Protokół Nr LXIV/18
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 21 sierpnia 2018 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 13
Sesję rozpoczęto o godz. 910
Sesję zakończono o godz. 1045
Ad. 1
Kolejne sześćdziesiąte 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 LXIV Sesji Rady Gminy Widawa.
2. Zatwierdzenie protokołów z 2 ostatnich posiedzeń.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego „ZDROWA GMINA” na
lata 2019-2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, znajdujących się na terenie 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 przystąpił do zatwierdzenia
protokołów z dwóch 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 dwóch ostatnich posiedzeń Rady
Gminy zostały przyjęte 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych
obecnych na sali podczas głosowania.
Ad. 3
W dalszej części 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 29 czerwca
do 21 czerwca br. stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.
(W trakcie wystąpienia Wójta Gminy salę obrad opuścił radny Henryk Morawski).
Następnie głos zabrał radny Piotr Dobrowolski w temacie dowozów dzieci do szkół.
Zaznaczył mianowicie, iż oszczędności jakie uzyskano w wyniku wyłonienia wykonawcy nie
powinny odbywać się kosztem dzieci i trzeba zadbać o jakość oferowanych usług, gdyż
wcześniej były pewne problemy z ogrzewaniem tych pojazdów.
Odnosząc się do powyższej wypowiedzi głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż na dowóz
dzieci ogłoszony został przetarg nieograniczony wobec, czego oferenci mogli się praktycznie
zgłaszać z całego kraju, a o wyborze decydowała cena jaką proponowano. Ponadto zauważył,
iż nie przypomina sobie, żeby ktoś skarżył się na jakość dowozów, być może było to dużo
wcześniej, czy też na początku kadencji. Podkreślił również, iż w pojeździe musi panować
odpowiednia temperatura, a jeżeli będą występowały jakiekolwiek uchybienia to opiekun
musi niezwłocznie o tym powiadamiać, a takie zdarzenia mogą być podstawą do rozwiązania
umowy. Następnie Pan Wójt powołując się na konkretny przykład zauważył, iż niższa cena
wcale nie musi oznaczać tego, że usługi będą wykonywane gorzej.
W dalszej kolejności Radny P. Dobrowolski ponownie zabierając głos zaznaczył, iż cieszą
inwestycje, jakie są realizowane na terenie gminy niemniej jednak ważne są również imprezy,
które powinny ją promować. Następnie zapytał, czy Wójt Gminy jest zadowolony z przebiegu
ostatniego Zlotu Motocyklowego, który jego zdaniem z roku na rok traci na popularności.
Dodał również, iż zainteresowanie jest jedynie do momentu parady motocyklowej natomiast
co z dalszą częścią imprezy, na którą nikt nie przychodzi.
Odnosząc się do tej uwagi Wójt Gminy zaznaczył, iż impreza, o której wspomniał radny
została utrzymana pomimo, iż wiele osób spekulowało o tym, że od nowej kadencji nie będzie
ona kontynuowana. Ponadto zaznaczył, iż jest to uroczystość, na której zorganizowanie
wydaje się najwięcej środków finansowych, gdyż w bieżącym roku było to około 35 tys. zł.
Dodał, iż koszty byłyby dużo wyższe, gdyby trzeba było wynajmować jeszcze dodatkowo
scenę. Następnie podkreślił, iż brakuje pieniędzy na remonty dróg. W toku dalszej
wypowiedzi wyjaśnił jeszcze, iż zainteresowanie było duże, a z roku na rok wzrasta liczba
rozdawanych koszulek. Dodał, iż motocykliści są zainteresowani tego typu imprezami
natomiast lokalne społeczeństwo nie i być może ludzie oczekują innych uroczystości takich
jak chociażby dożynki, na które przybywają tłumy. Zauważył również, iż prawdopodobnie
mieszkańcy wolą bardziej tradycyjne obyczaje, a nie zgiełk i hałas, jaki panuje na zlocie.
Kontynuując swe wystąpienie Pan Wójt zaznaczył, iż przede wszystkim o tym, jakie mają być
organizowane imprezy decyduje rada gminy poprzez akceptowanie budżetu. W dalszej
kolejności nadmienił jeszcze, iż coraz więcej sąsiednich gmin organizuje tego typu imprezy,
które również zbiegają się w czasie co również powoduje, to iż uczestnicy przemieszczają się
w poszukiwaniu ciekawszych atrakcji. Na zakończenie podkreślił jeszcze, iż w maju weszła
w życie ustawa o ochronie danych osobowych, która ogranicza możliwość powiadamiania
uczestników o złocie drogą sms-ową.
Jako kolejny głos zabrał radny Mateusz Barwaśny, który wracając do sprawozdania
międzysesyjnego, które wygłosił Wójt Gminy zaznaczył, iż osobiście może potwierdzić to, że
prace przy budowie budynku kontenerowego trwają. Ponadto zaznaczył, iż po zakończeniu
i odbiorze tego obiektu odbędzie się jego uroczyste otwarcie, na które wszystkich serdecznie

zaprosił. Na zakończenie podziękował jeszcze Panu Wójtowi, który przyczynił się do tego, że
przyspieszona została realizacja wspomnianego zadania.
Ad. 4
Realizując kolejny punkt obrad Przewodniczący Rady poprosił Panią Elżbietę Pluta –
Skarbnika Gminy o zabranie głosu 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
przedstawiła kwoty, jakie zostały wprowadzone do planu finansowego oraz jakich zadań
dotyczą.
W dalszej kolejności ze względu na brak jakichkolwiek uwag oraz pytań do przedłożonego
projektu uchwały radny R. Bruzda, który przewodniczył obradom odczytał jego treść.
Następnie zarządził głosowanie nad jego przyjęciem w wyniku, którego Uchwała
Nr LXIV/382/18 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r. została przyjęta
12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych na sali radnych.
Ad. 5
Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy zaznaczając
mianowicie, iż już od początku kadencji rozważana była kwestia Programu „Zdrowa Gmina”,
a mianowicie poprawie profilaktyki poprzez doposażenie w odpowiedni sprzęt gabinetu
ginekologii i poszerzeniu działalności poradni „K”. W toku dalszej wypowiedzi odniósł się do
środków finansowych, jakie wyodrębniane są w budżecie w ramach funduszu sołeckiego,
a przede wszystkim ich wzroście w porównaniu z ubiegłym rokiem o kwotę przeszło
220 tys. zł. Zaznaczył, iż wiele zadań jest wykonywanych kosztem innych inwestycji
niemniej wspólnie z radą gminy zadecydowano o utrzymaniu funduszu sołeckiego.
W dalszej kolejności głos zabrał Pan Andrzej Orlewski – Kierownik Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie, który w sposób bardziej
szczegółowy przedstawił założenia Programu „Zdrowa Gmina”.
Następnie Wójt gminy zaznaczył, iż w przyszłości konieczne będzie również podjęcie działań
w kierunku rozwoju rehabilitacji.
Z kolei Kierownik SP ZPOZ zauważył, iż bardzo trudno będzie znaleźć dobrego lekarza
specjalistę. Ponadto w odpowiedzi na pytanie radnego P. Dobrowolskiego wyjaśnił, iż
położna od początku może prowadzić ciążę. Następnie odnosząc się do propozycji radnej
Doroty Drabent przyznał, iż dobrze byłoby, aby poradnia była czynna optymalnie dwa razy
w tygodniu jednakże to wszystko uzależnione będzie od wysokości wynagrodzenia lekarza
oraz jego dyspozycyjności.
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 LXIV/383/18 w sprawie uchwalenia Programu
Zdrowotnego „ZDROWA GMINA” na lata 2019-2020 została przyjęta 12 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.

Ad. 6
W kolejnym punkcie Przewodniczący obrad poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy
i omówienie założeń do przedłożonego projektu uchwały.
Przychylając się do powyższej prośby Pan Wójt wyjaśnił, iż na terenie naszej gminy jest
wiele zabytków i to nie tylko w samej miejscowości Widawa. Następnie zaznaczył, iż
z budżetu gminy powinny być finansowane pewne prace renowacyjne. Ponadto przypomniał
zebranym, iż w bieżącej kadencji przekazano już 10 tys. zł na prace przy ołtarzu głównym
przy kościele św. Marcina. W toku dalszego wystąpienia Pan Wójt w sposób bardziej
szczegółowy omówił zakres działań, jakie zostały wykonane oraz za jaką kwotę. Dodatkowo
nadmienił, iż proboszcz będzie ubiegał się o kolejne środki na renowację bocznego ołtarza.
Następnie Wójt Gminy poinformował zebranych, iż również proboszcz parafii w Brzykowie
zwrócił się z prośbą o dofinansowanie prac renowacyjnych przy kościele. Wyjaśnił także
o jakie inne środki można aplikować i jakie warunki należy spełnić. Na zakończenie swego
wystąpienia Pan Wójt oznajmił jeszcze, iż w projekcie omówionej uchwały należy wnieść
pewne poprawki polegające na dopisaniu w paragrafie 2 pkt 2 regulaminu następującego
wyrażenia: „lub w roku następnym po roku złożenia wniosku” oraz w paragrafie 6 ust. 1
dodania punktu nr 3 o treści „do dnia 20 września roku poprzedzającego rok, w którym
dotacja ma być udzielona”.
Następnie z uwagi na to, iż nikt nie wnosił żadnych pytań do omówionego projektu uchwały
Przewodniczący Rady odczytał jego treść z uwzględnieniem naniesionych poprawek.
W dalszej kolejności zarządził głosowanie nad jego podjęciem w wyniku, którego Uchwała
Nr LXIV/384/18 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Widawa” została przyjęta 12 głosami „za”,
czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.
Ad. 7
W toku dalszych obrad realizując kolejny punkt Przewodniczący Rady w pierwszej kolejności
przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych na koniec kadencji.
Następnie głos zabrał Pan Dariusz Polak – radny Powiatu Łaskiego, który zaprosił wszystkich
obecnych na uroczyste otwarcie drogi Ochle – Zborów.
Jako kolejny wystąpił radny Sławomir Stępnik, który zwracając się do swego przedmówcy
zapytał o kwestie naprawy dróg przebiegających przez miejscowości Goryń i Chrząstawa.
Wyjaśnił, iż jedna z nich jest drogą szutrową, na której powstało wiele dziur, które należałoby
uzupełnić, kruszywem natomiast kolejna posiada również wiele ubytków w nawierzchni
asfaltowej.
Odpowiadając na powyższe uwagi głos ponownie zabrał radny D. Polak, który wyjaśnił, iż do
dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych pozostało jeszcze trochę kruszywa, którym można
byłoby uzupełnić jedną z dróg. Dodał, iż pozostaje jedynie jeszcze kwestia własności tej
drogi, gdyż w ostateczności stwierdzono, iż należy ona do powiatu jednakże nikt nie wie, jak
ją wprowadzić do ewidencji. Następnie odnosząc się do naprawy drogi w miejscowości
Goryń wyjaśnił, iż wprowadzany będzie nowy system naprawy nawierzchni asfaltowych
i jeśli tylko okaże się on skuteczny, to będą przeznaczone dodatkowe środki na naprawę
innych odcinków dróg.

Korzystając z okazji głos zabrała Pani Mirosława Majczak – sołtys miejscowości Ruda, która
zawnioskowała o naprawę drogi powiatowej prowadzącej do jej miejscowości.
W odpowiedzi Pan D. Polak wyjaśnił, iż w Zarządzie Dróg Powiatowych w ostatnim okresie
nastąpiły pewne „zawirowania” i obecnie jest nowy kierownik, który być może lepiej będzie
nadzorował wszystkie działania.
Jako kolejny wystąpił radny M. Barwaśny, który wyraził swe zadowolenie z obecności na
sesji rady radnego powiatowego. Następnie zapytał o remont drogi w kierunku Kolonii
Zawady, a mianowicie kiedy zostanie ona w pełni naprawiona, gdyż takie częściowe łatanie
nie zdaje egzaminu. W dalszej kolejności poprosił również o wskazanie terminu dokończenia
budowy chodnika w miejscowości Zawady, gdyż taka była obietnica ze strony władz Powiatu.
Odpowiadając na powyższe pytania radny D. Polak wyjaśnił, iż jeśli chodzi o dokończenie
budowy chodnika, to w najbliższym możliwym czasie zawnioskuje, aby podjęto procedurę
związaną z zabezpieczeniem środków na zakup kostki, która przekazana zostanie gminie.
Następnie poinformował, iż w kwestii remontu drogi, o której wspomniał przedmówca to
również postara się, aby została ona wyremontowana.
W powyższym temacie wywiązała się dyskusja, którą przerwał Przewodniczący Rady
udzielając głosu Pani Joannie Kozieł – sołtys miejscowości Zawady, która poprosiła
o dokończenie budowy chodnika jeszcze w tym roku, gdyż na terenie sołectwa zamieszkują
dwie osoby niepełnosprawne, którym bardzo ciężko jest się poruszać po poboczu drogi.
Jako kolejna wystąpiła Pani Urszula Olejniczak, która jako Prezes Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego Sołtysów Gminy Widawa zaprosiła wszystkich na spotkanie odnośnie
obchodów stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Na zakończenie Wójt Gminy zaprosił również wszystkich zebranych na obchody Dożynek
Gminno-Parafialnych, które odbędą się 2 września w miejscowości Chociw.
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
posiedzenie Rady Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
Protokołowała:
Rady Gminy Widawa
Jolanta Szuleta

Ryszard Bruzda

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
z działalności międzysesyjnej od 24.05.2018 r. do 28.06.2018 r.
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Oczyszczono i odkrzaczono rów w miejscowości Dębina.
Wykoszono pobocza trasy parady „Zlotu Motocyklowego”, a także plac przy OSP
w Brzykowie, przy świetlicy wiejskiej Kątach, sołecki w Woli Kleszczowej, przy OSP
w Chociwiu, przy OSP w Rogóźniu i przy świetlicy wiejskiej w Grabówiu.
Rozłożono scenę i prowadzono prace związane z organizacją „Zlotu Motocyklowego”
oraz prace porządkowe po zakończeniu tej imprezy.
Wykaszano pobocza przy drogach w miejscowościach: Brzyków, Las Zawadzki,
Wincentów, Sewerynów, Józefów, Sarnów, Klęcz, Łazów, Ligota, Górki Grabińskie,
Wola Kleszczowa, Zabłocie, Grabówie i Ochle.
Rozpoczęto prace przy przebudowie ul. Nowy Rynek.
Usunięto awarie wodociągowe w miejscowościach: Widawa, Kolonia Brzyków, Sarnów
i Restarzew Cmentarny.
Wyłoniono wykonawcę na budowę dróg w miejscowościach Dąbrowa Widawska
i Wielka Wieś, a także przygotowano umowę przedmiotowej sprawie.
Rozpoczęto realizację inwestycji związanej z przebudową budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Kocina.
Zainstalowano konstrukcje metalowe budynków kontenerowych w miejscowościach Las
Zawadzki i Kolonia Zawady.
Zrobiono remont silnika pompy do studnia na stacji uzdatniania wody w Chociwiu.
Naprawiono dach na hydroforni w Widawie przy ul. Wieluńskiej.
Wykonano podbudowę pod plac zabaw w miejscowości Zborów.
Dokonano odbioru budynku przedszkola w miejscowości Widawa – I etap.
Dokonano otwarcia na wyposażenie kuchni nowego przedszkola.
Rozpoczęto zwózkę kruszywa na plac gminny.
Rozstrzygnięto przetarg na dowóz dzieci do szkół – wyłoniono przewoźnika PKS
Opoczno.
Zakończono przebudowę wodociągu w miejscowości Raczynów.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 lipca br. przyjął na nowy okres zasiłkowy;
 286 wniosków na przyznanie świadczeń wychowawczych „Program 500+”,
 210 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych,
 383 wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start”.
Wydano skierowania dla 221 rodzin uprawniające do pobierania żywności z „Banku
Żywności”.

