Protokół Nr LXII/18
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 28 czerwca 2018 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 14
Sesję rozpoczęto o godz. 905
Sesję zakończono o godz. 1310
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 i przedstawił
proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie LXII Sesji Rady Gminy Widawa.
2. Zatwierdzenie protokołów z 3 ostatnich posiedzeń.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widawa za 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widawa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Widawa na lata 2018-2029.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie za
2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Widawie za 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Widawie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia
osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce
zameldowania posiadały na terenie Gminy Widawa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej jako doraźnej Komisji Rady
Gminy Widawa.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady
Gminy Widawa za 2017 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widawa.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.
Do przedstawionej propozycji porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag.
Ad. 2
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady przystąpił do zatwierdzenia protokołów
z trzech ostatnich sesji Rady Gminy pytając, czy zachodzi konieczność ich odczytania. Ze
względu na to, iż nikt z radnych nie wyraził takiej potrzeby oraz nie zgłoszono
jakichkolwiek uwag do przedłożonych protokołów Przewodniczący Rady zaproponował
głosowanie „an block”.
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokoły z trzech ostatnich posiedzeń Rady
Gminy zostały przyjęte 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych
obecnych na sali podczas głosowania.
Ad. 3
Realizując dalszą część obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Michałowi
Włodarczykowi – Wójtowi Gminy, który omawiając bardziej szczegółowo niektóre
z wykonanych zadań przedstawił sprawozdanie ze swej działalności za okres od 24 maja do
27 czerwca br., które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
(Na salę obrad dotarł radny Marcin Janiak).
Ad. 4
W następnym punkcie w pierwszej kolejności poproszono o zabranie głosu Panią Elżbietę
Pluta – Skarbnik Gminy i omówienie przedłożonego projektu uchwały dotyczącego
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Widawa za 2017 rok.
Na wstępie swej wypowiedzi Pani Skarbnik zaznaczyła, iż przedłożenie informacji związanej
z wykonaniem budżetu za poprzedni rok wynika z zapisów ustawy o finansach publicznych
i podlega analizie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która podejmuje odpowiednią uchwałę
opiniującą. Ponadto dodała, iż wersja papierowa omawianych dokumentów została
przedłożona w odpowiednim terminie radzie gminy. Następnie przedstawiła kwoty
planowanych dochodów i wydatków oraz ich wykonanie. W toku dalszej wypowiedzi Pani
Skarbnik pokrótce omówiła przedłożone sprawozdania informując jeszcze zebranych
o wysokości zadłużenia gminy, a także sumie pozyskanych dotacji. Dodatkowo wyjaśniła, jak
prawidłowo powinien kształtować się plan finansowy oraz jak należy go realizować w trakcie
roku. Następnie zaznaczyła, iż oprócz omawianego sprawozdania każda jednostka
organizacyjna zobowiązana jest do przedłożenia całorocznego bilansu, co kształtuje
skonsolidowaną sumę bilansową, którą następnie przedstawiła. Ponadto omówiła jeszcze,
jakie dodatkowe informacje i przez jakie instytucje muszą być przedłożone oraz jaki wpływ
mają te dane na realizację budżetu.

Po wystąpieniu Skarbnik Gminy głos zabrał radny Marek Jaros pytając o kwotę zadłużenia na
koniec ubiegłego roku.
Odpowiadając na powyższe Pani Skarbnik przedstawiła przybliżoną wysokość długu, jaki
kształtował się w ubiegłym roku oraz dokładną planowaną sumę zadłużenia na koniec
obecnego roku. Następnie zaznaczyła, iż istnieje możliwość zaciągania kolejnych zobowiązań
jednakże jej zdaniem należy z tego korzystać dopiero wówczas, gdy pojawi się szansa
realizacji ważnego przedsięwzięcia z zewnętrznym dofinansowaniem. Ponadto zwróciła
również zebranym uwagę na to, iż dalsze zadłużanie wiąże się jednocześnie z wzrostem rat
spłaty tych zobowiązań. Na zakończenie swej wypowiedzi podkreśliła jeszcze, iż korzystanie
z pożyczek i kredytów przynosi widoczne efekty, gdyż udało się wykonać sporo dużych
inwestycji.
W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił stan
zadłużenia na koniec poprzedniej kadencji oraz kwotę obecnych zobowiązań zaznaczając, iż
jest ona nieco wyższa, a udało się zrealizować wiele inwestycji za prawie 20 mln zł. Ponadto
zaznaczył, iż poprzez realizację tak wielu zadań udało się rozwiązać wiele problemów
mieszkańców gminy.
Następnie głos zabrał radny Piotr Dobrowolski zwracając się do Pani Skarbnik z pytaniem
dotyczącym gminnych jednostek a mianowicie, która z nich generuje największe koszty i do
której utrzymania należy najwięcej dokładać środków finansowych.
W odpowiedzi na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż każda jednostka realizuje pewne
zadania, na które otrzymuje określone środki. Następnie dla przykładu podała Środowiskowy
Dom Samopomocy, który bazuje jedynie na zadaniach zleconych wobec, czego tyle ile
otrzyma środków finansowych z zewnątrz tyle wydatkuje, natomiast Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej realizuje zarówno zadania zlecone, jak i własne. Ponadto zaznaczyła, iż
sporą sumę generuje urząd, gdyż prowadzi różnego rodzaju zadania, a także rozliczenia
dotyczące subwencji i oświaty. Następnie przedstawiła ogólną kwotę, jaka jest dokładana do
wszystkich jednostek.
Z kolei radny P. Dobrowolski sprostował swoje wcześniejsze pytanie zaznaczając, iż chodziło
mu głównie o oświatę, a mianowicie o to, czy z roku na rok wzrastają wydatki ponoszone na
wszystkie placówki szkolne.
Odpowiadając na to pytanie Pani Skarbnik przyznała, iż minimalnie wzrastają te koszty.
Ponadto zaznaczyła, iż w jednej ze szkół, która co prawda nie jest prowadzona przez gminę
nastąpiła pewna pomyłka w rozliczeniach i konieczny będzie zwrot pewnej kwoty pieniędzy.
W dalszej kolejności ze względu na brak dalszych uwag oraz pytań do przedłożonego
projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść. Następnie zarządził głosowanie
nad jego przyjęciem w wyniku, którego Uchwała Nr LXII/364/18 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widawa za
2017 rok została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych
na sali radnych.
Ad. 5
Realizując kolejny punkt obrad Przewodniczący Rady wymienił, jakie dokumenty zostały
przedłożone radzie gminy i z którymi mieli oni możliwość się zapoznać. Ponadto
zaznaczył, iż zarówno sprawozdanie z wykonania budżetu, jak również wniosek Komisji

Rewizyjnej zostały zaopiniowane pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Następnie dodał, iż wspomniane dokumenty jego zdaniem są wystarczające i na ich
podstawie rada może udzielić absolutorium Wójtowi Gminy.
W dalszej kolejności głos zabrał Wójt Gminy, który zaznaczył, iż jest to ważny punkt
w trakcie tego posiedzenia i stanowi kwintesencję tego co udało się zrealizować w 2017 roku.
Dodał, iż był to bardzo trudny okres, gdyż wiele najważniejszych inwestycji zostało
rozpoczętych właśnie w tym czasie, a także przygotowano wiele dokumentacji, funduszy
i procedur, aby mogły one wejść w życie. Następnie w sposób bardziej szczegółowy
poinformował zebranych, co udało się wykonać w ubiegłym roku, a także jakie środki
finansowe pozyskano i ile wydatkowano na realizację tych przedsięwzięć. W trakcie
omawiania zadania dotyczącego przebudowy wodociągów wyjaśnił, iż obecnie jest duży
deficyt, jeżeli chodzi o wody podziemne, a nie tak dawno została również powołana komisja,
która będzie szacowała straty w uprawach. W toku dalszego wystąpienia Pan Wójt
przedstawił jeszcze plany dotyczące poprawienia wydajności pomp w celu lepszego
rozprowadzania wody i podniesienia ciśnienia w sieci wodociągowej. Wspomniał również
o planowanej przebudowie drogi przebiegającej koło budowanego przedszkola na realizację,
której uzyskano zewnętrzne dofinansowanie. Następnie podkreślił, iż planując budżet trudno
jest przewidzieć co będzie wykonane w trakcie roku, gdyż nie wiadomo z jakimi problemami
trzeba będzie się zmierzyć. Ponadto zaznaczył, iż wszystkiego niestety nie uda się zrobić
i pewne zadania należy podzielić na kolejne lata, tym bardziej, iż na terenie gminy jest wiele
kilometrów dróg do przebudowania, a niektórych z nich nie można w ogóle modernizować,
gdyż nie są one jeszcze własnością gminy. Na zakończenie swej wypowiedzi Wójt Gminy
poinformował jeszcze zebranych, iż obecnie wszystkie odcinki dróg niebędące w posiadaniu
naszego samorządu zgłoszone zostały do Wojewody Łódzkiego w celu ich komunalizacji,
natomiast proces komunalizacji jest długotrwały.
W dalszej kolejności ze względu na brak jakichkolwiek zastrzeżeń do przedłożonego
projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść. Następnie zarządził
głosowanie, w wyniku którego Uchwała Nr LXII/365/18 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Widawa została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich obecnych radnych.
Następnie Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi Gminy uzyskania absolutorium.
Z kolei Wójt Gminy słowa uznania skierował do Skarbników Gminy bez, których nie udałoby
się zrealizować planu finansowego, a także Pani Sekretarz, kierowników gminnych jednostek
oraz mecenasów i wszystkich pracowników, którzy realizowali swoje obowiązki.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę. (W trakcie przerwy salę
obrad opuścili radny Andrzej Kowalczyk i Jan Szmuda).
Przed wznowieniem obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielom firmy
Nokia, którzy przedstawili informację na temat przyłączy internetowych.
Ad. 6
W kolejnym punkcie przewodniczący obradom radny R. Bruzda poprosił o zabranie głosu
Skarbnik Gminy i omówienie projektów uchwał dotyczących budżetu gminy.
Przychylając się do powyższej prośby Pani Skarbnik wyjaśniła, iż projekt uchwały
przedłożony w tym punkcie dotyczy zwiększenia dochodów budżetowych z uwagi na

otrzymane dotacje celowe oraz niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.
Ponadto dodała, iż wpłynęła również dotacja na zadanie dotyczące przebudowy łazienek
i toalet w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej. Nadmieniła także,
iż dokonano pewnych niewielkich przeniesień pomiędzy dochodami, a z uwagi na te
modyfikacje zmieniony został również załącznik związany z nakładami inwestycyjnymi.
Następnie odnosząc się do kolejnego aktu Pani Skarbnik wyjaśniła, iż są wprowadzane
zmiany wynikające z wniosków dotyczących funduszu sołeckiego sołectw: Rogóźno, Widawa
i Zawady. W toku dalszej wypowiedzi w sposób bardziej szczegółowy omówiła w jaki sposób
dokonuje się przeniesień i jakie przedsięwzięcia zostały wprowadzone bądź też zostały
przekwalifikowane. W dalszej kolejności zaznaczyła, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa
również ulega zmianie w zakresie podjętych wcześniej oraz przedstawionych powyżej
dokumentów w związku z czym zaktualizowane zostały jej załączniki.
W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż
wspomniane przez Panią Skarbnik 5 tys. zł jest pokłosiem złożonego wniosku do Urzędu
Marszałkowskiego w celu pozyskania środków finansowych dla sołectwa Rogóźno na
zorganizowanie Pikniku Rodzinnego. Następnie w sposób bardziej szczegółowy omówił
w jaki sposób i na jaki cel zostanie zwydatkowane to dofinansowanie. Ponadto dodał, iż co
roku będzie składany taki wniosek, gdyż w ubiegłym roku z takiej pomocy skorzystało
sołectwo Widawa, obecnie jest to Rogóźno, a w dalszej kolejności będzie to jakaś inna
kolejna miejscowość.
Następnie wobec jakichkolwiek pytań do omówionego i przedłożonego w tym punkcie
projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść i zarządził głosowanie nad jego
podjęciem.
W wyniku głosowania Uchwała Nr LXII/366/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy
Widawa na 2018 r. została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich
obecnych radnych.
Ad. 7
W związku z tym, iż projekt uchwały przedłożony w tym punkcie został już omówiony, a nikt
z obecnych radnych nie zgłosił żadnych uwag Przewodniczący Rady odczytał jego treść,
a następnie zarządził głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr LXII/367/18 w sprawie zmiany
w budżecie gminy Widawa na 2018 r. została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie
przez wszystkich obecnych radnych.
Następnie głos zabrał radny Mateusz Barwaśny – Wiceprzewodniczący Rady, który
podziękował radnym za podjęcie tej uchwały oraz Pani Skarbnik za wygospodarowanie
pieniędzy na przeprowadzenie inwestycji związanej z ogrodzeniem budynku w miejscowości
Zawady, w którym znajduje się świetlica wiejska.
Ad. 8
Kolejny punkt dotyczący zmian w wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa został
również omówiony powyżej przez Panią Skarbnik wobec, czego Przewodniczący Rady
odczytał jego treść, a następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem tego aktu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr LXII/368/18 zmieniającej uchwałę

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2018-2029
została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.
Ad. 9
Realizując dalszą część obrad przewodniczący obradom radny R. Bruzda poprosił o zabranie
głosu pana Andrzeja Orlewskiego – kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie i omówienie dwóch kolejnych projektów
uchwał.
W pierwszej kolejności Kierownik SP ZPOZ przedstawił pokrótce raport ekonomicznofinansowy nadzorowanej przez niego placówki.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował zebranych, iż na ostatnim
posiedzeniu Komisji Społecznej omawiane było sprawozdanie z działalności Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za ubiegły rok. Następnie przyznał, iż
wspomniana jednostka bardzo dobrze funkcjonuje za co podziękował następnie Panu
Kierownikowi. W dalszej kolejności nadmienił, iż jak wszyscy pamiętają był pewien problem
z obsadą lekarzy, niemniej jednak udało się zatrudnić Panią Doktor, która ma bardzo dobrą
opinię. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt odnosząc się do kwestii finansowych zaznaczył,
iż jak wszyscy słyszeli udało się wygospodarować pewną pulę oszczędności, za które będzie
można zakupić sprzęt medyczny lub ewentualnie zainwestować w budynek. Kontynuując swą
wypowiedź przedstawił koncepcje związane z wydatkowaniem tych środków, jakie omawiane
były na posiedzeniu wspomnianej komisji. Ponadto zaznaczył, iż w okresie dużej
zachorowalności jest bardzo dużo pacjentów wobec, czego tworzą się kolejki, a lekarze mają
bardzo dużo pracy.
W tym miejscu Kierownik zaznaczył, iż pomimo bardzo dużej liczby pacjentów nie zdarzyło
się jednak nigdy tak, że któryś z nich nie uzyskał pomocy i porady lekarskiej.
Następnie kontynuując swą wypowiedź Wójt Gminy nadmienił, iż kolejną propozycją, jaka
została omówiona na posiedzeniu Komisji Społecznej jest współpraca z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, a mianowicie przyjmowanie zgłoszeń od pracowników o konieczności
wizyty pielęgniarki środowiskowej u osób potrzebujących pomocy medycznej, gdyż wiele
osób się nie zgłasza a powinna.
W temacie głos zabrał radny P. Dobrowolski, który również wyraził swoje zadowolenie
z dobrej działalności Ośrodka Zdrowia niemniej jednak zaproponował, aby wprowadzić nowe
rozwiązanie, a mianowicie możliwość rejestrowania się do lekarzy z przynajmniej
jednodniowym wyprzedzeniem, gdyż bardzo często zdarza się tak, że dzwoniąc w tym
samym dniu nie można się zarejestrować, gdyż są zajęte miejsca, a wcześniej telefon był cały
czas zajęty. Ponadto dodał, iż nie wszyscy mają natomiast tyle czasu, aby jechać do ośrodka
i czekać cały dzień na wizytę.
Odnosząc się do powyższej uwagi głos zabrał Pan A. Orlewski, który przyznał, iż od kilku lat
istnieje problem z dodzwonieniem się do Ośrodka Zdrowia w Widawie, a to wynika przede
wszystkim z tego, iż bardzo dużo osób już od samego rana próbuje się zarejestrować do
danego lekarza telefonicznie, ale nie tylko, gdyż jest również bardzo wiele osób, które
osobiście przychodzą natomiast obowiązkiem rejestratorki jest przyjmowanie w pierwszej
kolejności interesantów, którzy znajdują się przy okienku. Wobec powyższego jedna
rejestratorka przyjmuje zgłoszenia zarówno telefoniczne, jak również osobiste, a czyniąc to

musi spisać dane rejestrowanej osoby oraz przygotować kartę choroby, a to zabiera sporą
część czasu. Dodał również, iż bardzo często bywa tak, że telefon dzwoni dość dłuższy czas,
ale niestety jedna osoba nie jest w stanie fizycznie wykonywać wszystkich czynności
w jednym czasie natomiast na zatrudnienie kolejnego pracownika nie ma środków
finansowych. W toku dalszej wypowiedzi Pan Kierownik poinformował zebranych, iż od
przyszłego roku ma zostać uruchomiony program e-pacjent wobec, czego będą przyjmowane
zapisy elektroniczne, a to niesie pewne obawy, gdyż co prawda będzie się można
zarejestrować dzień wcześniej jednakże zostanie ograniczona liczba osób, które będą mogły
to uczynić, gdyż system przewiduje określoną ilość pacjentów do danego lekarza. Następnie
wyjaśnił, iż obecnie lekarze w okresach dużej zachorowalności przyjmują bardzo wielu
pacjentów natomiast po uruchomieniu wspomnianego programu ta liczba zostanie
ograniczona i system nie będzie dokonywał rejestracji, co spowoduje kilkudniowe
oczekiwanie na wizytę.
Następnie z uwagi na brak dalszych pytań do omówionego powyżej projektu uchwały
Przewodniczący Rady odczytał jego treści, a następnie zarządził głosowanie nad jego
podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, iż
Uchwała Nr LXII/369/18 w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie za
2017 rok została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych
radnych.
Ad. 10
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady odczytał treść przedłożonego projektu uchwały,
a następnie zarządził głosowanie nad jego podjęciem, w wyniku, którego Uchwała
Nr LXII/370/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie za
2017 rok została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych
radnych.
Ad. 11
Realizując następny punkt obrad Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią
Agnieszkę Leopolską – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i omówienie
przedłożonego projektu uchwały wraz z kolejnym aktem dotyczącym ustalenia zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia za osoby bezrobotne.
Przychylając się do powyższej prośby Pani A. Leopolska w pierwszej kolejności
poinformowała zebranych, iż z dniem 30 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.
Następnie dodała, iż na mocy przepisów wspomnianego dokumentu jednostką organizacyjną,
która będzie realizowała wyżej wymieniony program będzie jednostka zajmująca się
świadczeniami wychowawczymi, natomiast na terenie naszej gminy jest to Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Ponadto zaznaczyła, iż w związku z powyższym zasadna jest zmiana
statutu wspomnianej jednostki z uwagi na przejęcie nowych zadań z administracji rządowej
w ramach programu „Dobry Start”. Następnie odnosząc się do kolejnego projektu uchwały Pani

Kierownik wyjaśniła, iż określa on szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania
posiadały na terenie Gminy Widawa. Następnie nadmieniła, iż w maju br. wprowadzona
została zmiana do ustawy o pomocy społecznej na podstawie, której wprowadzono
szczegółowy zakres wsparcia dla osób bezdomnych. W dalszej kolejności wyjaśniła, iż przy
współpracy z sołtysami co dwa lata prowadzona jest analiza dotycząca występowania na
terenie gminy osób bezdomnych. Dodała, iż ostatnie takie badanie przeprowadzone było w
ubiegłym roku, które wykazało, iż na terenie naszego samorządu takie osoby nie występują.
Kontynuując swą wypowiedź Pani A. Leopolska nadmieniła jeszcze, iż z informacji jakie
posiada wynika, iż na obszarze kraju przebywają osoby, które jako ostatnie miejsce
zameldowania miały na terenie gminy Widawa. Wobec powyższego zaznaczyła, iż uważa za
zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały, aby w razie konieczności wsparcia osób
bezdomnych mieć określone zasady na podstawie, których można udzielać takiej pomocy.
Następnie z uwagi na brak jakichkolwiek pytań do przedłożonego w tym punkcie
i omówionego powyżej projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treści,
a następnie zarządził głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, iż
Uchwała Nr LXII/371/18 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Widawie została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich
obecnych radnych.
Ad. 12
W związku z tym, iż projekt uchwały przedłożony w tym punkcie został już omówiony, a nikt
z obecnych radnych nie zgłosił żadnych uwag Przewodniczący Rady odczytał jego treść,
a następnie zarządził głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr LXII/372/18 w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom
bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Widawa
została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę.
Ad 13
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poprosił w pierwszej kolejności o zabranie głosu
Wójta Gminy w celu przedstawienia uzasadnienia do projektu uchwały dotyczącego
wyznaczenia liczby punktów sprzedaż napojów alkoholowych na terenie naszej gminy.
Przychylając się do tej prośby Wójt Gminy nadmienił, iż w marcu br. wszedł w życie akt
nowelizujący ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który
nakłada na Radę Gminy obowiązek podejmowania uchwał dotyczących maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia zarówno w miejscu sprzedaży, jak również poza nim. Następnie przypomniał
zebranym, iż do tej pory na terenie naszej gminy limit taki określony był na poziomie 70
punktów. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt omówił rodzaje zezwoleń, a także przedstawił

ich liczbę. Ponadto podkreślił, iż podane w projekcie uchwały dane stanowią propozycje
wobec, czego można je zmienić.
W temacie głos zabrał radny Sławomir Stępnik, który zauważył, iż padło stwierdzenie, że
z wyjątkiem piwa, to znaczy dla napojów zawierających poniżej 4,5 % alkoholu. Następnie
zapytał, co z tymi, które mają powyżej tego wskaźnika, bo takie piwa również są w sprzedaży
i czy wówczas konieczne jest kolejne zezwolenie.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż piwo zawierające
powyżej 4,5 % alkoholu jest to napój alkoholowy mieszczący się w zakresie tej drugiej grupy,
czyli pomiędzy 4,5-18 %. Następnie dodał, iż ustawa obowiązująca od 1982 roku dzieli
napoje alkoholowe na 3 grupy. W toku dalszej wypowiedzi w sposób bardziej szczegółowy
przedstawił niektóre zapisy wspomnianego aktu zwracając uwagę na dość znaczące różnice
w ich interpretacji.
Jako kolejny w temacie głos zabrał radny M. Jaros, który zapytało o to, czy zezwolenia na
sprzedaż alkoholu będą wydawane na tych samych zasadach, co dotychczas.
Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliła Pani Emilia Konieczna – pracownik Urzędu
Gminy, która wyjaśniła, iż obecnie na terenie naszej gminy funkcjonuje 25 punktów
sprzedaży alkoholu oraz 1 punkt gastronomiczny, natomiast obowiązująca uchwała określała
maksymalną liczbę tych punktów jednakże ustawodawca obecnie nakazuje ustalenie
maksymalnej liczby wydawanych zezwoleń. Następnie przedstawiła dane dotyczące obecnej
sytuacji odnosząc się do ujętych w uchwale propozycji. Ponadto zaznaczyła, iż zasady
udzielania zezwoleń pozostają bez zmian i tak, jak do tej pory można się ubiegać o 3 rodzaje
zezwoleń, niemniej jednak nie wszyscy o nie występują, gdyż najmniej jest tych
uprawniających do sprzedaży napoi alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.
W uzupełnieniu do powyższych wypowiedzi głos zabrał Przewodniczący Rady, który
wyjaśnił, iż nowelizacja wspomnianej ustawy w stosunku do naszego samorządu nie
powoduje zmniejszenia ilości punktów, w których można prowadzić sprzedaż alkoholu.
Jako kolejny wystąpił radny Marek Olejniczak, który zapytał o to, czy ustalenie tej
maksymalnej liczby wydawanych zezwoleń będzie dawało możliwość otwarcia nowego
sklepu.
W odpowiedzi na powyższe głos Pani E. Konieczna wyjaśniła, iż będzie istniała możliwość
uruchomienia nowej placówki, gdyż ta liczba jest zawyżona.
Z kolei Wójt Gminy zauważył, iż jest dość spora tolerancja, gdyż obecnie 25 punktów może
ubiegać się o trzy rodzaje zezwoleń, to daje w sumie 75, a w uchwale wskazano 170.
Następnie głos zabrał radny S. Stępnik, który zapytał o ogródki piwne, a mianowicie, czy
dotychczas też tak było, że należało występować o dodatkowe zezwolenie jeśli miałaby być
prowadzona sprzedaż oraz spożywanie alkoholu.
Odpowiadając na powyższe Pani E. Konieczna wyjaśniła, iż w tym zakresie nic się nie
zmieniło, aczkolwiek do tej pory nikt nie występował o takie zezwolenia.
W związku z uzyskaną odpowiedzią radny S. Stępnik zapytał jeszcze o organizowane imprezy
okolicznościowe.
Również w tej kwestii odpowiedzi udzieliła Pani E. Konieczna, która wyjaśniła, iż
w przypadku sprzedaży alkoholu w trakcie imprez wydawane jest jednorazowe zezwolenie,
natomiast jest to inna kwestia niż ogródek piwny.
W toku dalszych obrad głos zabrał Wójt Gminy, który nadmienił, iż spożycie alkoholu na

terenie naszej gminy jest praktycznie na tym samym poziomie, a świadczą o tym wpływy do
budżetu z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
W temacie głos zabrał jeszcze radny P. Dobrowolski, który wskazując na paragraf 7 zauważył,
iż punkty sprzedaży nie mogą się znajdować w okolicy przedszkoli wobec tego, co z lokalem
jednego z naszych przedsiębiorców, który znajduje się obok budowanego przedszkola.
Odpowiadając na powyższe pytanie Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż nie ma
bezpośredniego sąsiedztwa wobec, czego w żaden sposób nie koliduje z tym lokalem budowa
przedszkola.
Następnie ze względu na brak dalszych uwag Przewodniczący zarządził głosowanie nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr LXII/373/18 w sprawie maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania
punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych została przyjęta 12 głosami „za”,
czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.
Ad. 14
Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, który
zaznaczył, iż zmianie uległy przepisy dotyczące funkcjonowania rad gminy, które
obowiązywać będą od początku nowej kadencji. Następnie zaznaczył, iż zaszła konieczność
dokonania zmiany statutu, gdyż nie będzie on adekwatny ze znowelizowanymi regulacjami,
a dla przykładu podał to, iż kadencja rady ulgnie wydłużeniu do 5 lat. W związku
z powyższym należy ująć wszelkie zmiany i opracować nowy statut, a do tego potrzebna jest
odpowiednia komisja, która zajmie się tymi pracami. Kontynuując swe wystąpienie
zaznaczył, iż radni mają możliwość zgłaszania kandydatów na członków wspomnianej
komisji on zaś ze swej strony proponuje, aby w jej skład powołać radnego M. Barwaśnego,
radnego S. Stępnika oraz jego. Następnie z uwagi na brak innych propozycji oraz ze względu
na to, iż zgłoszone osoby wyraziły zgodę na członkowstwo w Komisji Statutowej odczytał
treść przedmiotowej uchwały wraz z podaniem składu komisji.
W dalszej kolejności zarządził głosowanie nad jej podjęciem w wyniku, którego Uchwała
Nr LXII/374/18 w powołania Komisji Statutowej jako doraźnej Komisji Rady Gminy Widawa
została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.
Ad. 15
Realizując kolejny punkt obrad Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż przewodniczący stałych
komisji rady gminy przedłożyli sprawozdania z działalności za ubiegły rok i stanowią one
załączniki do przedmiotowego aktu. Ponadto wymienił komisje, jakie zostały powołane.
Następnie ze względu na brak jakichkolwiek pytań i uwag radny R. Bruzda odczytał treść
projektu uchwały i zarządził głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr LXII/375/18 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Widawa za 2017 r. została
uchwalona 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.
Ad. 16
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, iż przedmiotowy akt dotyczy

zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy. Ponadto zaznaczył, iż konieczność podjęcia takiej
uchwały wynika z tego, iż zmieniły się przepisy dotyczące określenia maksymalnych
składników takiego wynagrodzenia. W dalszej kolejności poinformował zebranych z jakich
części składa się całość uposażenia Wójta oraz w jakich granicach winny się mieścić ich
kwoty. Następnie zaznaczył, iż projekt uchwały przewiduje zmniejszenie dotychczasowego
wynagrodzenia zasadniczego o 300 zł z uwagi na konieczność dostosowania jego wysokości
do zapisów obowiązującego Rozporządzenia. Ponadto podkreślił, iż uchwalając wysokość
poszczególnych składników wynagrodzenia wójta rada gminy bierze pod uwagę szczególny
charakter stanowiska, różnorodność oraz złożoność zakresu zadań, a także wysoki stopień
wiedzy, doświadczenia i przygotowania zawodowego wójta. Wobec powyższego
Przewodniczący Rady poinformował, iż zwiększa się dodatek funkcyjny o 300 zł do
wysokości 1 800 zł. W toku dalszej wypowiedzi zaznaczył, iż tak naprawdę Wójt Gminy
Widawa ma najniższe dochody spośród praktycznie wszystkich wójtów w województwie
łódzkim. Następnie dodał, iż na własne życzenie dokonał obniżenia pensji, ponieważ wiele
osób zarzucało jego poprzednikowi zbyt wysokie dochody.
W temacie głos zabrał jeszcze radny M. Barwaśny, który zauważył, iż tak naprawdę
wynagrodzenie wójta pozostaje na takim samym poziomie, gdyż jeden składnik się obniża
o 300 zł, a drugi podnosi się w tej samej wysokości.
W związku z powyższym spostrzeżeniem głos zabrał ponownie Przewodniczący Rady, który
zaznaczył, iż raczej niewiele się zmniejszy.
Jako kolejny głos zabrał radny Czesław Mikła, który zaznaczył, iż jego zdaniem należałoby
wójtowi zwiększyć wynagrodzenie za to co zrobił.
Odnosząc się do powyższej uwagi głos zabrał Pan Wójt, który zaznaczył, iż słowa danego
w kampanii wyborczej się nie zmienia. Ponadto dodał, iż jego zdaniem to wynagrodzenie jest
godziwe, chociaż włodarze okolicznych samorządów mają większe, ale dla niego to jest
wystarczające. Następnie poinformował, jakie oszczędności przez cztery lata wygenerowało
zmniejszenie wynagrodzenia w stosunku do jego poprzednika.
W dalszej kolejności ze względu na brak innych uwag Przewodniczący zarządził głosowanie
nad podjęciem przedmiotowej uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr LXII/376/18 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Widawa została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie
przez wszystkich obecnych radnych.
Ad. 17
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i spraw różnych jako pierwszy głos zabrał radny
Cz. Mikła, który poprosił o wpisanie do przyszłorocznego budżetu gminy kosztów remontu
drogi na odcinku Widawa – Świerczów.
Odnosząc się do powyższej prośby głos zabrał Wójt Gminy, który zauważył, iż planowanie
przyszłorocznego budżetu będzie się odbywało w miesiącu wrześniu, wówczas też będą
napływały wnioski. Następnie przyznał, iż wspomniana przez radnego droga rzeczywiście jest
w złym stanie technicznym podobnie, jak również odcinek trasy od miejscowości Chociw
w kierunku Lasu Zawadzkiego. W dalszej kolejności zaznaczył jednak, iż pomimo, że
wspomniane drogi są bardzo zdewastowane, to niestety nie ma środków finansowych na to,
aby zdemontować nawierzchnię asfaltową i położyć nową, tym bardziej, iż byłoby to nie

w porządku, gdyż bardzo wiele odcinków dróg nie posiada w ogóle nakładki asfaltowej.
Dodał, iż należałoby dokonać oceny i wybrać te trasy, które w pierwszej kolejności powinny
być wykonane, aczkolwiek bieżąca naprawa dróg będzie w dalszym ciągu prowadzona.
W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt poinformował zebranych, iż w najbliższym okresie
zostanie załatana wyrwa, jaka powstała w asfalcie na drodze w miejscowości Chrusty, a prace
naprawcze będą wykonane we własnym zakresie, gdyż wynajęcie firmy zewnętrznej
wygenerowałoby dodatkowe koszty. Ponadto odnosząc się do wspomnianego odcinka drogi
wyjaśnił, iż w pierwszej kolejności należy skosztorysować zakres prac remontowych, jakie
miałyby być tam przeprowadzone. Następnie wyjaśnił różnice między bieżącą naprawą,
a wymianą nawierzchni. Na zakończenie swej wypowiedzi Wójt raz jeszcze zaznaczył, iż
kwestia naprawy omawianej drogi zostanie rozpatrzona.
W tym miejscu rady Cz. Mikła zaznaczył, iż na wspomnianym odcinku trasy konieczna jest
wymiana nawierzchni asfaltowej. Ponadto zauważył, iż podobna sytuacja jest na odcinku
drogi od Dąbrowy Widawskiej w kierunku Świerczowa, gdzie również jest problem
z przejazdem.
Odnosząc się do powyższej uwagi Wójt Gminy podkreślił, iż w pierwszej kolejności należy
połatać powstałe ubytki asfaltem, a następnie podejmować dalsze kroki w temacie
przebudowy. Ponadto zaznaczył, iż sporządzając projekt na remont drogi może okazać się, iż
nie będzie się on kwalifikował, do żadnego dofinansowania, gdyż wnioski zawierające plany
naprawcze, a nie budowę są mniej punktowane, wobec czego może należałoby się wstrzymać
z tego typu działaniami. Następnie pokrótce omówił w jaki sposób odbywa się rekrutacja
wspomnianych wniosków.
W temacie głos zabrał jeszcze radny Cz. Mikła, który wskazał jakie jego zdaniem działania
należałoby podjąć w celu naprawy wspomnianego odcinka drogi.
Następnie Wójt Gminy raz jeszcze podkreślił, iż zajmie się kwestią naprawy wnioskowanych
dróg niemniej jednak proponuje, aby temat ten był omówiony uprzednio na najbliższym
posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
Jako kolejny wystąpił radny S. Stępnik, który odnosząc się do wskazanych odcinków dróg
zauważył, iż są dwie drogi dojazdowe do miejscowości Świerczów. Następnie zapytał co
mają powiedzieć te osoby, które nie posiadają na swoim terenie żadnej drogi asfaltowej
i muszą się borykać z kurzem. Ponadto zaznaczył, iż jego zdaniem należy zająć się
w pierwszej kolejności takimi drogami, gdyż „Ci” co mają dużo zawsze będą chcieć jeszcze
więcej, tym bardziej, iż niektóre odcinki dróg gruntowych stanowią trasę przejazdu autokaru
dowożącego dzieci do szkół.
Chcąc sprostować pewne kwestie głos zabrał ponownie Wójt Gminy, który zaznaczył, iż jeśli
chodzi o remont cząstkowy należy w pierwszej kolejności oszacować jego koszty i jak tylko
wystarczy na to środków finansowych można go wykonać. Następnie przypomniał zebranym,
iż jeszcze w tym roku musi być przeprowadzona bieżąca naprawa drogi w miejscowości
Patoki, gdzie praktycznie nastąpił zanik nakładki asfaltowej, której nie można załatać i należy
pewne odcinki wyciąć i odtworzyć.
Następnie zmieniając temat głos zabrał radny M. Barwaśny, który zauważył, iż kilkanaście
osób z terenu naszej gminy w perfidny sposób zostało oszukanych przez jedną z firm, która
prezentowała swoje wyroby w Gminnym Ośrodku Kultury. Nadmienił, iż nie jest to
oczywiście wina ani Wójta Gminy, ani radnych, czy też pracowników wspomnianej jednostki,

gdyż nie mają oni wpływu na treść prezentowanej oferty w budynku użyteczności publicznej.
W dalszej kolejności zwrócił się jednak z prośbą, aby w przyszłości przed wynajęciem lokalu
sprawdzić w mediach opinie na temat danej firmy, aby uniknąć podobnych sytuacji.
Odnosząc się do powyższej uwagi głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż jeśli chodzi
o wynajmowanie sali na różnego rodzaju prezentacje, to odbywa się to od kilkunastu lat
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Następnie wymienił na podstawie, jakich
dokumentów pobierana jest opłata za udostępnianie lokalu i na jaki cel jest ona wydatkowana.
Ponadto zaznaczył, iż nie widzi on jakichkolwiek przeszkód, aby w dalszym ciągu prowadzić
taki wynajem, tym bardziej, iż przez większość czasu niektóre pomieszczenia w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury nie są użytkowane. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt
odnosząc się do ostatniej prezentacji wyjaśnił w jaki sposób osoby dokonały zakupu
oferowanych przedmiotów. Nadmienił również, iż na prośbę córki jednego z tych klientów
podjął się pomocy przy odstąpieniu od takiego zakupu, gdyż w związku z tym, że zawarta
została umowa poza siedzibą firmy pozostaje dwutygodniowy termin do jej rozwiązania.
W toku dalszego wystąpienia Pan Wójt zaznaczył, iż z uwagi na to, iż Gminny Ośrodek
Kultury jest lokalem użyteczności publicznej on nie ma prawa decydować o tym, komu
wynajmować salę, gdyż firma działająca legalnie na podstawie różnego rodzaju uprawnień
według regulaminu ma prawo do takiego najmu.
W toku dalszego posiedzenia głos zabrała radna Dorota Drabent, która poprosiła o naprawę
drogi w miejscowości Zabłocie zaznaczając jednoczenie, iż od kilku lat utwardzana jest droga
dojazdowa kruszywem zakupionym ze środków funduszu sołeckiego, natomiast w samej
miejscowości stan nawierzchni drogi jest bardzo zły.
Odnosząc się do powyższej prośby głos zabrał Wójt Gminy, który nadmienił, iż miejscowość
Zabłocie podobnie, jak Korzeń są znacznie oddalone i znajdują się na obrzeżach gminy.
Ponadto przyznał, iż należy przeprowadzić remont wspomnianego odcinka drogi dlatego, też
zakupiona zostanie większa pula kruszywa, którym naprawione zostaną te ubytki. Następnie
poinformował zebranych o tym, iż wykonanych zostało kilka projektów technicznych na
budowę dróg. Dodatkowo zaznaczył, iż w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy
wnioskowany odcinek trasy jest własnością gminy, gdyż wiele dróg znajduje się jedynie
w zarządzie, a tak naprawdę należą do Skarbu Państwa. W dalszej kolejności wyjaśnił, iż
decyzję o tym, jaki ma być sporządzony kolejny projekt techniczny podejmuje rada gminy,
która będzie mogła o tym niebawem zadecydować, niemniej jednak należy pamiętać, iż trwa
inwestycja związana z budową wodociągów, która jest bardzo kosztowna i która musi zostać
zrealizowana. Następnie w dalszej wypowiedzi Pan Wójt wyjaśnił, iż jeżeli tylko utrzymany
zostanie program, z którego będzie można uzyskać 80% dofinansowania na przebudowę
drogi, to w przyszłym roku podjęte zostaną działania, aby wnioskować o takie środki.
Dodatkowo raz jeszcze przypomniał zebranym o tym, jakie odcinki dróg należy wybierać
i jakie muszą one spełniać parametry, aby móc uzyskać jak największą liczbę punktów, a tym
samym zakwalifikować się do takiego wsparcia finansowego. W toku dalszej wypowiedzi Pan
Wójt rozważał jeszcze możliwość wymiany środków własnych zaangażowanych w budowę
wodociągu na częściowo umarzalną pożyczkę w Banku Ochrony Środowiska. Na
zakończenie swej wypowiedzi wspominając, jakie jeszcze będą realizowane zadania oraz,
jakie wydatki będą jeszcze ponoszone w najbliższym czasie poprosił, aby jednak
powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek decyzji do momentu projektowania

przyszłorocznego budżetu.
Następnie głos zabrał radny M. Jaros, który poprosił o to, by kruszywo rozwozić w okresie
letnim, a nie jesienią.
Odnosząc się do powyższej uwagi Wójt Gminy wyjaśnił, iż należy dopełnić odpowiedniej
procedury wynikającej z przepisów i obecnie oczekujemy na potwierdzenie od firmy odbioru
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Jako kolejny głos zabrał radny Cz. Mikła, który zauważył, iż miejscowość Korzeń leży na
pograniczu trzech powiatów.
Odnosząc się do powyższej uwagi głos zabrał Wójt Gminy, który raz jeszcze przypomniał, iż
w kierunku miejscowości Las Zawadzki jest również droga do remontu i nie została ona do tej
pory przebudowana żeby nikt nie zarzucił mu, że piastując urząd Wójta wykorzystał okazję
i zrealizował taką inwestycję na terenie swojej miejscowości. Następnie podkreślił, iż należy
wybrać te najbardziej pilne do realizacji odcinki dróg i bardziej priorytetowe stają się te
przebiegające przez miejscowości.
Przerywając dyskusję w temacie remontu dróg Przewodniczący Rady zaproponował, aby
przenieść ten temat pod obrady Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
Następnie głos zabrał radny P. Dobrowolski, który zapytał o własność ul. Leśnej i Lipowej
a mianowicie, czy należą one już do gminy, czy też w dalszym ciągu są własnością Skarbu
Państwa.
W odpowiedzi na powyższe zapytanie Wójt Gminy zaznaczył, iż ulice Leśna i Lipowa są
własnością Skarbu Państwa, gdyż nie została jeszcze wydana decyzja o ich komunalizacji.
Ad. 18
W temacie spraw różnych jako pierwszy głos zabrał mieszkaniec miejscowości Łazów, który
poinformował zebranych o złym stanie nawierzchni dróg a następnie porosił o utwardzenie
odcinków oznaczonych numerami 116 i 165 stanowiące dojazd do pól. Wyjaśnił, iż od wielu
lat tylko niewielka ilość kamienia została tam rozdysponowana i obecnie nie spełniają one
w ogóle parametrów drogi, gdyż w niektórych miejscach stają się nieprzejezdne. Następnie
podał kilka zdarzeń i kolizji, jakie miały miejsce w trakcie użytkowania tych odcinków dróg.
W dalszej kolejności odczytał pismo, jakie wystosowali na ostatnim spotkaniu sołeckim
mieszkańcy Łazowa.
Odnosząc się do powyższego wystąpienia Wójt Gminy zaznaczył, iż po raz pierwszy widzi
swego przedmówcę na sesji Rady Gminy i to na kilka miesięcy przed wyborami
samorządowymi. Następnie zauważył, iż odbyło się zebranie wiejskie, na które nikt go nie
zaprosił, a w trakcie takiego spotkania można było wiele rzeczy wyjaśnić, a mianowicie
chociażby to, że wskazane odcinki dróg są własnością Skarbu Państwa. Ponadto podkreślił, iż
żądania dotyczące wykonania projektów technicznych oraz budowa nakładek są niemożliwe
do spełnienia, gdyż nie można wydatkować środków na nieruchomości nie będącej
własnością gminy. W dalszej kolejności odnosząc się do zakupu kruszywa, zaznaczył, iż na
prośbę obecnych na sali mieszkańców Łazowa zabezpieczono dodatkową kwotę 10 tys. zł na
ten cel.
W tym miejscu jedna z mieszkanek sołectwa Łazów przyznała, iż 2 marca br. była na
rozmowie u Wójta Gminy, który obiecał, iż zorganizuje spotkanie, o którym powiadomiona
zostanie Pani sołtys i w trakcie którego dokonane zostaną oględziny przedmiotowych dróg.

Odnosząc się do powyższej wypowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż nie mógł wcześniej
zorganizować takiego spotkania z uwagi na to, iż nie podpisana została jeszcze umowa
z firmą, która ma dostarczać do gminy kruszywo. Następnie zaznaczył, iż nie miałby nawet
o czym rozmawiać z mieszkańcami, gdyż nie ma jeszcze podanego terminu zwózki kamienia.
Dodał, iż co prawda przetarg się odbył jednakże nie zakończona została dalsza procedura.
Ponadto podkreślił, iż tak jak obiecał została zapisana dodatkowa kwota na kruszywo, co
może potwierdzić również obecny na sali Kierownik i nie jest prawdą to, że nic nie zrobiono
w omawianej sprawie. W toku dalszej wypowiedzi odnosząc się do kwestii własności dróg
Pan Wójt podkreślił, iż tak jak już wcześniej wspomniał wystąpiono o komunalizację
wszystkich działek należących do Skarbu Państwa, na których znajdują się drogi, natomiast
niestety proces komunalizacji jest długotrwały. Następnie zaznaczył, iż po przejęciu
własności być może w przyszłości zostanie zlecone wykonanie dokumentacji technicznej,
gdyż do tej pory ani on, ani jego poprzednicy nie mogli tego uczynić. Kontynuując swe
wystąpienie Wójt Gminy odniósł się jeszcze do kwestii wykaszania poboczy zaznaczając, iż
niemożliwe jest zlecanie takich czynności, gdyż gmina posiada sprzęt, którym może
wykonywać to zadanie, niemniej jednak jest to tylko jeden ciągnik i jedna wykaszarka. Dodał,
iż w przyszłości planowane jest dokupienie dodatkowych urządzeń natomiast pozostałe
pojazdy generują duże koszty napraw i nie mogą być podłączone do kosiarki bijakowej, gdyż
posiadają zbyt małą moc. Następnie wyjaśnił, iż sprzęt rotacyjny nie może być już brany pod
uwagę, gdyż pozostawiany pokos zaśmieca pobocze. Ponadto zaznaczył, iż pobocze
w pozostałych miejscowościach również nie są w terminie wykoszone. Kontynuując
wypowiedź poinformował zebranych, iż bardzo często dochodzi do uszkodzenia noży przy
kosiarce z uwagi na to, iż rolnicy wyrzucają kamienie z pól.
W tym miejscu mieszkanka Łazowa zauważyła, iż w większości są to kamienie, które
równiarka zeskrobuje z dróg.
Natomiast Pan Wójt zaznaczył, iż co do równiarki oraz rozwożenia kruszywa to
w porozumieniu z Panią Kierownik jest ustalany harmonogram i wszystkie zgłoszenia będą
zrealizowane.
Z kolei przedmówczyni Wójta zaznaczyła, iż ostatnio kiedy prowadzono prace równiarką ona
osobiście nie pozwoliła na równanie drogi przed jej posesją, gdyż doskonale wie, że stan
drogi się pogorszy, a ona będzie musiała przerzucać z powrotem kamienie na drogę, aby nie
tworzyło się na niej błoto.
Z kolei Pan Wójt potwierdził, iż takie sytuacje się zdarzają i będą się zdarzały dopóki nie
wybudowane zostaną nakładki asfaltowe i tak dzieje się również w innych miejscowościach.
Dodał również, iż na terenie gminy znajduje się ponad 200 km dróg, które nie są należycie
utwardzone i wszystkich nie uda się przebudować w jednej kadencji.
Jako kolejny głos zabrał radny Henryk Morawski, który zarówno w swoim, jak i w imieniu
rady sołeckiej zaprosił wszystkich radnych na Piknik Rodzinny, jaki ma się odbyć 14 lipca
w miejscowości Rogóźno.
Następnie głos zabrała kolejna mieszkanka miejscowości Łazów, która zapytała, o to czy
autokar ma prawo uczęszczać po tak źle utwardzonych drogach i przewozić dzieci, które
często z tego powodu spóźniają się do szkoły. Dodała, iż nie chodzi tylko o drogę w ich
miejscowości, ale z tego co się orientuje takie odcinki występują również w miejscowości
Chrząstawa, czy też innych wioskach.

Odnosząc się do powyższej wypowiedzi głos zabrał ponownie Pan Wójt, który raz jeszcze
podkreślił to, że gmina nie ma tak dużych pieniędzy na to, aby zakupić taką ilość kruszywa,
która wystarczyłaby na remont wszystkich dróg. Ponadto dodał, iż w bieżącym roku
przeznaczono dodatkowo 150 tys. zł na zakup kruszywa, natomiast realizacja funduszu
sołeckiego pochłania 630 tys. zł.
W tym miejscu Pani Urszula Olejniczak – sołtys sołectwa Grabówie zauważyła, iż
mieszkańcy sołectwa Łazów również powinni sobie przeznaczać środki z funduszu
sołeckiego na zakup kruszywa.
Mieszkanka Łazowa przyznała, iż przeznaczane są środki z funduszu sołeckiego na kruszywo,
tyle tylko, że jest tylko niewielka jego ilość wywożona na drogi.
W tym miejscu Wójt Gminy zauważył, iż taka ilość jaka jest planowana wywożona jest na
drogi, co nadzorowane jest przez Panią Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych.
Ponadto raz jeszcze podkreślił, iż przy takich środkach, jakie gmina ma do dyspozycji nie jest
realne wykonanie wszystkich zadań, chociażby nawet w perspektywie kilku kolejnych lat.
Następnie zmieniając temat głos zabrał radny S. Stępnik zwracając się z prośbą do kierownika
Pana Z. Parzybuta o usunięcie 8 drzew znajdujących się przy drodze w miejscowości
Restarzew Cmentarny w kierunku cmentarza, które są już uschnięte i zagrażają
bezpieczeństwu.
Odnosząc się do powyższej prośby Pan Z. Parzybut zaznaczył, iż stosowny wniosek został już
złożony w starostwie powiatowym.
Jako kolejny głos zabrał Pan Andrzej Jasiak – sołtys sołectwa Wola Kleszczowa, który porosił
Wójta Gminy o przedstawienie oszczędności, jakie przez całą kadencję zostały
wygospodarowane.
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt zaznaczył, iż niebawem zostanie wydany folder,
w którym będą przedstawione dokonania, jakie zostały zrealizowane.
Ad. 19
Następnie z uwagi na wyczerpanie zaplanowanej tematyki obrad oraz brak chętnych do
zabrania głosu Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w sesji i zamknął kolejne
posiedzenie Rady Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
Protokołowała:
Rady Gminy Widawa
Jolanta Szuleta

Ryszard Bruzda

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
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Odkrzaczono pobocza przy drogach w miejscowości Zborów i Osieczno.
Odnowiono i wyłożono płytami betonowymi rów w miejscowości Świerczów.
W ramach realizacji funduszu sołeckiego odnowiono elewację oraz odnowiono
pomieszczenia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochlach oraz uprzątnięto
i przygotowano teren do obchodów 100-lecia OSP.
Nasadzono drzewa przy drodze w kierunku miejscowości Ruda.
Pokryto papą część dachu na Stacji Uzdatniania Wody w Widawie oraz na części dachu
w budynku komunalnym w Wincentowie.
Zamontowano znaki kierunkowe w miejscowości Chrząstawa i Zborów.
Wykoszono Kurhan.
Wykoszono pobocza przy drogach w miejscowościach: Zabłocie, Osieczno, Chociw,
Józefów Widawski, Patoki, Sarnów, Józefów, Sewerynów, Wincentów, Klęcz, Restarzew
Cmentarny, Raczynów, Dąbrowa Widawska, Izydorów, Ligota, Górki Grabińskie, Wola
Kleszczowa, Ochle Kawały, Łazów, Wrzosy, Ruda, Chrząstawa, Rogóźno, Ochle,
Zborów, Zawady, Witoldów, Kąty, Brzyków, Podgórze i Widawa.
Prowadzono prace porządkowe i naprawcze na terenie gminy Widawa.
Ogłoszono przetarg ograniczony na sprzedaż działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
50/1 o powierzchni 61 arów położonej w miejscowości Sarnów.
W dniu 24 maja zawarto umowę na przeprowadzenie przeglądu technicznego
w 13 budynkach komunalnych będących własnością gminy.
Ogłoszono przetarg na dostawę kruszywa i dokonano otwarcia ofert. Złożono 4 oferty.
Po raz drugi ogłoszono przetarg na remont świetlicy w Kocinie. Pierwsze postępowanie
unieważniono z uwagi na brak ofert.
Podpisano umowę na budowę kontenerowych budynków na potrzeby gospodarcze
w sołectwie Las Zawadzki i Kolonia Zawady.
Wyłoniono wykonawcę na przebudowę ulicy Nowy Rynek w Widawie. Koszt realizacji
tej inwestycji to 2 400 000,00 zł.
Dobiegają końca prace przy budowie przedszkola w Widawie.
Otrzymano dotację od Premiera RP w wysokości 1 mln zł na budowę 2 odcinków dróg
gminnych i stanowi ona 80% dofinansowania. Całkowity koszt inwestycji, to
1 250 000,00 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie wrzesień-czerwiec realizował program
Pomoc Żywnościowa. Dystrybuowano żywność w formie paczek. Pomocą objęto 496
rodzin.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku realizując swoje
zadania statutowe przyjęli 33 wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych, 59
wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych 147 wniosków o przyznanie pomocy
finansowej w formie zasiłków oraz 72 wnioski o przyznanie pomocy w formie
dożywiania, a także 4 wnioski o przyznanie zasiłku opiekuńczego.

