiązania problemu związanego z remontem tego budynku.
Następnie zmieniając temat głos zabrał radny J. Szmuda, który przypomniał zebranym, iż na
posiedzeniu w trakcie, którego obradowali członkowie dwóch komisji pojawiła się kwestia
kół wędkarskich, a mianowicie przedstawiciel jednej z tych grup zasygnalizował, iż wielu
mieszkańców podłączyła kanalizację burzową do kanalizacji ściekowej w wyniku, czego
bardzo duża ilość śmieci trafia do przepompowni.
Odnosząc się do powyższej uwagi Wójt Gminy przyznał, iż słyszał o takich incydentach
niemniej jednak nie ma narządzi do kontroli wszystkich posesji.
W temacie podjęto dyskusję w wyniku, której ustalono, iż pewnym rozwiązaniem będzie
przekazanie mieszkańcom informacji w formie kurendy o zakazie nielegalnego podłączania
się do kanalizacji sanitarnej oraz ostrzeżeniu ich o skutkach takiego działania, jakie miały już
miejsce.
Na zakończenie głos zabrał jeszcze radny Piotr Dobrowolski zgłaszając problem dotyczący
zastawiania samochodami odcinka drogi koło szkoły w wyniku czego autobus szkolny nie ma
możliwości podjechania po dzieci.
Odnosząc się do powyższej uwagi Wójt Gminy zaznaczył, iż należałoby wystąpić o zmianę
organizacji ruchu drogowego, co jest bardzo kosztowne.
Z kolei Przewodniczący Rady zauważył, iż były już wcześniejsze rozmowy o tym, by
wszyscy zgłosili potrzeby w powyższym zakresie i wówczas można byłoby to zrobić
w jednym postępowaniu.
Ad. 4
Następnie z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu i dalszej dyskusji Przewodniczący
Rady Gminy podziękował za udział w obradach i zamknął kolejną sześćdziesiątą sesję Rady
Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
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