Protokół Nr LXIII/18
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 2 sierpnia 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. 1030
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.
2.
3.

Otwarcie LXIII Sesji Rady Gminy Widawa.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Widawa.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania punktów
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania przez sołtysów diet i zwrotu
kosztów podróży za udział w sesjach Rady Gminy Widawa.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.
Do przedstawionej propozycji porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag.
Ad. 2
Realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący Rady poprosił Panią Elżbietę Pluta –
Skarbnika Gminy i omówienie projektu uchwały dotyczącego zmian w budżecie gminy.
Na wstępie swej wypowiedzi Pani Skarbnik zaznaczyła, iż przedłożony akt dotyczy zmian
w zakresie dochodów i wydatków bieżących. Następnie w sposób bardziej szczegółowy
omówiła, jakie kwoty zostały wprowadzone do planu finansowego oraz jakich zadań dotyczą.
Poinformowała, że należało dokonać korekty wyliczonej subwencji oświatowej ze względu na
błędne dane przekazane przez Społeczną Szkołę Podstawową w Restarzewie. W związku
z powyższym Pani E. Pluta oznajmiła, iż wysokość subwencji oświatowej dla gminy Widawa
będzie wynosiła 5 162 tys. zł. Ponadto dodała, iż dokonano przeniesienia środków
finansowych związanych ze wspieraniem rodziny, które to zadanie jest realizowane przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Następnie nadmieniła, iż zmiany dotyczą również
przebudowy wodociągu w Kocinie oraz budowy wodociągu na ul. Nowy Rynek.
W dalszej kolejności ze względu na brak jakichkolwiek uwag oraz pytań do przedłożonego
projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść. Następnie zarządził głosowanie
nad jego przyjęciem w wyniku, którego Uchwała Nr LXIII/377/18 w sprawie zmiany
w budżecie Gminy Widawa na 2018 r. została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie
przez wszystkich obecnych na sali radnych.
Ad. 3
Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały przedstawił Pan Michał Włodarczyk – Wójt
Gminy zaznaczając mianowicie, iż zmiana niniejszego regulaminy wynika z konieczności
dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Przypomniał, że projekt
regulaminu w pierwszej kolejności został oceniony przez Gospodarstwo Wodne „Wody
Polskie”, później przedmiotowy dokument został przedstawiony radnym na sesji w dniu
23 maja 2018 r. i następnie przesłany do zaopiniowania Wojewodzie. Ponadto wyjaśnił, iż
pozytywna opinia Wojewody została przekazana do Gospodarstwa „Wody Polskie”, które
ostatecznie niniejszy regulamin zaakceptowało.
Toteż ze względu na brak jakichkolwiek zastrzeżeń do przedłożonego projektu uchwały
Przewodniczący Rady odczytał jego treść i zarządził przeprowadzenie głosowania, w wyniku
którego Uchwała Nr LXIII/378/18 w sprawie wprowadzenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Widawa została przyjęta 14 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.
Ad. 4
W następnym punkcie w pierwszej kolejności poproszono o zabranie głosu Panią Agnieszkę
Galuś – Sekretarza Gminy i omówienie przedłożonego projektu uchwały dotyczącego
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Przychylając się do powyższej prośby Pani Sekretarz wyjaśniła, iż do tej pory gmina nie
miała uregulowań w tym zakresie, toteż zachodzi potrzeba podjęcia przedmiotowej uchwały.
Ponadto wyjaśniła, iż to rada gminy upoważniona została do ustalenia opłaty za wpis do
rejestru żłobków i klubów dziecięcych w drodze uchwały. Dodała, iż wspomniana opłata
stanowi dochód własny gminy natomiast jej wysokość nie może przekraczać kwoty 1 tys. zł.
W temacie głos zabrał radny Mateusz Barwaśny, który zapytał w jaki sposób wyliczona
została proponowana opłata w wysokości 500 zł.
Odpowiadając na powyższe pytanie Pani Sekretarz wyjaśniła, iż zostało zrobione rozeznanie
z którego wynika, iż w sąsiednich samorządach przedmiotowa opłata kształtuje się
w przedziale 400 – 550 zł, wobec czego zaproponowano taką wypośrodkowaną kwotę 500 zł.
W uzupełnieniu do powyższej odpowiedzi głos zabrał jeszcze Wójt Gminy, który wyjaśnił,
iż zgłosiła się firma, która chce na terenie naszej gminy uruchomić żłobek wobec, czego
konieczne jest ustalenie takiej opłaty na podstawie, której dokona się wpisu do rejestru.
Następnie wskazał miejsce, w którym ma być zlokalizowana taka placówka.
W dalszej kolejności ze względu na brak innych pytań do przedłożonego projektu uchwały
Przewodniczący Rady odczytał jego treść. Następnie zarządził głosowanie nad jego
przyjęciem w wyniku, którego Uchwała Nr LXIII/379/18 w sprawie ustalenia wysokości

opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych została przyjęta 14 głosami „za”,
czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych na sali radnych.
Ad. 5
Realizując kolejny punkt obrad Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Wójta
Gminy i omówienie przedłożonego projektu uchwały.
W związku z powyższym Pan Wójt wyjaśnił, iż Wojewoda Łódzki jako organ nadzoru
zakwestionował zapis uchwały podjętej na poprzednim posiedzeniu rady, a mianowicie
zbytnią ogólnikowość w zakresie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży
napojów alkoholowych. Wobec powyższego zaznaczył, iż niniejszy akt zawiera zapisy,
które regulują wspomnianą kwestię bardziej szczegółowo.
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 LXIII/380/18 zmieniająca uchwałę w sprawie
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz
zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych została przyjęta
14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.
Ad. 6
W kolejnym punkcie obrad Pan Wójt oznajmił, iż otrzymał pismo od Stowarzyszenia
Społeczno – Kulturalnego Sołtysów Gminy Widawa z prośbą o dokonanie waloryzacji diet
dla sołtysów uczestniczących w sesjach rady gminy.
Pan Wójt oznajmił, że dokonał analizy tego tematu i zdecydował, iż dieta dla sołtysa
uczestniczącego w posiedzeniach rady gminy powinna wzrosnąć do 100 zł.
W tym miejscu głos zabrał radny Marek Olejniczak, który poparł decyzję Wójta zaznaczając
to, że diety sołtysów nie były waloryzowane przez 10 lat.
Następnie w związku z brakiem jakichkolwiek pytań dotyczących omówionego aktu
Przewodniczący Rady odczytał jego treść a następnie zarządził głosowanie nad jego
podjęciem.
W wyniku głosowania Uchwała Nr LXIII/381/18 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania
przez sołtysów diet i zwrotu kosztów podróży za udział w sesjach Rady Gminy Widawa
została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych na sali
radnych.
Ad. 7
W tym punkcie obrad jako pierwszy głos zabrał radny Piotr Dobrowolski, który sygnalizował
potrzebę większego dozoru policyjnego na terenie oraz w okolicach stadionu. Dodał, iż
odbywają się tam nocne imprezy, po których pozostają strzykawki i inne ślady świadczące
o działaniach niezgodnych z prawem.
W odniesieniu do powyższego głos zabrał Pan Wójt, który potwierdził powyższe zaznaczając,
iż faktycznie na stadionie walają się butelki po alkoholu, a ponadto zdewastowane zostały
sanitariaty. Dodał, iż trzeba mieć na uwadze fakt, że w przyszłym roku zostaną wybudowane
tam trybuny sportowe, które również będą narażone na zniszczenie. Wobec powyższego
oznajmił, iż w powyższej sprawie umówił się na rozmowę z komendantem policji. Następnie

wyjaśnił, iż ze strony gminy również zostaną podjęte działania zmierzające do zapewnienia
porządku i bezpieczeństwa na stadionie.
Kolejno głos zabrał radny Jan Szmuda, który pytał o przybliżony termin budowy dróg
w miejscowościach Wielka Wieś i Dąbrowa Widawska.
Odnosząc się do powyższego zapytania Pan Wójt oznajmił, iż wykonanie audytu planowane
jest na koniec kadencji, po przeprowadzeniu, którego rozpocznie się budowa dróg. Dodał, iż
na wspomnianą inwestycję przyznana została dotacja od Premiera RP w wysokości 1 mln zł,
natomiast gmina w swoim budżecie zabezpieczyła 250 tys. zł jako wkład własny. Następnie
poinformował zebranych, iż w odpowiedzi na ogłoszony przetarg złożone zostały 4 oferty
i w rezultacie została wybrana firma z Piotrkowa Trybunalskiego, która przedstawiła
najatrakcyjniejsze warunki. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt nadmienił, iż został
ogłoszony przetarg na budowę drogi u. Nowy Rynek. Następnie dodał, iż przeprowadzono
także procedurę przetargową na przebudowę strażnicy OSP w Kocinie. Ponadto zaznaczył, iż
ukończono kolejne zadanie dotyczące budowy wodociągu w Raczynowie, natomiast dobiega
końca kompletowanie dokumentacji na modernizację sieci wodociągowej w Kocinie.
W dalszej kolejności Pan Wójt poinformował obecnych, iż w miesiącu sierpniu rozpocznie się
budowa domków wiejskich dla mieszkańców Lasu Zawadzkiego i Kolonii Zawady. Następnie
podkreślił, iż została zakończona budowa przedszkola, a koszt tej inwestycji wyniósł
5,6 mln. zł. Dodał, iż gmina na koniec kadencji pozostaje w dobrej kondycji finansowej, gdyż
zadłużenie budżetu na początku kadencji wynosiło przeszło 7 mln. zł, natomiast na koniec,
biorąc pod uwagę realizację szeregu inwestycji wyniesie 7,2 mln. zł. Kontynuując swe
wystąpienie Pan Wójt oznajmił, iż z każdym rokiem wzrasta wysokość środków
przeznaczanych na realizację funduszu sołeckiego. Dodał, iż dobrze byłoby
z przyszłorocznego funduszu sołeckiego zrealizować zadanie, które służyłoby wszystkim
mieszkańcom, tak jak chociażby utworzenie nowoczesnej poradni dla kobiet, która
wyposażona byłaby w profesjonalny sprzęt. Następnie Pan Wójt poinformował zebranych
o tym, że trwa zwożenie kruszywa na plac, które następnie będzie rozwożone na wskazane
odcinki dróg. Ponadto oznajmił również, iż trwają przygotowania do organizacji dożynek
gminno-parafialnych, które odbędą się 2 września na placu przy strażnicy OSP w Chociwiu.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Wójt podziękował Stowarzyszeniu SpołecznoKulturalnemu Sołtysów Gminy Widawa i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za współudział w organizacji półkolonii letnich dla dzieci, które cieszyły się
dużym zainteresowaniem.
Jako kolejna głos zabrała radna Dorota Drabent, która zasygnalizowała problem
telekomunikacyjny w Ośrodku Zdrowia w Brzykowie polegający na tym, iż wybierając
numer telefonu wspomnianej placówki zgłasza się prywatna osoba. Poza tym prosiła, aby
ciesząc się nowym przedszkolem w Widawie nie zapominać o filii przedszkolnej
w Brzykowie, która potrzebuje o dodatkowego wyposażenia.
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt obiecał nie zapominać o przedszkolu w Brzykowie,
dodając jednocześnie, iż przy budynku tej placówki powinien zostać wybudowany plac zabaw
dla dzieci.
Następnie Pani Sylena Sztangret – sołtys sołectwa Siemiechów apelowała o to, by nadmiar
ziemi powstały podczas budowy dróg w Dąbrowie Widawskiej oraz Wielkiej Wsi był
wysypywany na drogę w Siemiechowie. Ponadto zapytała, czy jest dodatkowy nabór

wniosków dla rolników poszkodowanych przez suszę.
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż nadmiar ziemi powstały podczas budowy
dróg zostanie wykorzystany do utwardzenia poboczy, natomiast odnosząc się do tematu suszy
oznajmił, iż na obecną chwilę Urząd Wojewódzki nie zarządził dodatkowego naboru
wniosków związanych ze skutkami suszy.
Na zakończenie Pani Sekretarz zaapelowała do sołtysów o zaangażowanie i pomoc przy
organizacji dożynek gminno- parafialnych.
Ad. 8
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
sześćdziesiąte trzecie posiedzenie Rady Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
Protokołowała:
Rady Gminy Widawa
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