Protokół Nr LXVI/18
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 17 października 2018 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 14
Sesję rozpoczęto o godz. 1220
Sesję zakończono o godz. 1340
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 LXVI Sesji Rady Gminy Widawa.
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia.
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 zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
rzecz PGE Dystrybucja S.A.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag.
Ad. 2
W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady przystąpił do zatwierdzenia protokołu
z ostatniego posiedzenia pytając, czy zachodzi konieczność jego odczytania. Ze względu
na to, iż nikt z radnych nie wyraził takiej potrzeby oraz nie zgłoszono uwag do
przedłożonego protokołu Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad jego
przyjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia Rady
Gminy został przyjęty 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych
obecnych na sali w chwili 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 25 września

do 16 października br. stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto zaznaczył, iż
sprawozdanie z działalności całej kadencji zostanie podane do publicznej wiadomości w tym
także zostanie przekazany sołtysom, aby mieszkańcy również mogli się z nim zapoznać.
Dodał, iż zamieszczone zostały w tym dokumencie wszystkie inwestycje, jakie zostały
zrealizowane oraz wskazane zostały sumy pieniędzy, jakie przeznaczone zostały na ich
realizację, a także wysokość pozyskanych środków zewnętrznych, jak również kwota
zadłużenia w odniesieniu także do poprzedniej kadencji.
Ad. 4
Realizując kolejny punkt obrad Przewodniczący Rady poprosił Pana Piotra Wołosza –
Zastępcę Skarbnika Gminy o zabranie głosu i omówienie projektów uchwał dotyczących
zmian w budżecie gminy.
Na wstępie swej wypowiedzi Skarbnik Gminy zaznaczył, iż pierwsza z uchwał dotyczy
zmiany funduszu sołeckiego dla trzech sołectw. Następnie wymienił te sołectwa oraz
poinformował zebranych, jakiego zakresu zadań dotyczą te modyfikacje. W dalszej kolejności
odnosząc się do następnego aktu zaznaczył, iż jak wiadomo gmina otrzymuje pewne środki
finansowe z Urzędu Wojewódzkiego, wobec powyższego zachodzi konieczność
wprowadzenia ich do budżetu. Dodał, iż największa suma pieniędzy dotyczy realizacji
Programu 500+. Następnie Pan Skarbnik wyjaśnił, iż z uwagi na to, iż zbliża się koniec roku
poszczególne jednostki organizacyjne wnoszą o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami
z uwagi na to, iż wykonując pewne zadania okazuje się, że zostają pewne środki bądź też ich
brakuje. Ponadto zaznaczył, iż w załączniku nr 3 do niniejszego aktu wprowadzona została
również dotacja w kwocie 3,3 tys. zł na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych. Na zakończenie swej wypowiedzi Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż nie było potrzeby
wprowadzania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej, która zostanie zaktualizowana na
kolejnej sesji rady gminy.
W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż zmiany
w funduszu sołeckim podyktowane są między innymi tym, iż przykładowo przyłącza
energetycznego tak, jak w przypadku sołectwa Kolonia Zawady nie da się wykonać
w bieżącym roku z uwagi na dość długą procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych
dokumentów. Wobec powyższego z uwagi na to, że mieszkańcy mają wiele innych potrzeb
zdecydowano przesunąć środki na budowę ogrodzenia, gdyż w przeciwnym razie pozostałyby
one niewykorzystane w budżecie gminy. Następnie wyjaśnił, iż zmiany w planie finansowym
mogą zachodzić do końca roku i może się tym w przyszłości zająć rada gminy w nowym
składzie wybrana na kolejną kadencję.
W dalszej kolejności ze względu na brak dalszych 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 LXVI/393/18 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r. została przyjęta
13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych na sali radnych.
Ad. 5
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 LXVI/394/18 w sprawie zmiany
w budżecie Gminy Widawa na 2018 r. została przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie
przez wszystkich obecnych radnych.
Ad. 6
Do omówienia kolejnego projektu uchwały poproszony został Wójt Gminy, który zaznaczył,
iż w związku z tym, że Zakład Energetyczny PGE Dystrybucja S.A. zwrócił się z wnioskiem
na wybudowanie energetycznej linii kablowej i umieszczenia jej częściowo na działce
gminnej położonej w miejscowości Rogóźno. Następnie wskazał dokładną lokalizację
wspomnianej nieruchomości zaznaczając jednocześnie, iż po przeciwnej stronie drogi powstał
nowy budynek należący do osób prywatnych i do którego właśnie wspomnianym kablem
będzie doprowadzona energia. Wobec powyższego rada gminy musi podjąć taką decyzję
i ustanowić kwotę dotyczącą służebności przesyłu. Dodał, iż jego zdaniem powinna ona
mieścić się w granicach 200-300 zł, jako jednorazowa opłata z uwagi na to, iż będzie to
niewielka budowla, która zajmie niewielki odcinek działki
Następnie z uwagi na brak jakichkolwiek pytań do omówionego projektu uchwały
Przewodniczący Rady odczytał jego treść i zarządził głosowanie nad jego podjęciem
w wyniku, którego Uchwała Nr LXVI/395/19 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A została przyjęta 13 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.
Ad. 7
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i spraw różnych jako pierwszy głos zabrał radny
Sławomir Stępnik, który zwrócił się do obecnego na sali obrad radnego powiatowego –
członka Zarządu Powiatu Pana Dariusza Polaka z pytaniem dotyczącym kruszywa, jakie na
jednej z poprzednich sesji było obiecane dla miejscowości Chrząstawa. Dodał, iż według
niego, to zbyt długo jest ono transportowane.
Odpowiadając na powyższe pytanie Pan D. Polak zaznaczył, iż z tego co wie, to kruszywo
jest, jedynie Kierownik Zarządu Dróg prawdopodobnie przez jakieś uprzedzenia, co do jego
osoby nie wydał dyspozycji do jego przewiezienia na wspomnianą drogę. Dodał, iż
w momencie, gdy zabraknie mu cierpliwości chyba sam zdecyduje się je przywieźć.
Następnie poinformował zebranych, iż złożony został wniosek na przebudowę drogi w
ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, który jako jedyny na cały powiat został
zaakceptowany i dotyczy realizacji dalszego odcinka w miejscowości Zawady.
Jako kolejny głos zabrał radny Jan Szmuda, który podziękował Wójtowi oraz radzie za
wybudowany odcinek drogi w miejscowości Wielka Wieś B. Następnie wyjaśnił, iż osobiście
bardzo cieszy się z tego, co udało się wykonać, niemniej jednak jest część mieszkańców,
którzy twierdzą, iż „jest to droga do nikąd” z uwagi na to, iż kończy się ona 20 metrów przed
skrzyżowaniem. Dodał, iż on doskonale wie i rozumie, że więcej nie dało się wybudować.
Ponadto zaznaczył, iż również część mieszkańców chciałaby wiedzieć, jaka kwota pieniędzy
została przeznaczona na realizację inwestycji w trakcie całej kadencji, które zostały
wykonane w miejscowości Widawa, gdyż z tego, co wie całość wszystkich dużych
przedsięwzięć opiewa na kwotę około 24 mln zł.

Odnosząc się do powyższej wypowiedzi głos zabrał Wójt Gminy, który zauważył, iż zawsze
będą jakieś uwagi czy to z powodu braku drogi, później, gdy się ją już wybuduje to są tego
typu, że może krzywa, czy też zbyt krótka. Następnie wyjaśnił, iż gmina dysponowała zbyt
małą pulą pieniędzy na realizację wspomnianego odcinka drogi, gdyż była to suma 1 mln zł,
która podzielona została w racjonalny sposób na budowę nakładek na dwóch odcinkach dróg,
które zostały zaakceptowane przez mieszkańców na zebraniach wiejskich. Dodał, iż plany
były nieco inne, a mianowicie budowa jednego odcinak drogi, który byłby łącznikiem między
dwiema miejscowościami Dąbrową Widawską a Wielką Wsią B, jednakże lokalne
społeczeństwo zadecydowało inaczej. Następnie zaznaczył, iż jego zdaniem należy się
cieszyć, gdyż nasza gmina, jako jedyny samorząd w powiecie łaskim otrzymała takie
dofinansowanie. W toku dalszej wypowiedzi poinformował zebranych, jakie są zasady
budowy odcinka drogi powyżej jednego kilometra, a z uwagi na zbyt krótki termin rozliczenia
wspomnianych inwestycji nie byłoby nawet możliwości uzyskania wszystkich dokumentów,
nie mówiąc już o okresie, w jakim byłaby ona budowana. Ponadto Pan Wójt zaznaczył, iż
wspomniany przez radnego odcinek drogi kończy się za ostatnią posesją, wobec czego
mieszkańcy raczej nie powinni mieć powodu do narzekań, że komuś się kurzy. Następnie
odnosząc się do budowy odcinka drogi w miejscowości Dąbrowa Widawska zaznaczył, iż jest
to podobna sytuacja jeśli chodzi o jego długość. Dodał, iż mieszkańcy sami zadecydowali
o tym, który to ma być odcinek przeznaczając część środków funduszu sołeckiego na
wykonanie dokumentacji, natomiast gdyby on był dłuższy, to zabrakłoby środków na jego
realizację. W toku dalszego wystąpienia Wójt Gminy poinformował zebranych, iż wiele
dokumentacji czeka na realizację i które udało się wykonać w okresie kiedy, to ceny były
dużo niższe niż obecnie. Dla porównania podał przykład przebudowy ul. Nowy Rynek, gdzie
dokumentacja kosztowała prawie 50 tys. zł i była to najtańsza z wybranych ofert, z których
niektóre opiewały również na kwotę 80 tys. zł. Następnie poinformował o poziomie cen, jakie
kształtują się obecnie za budowę nakładki asfaltowej zaznaczając jednocześnie to, iż planując
budżet na kolejny rok, błędne okażą się założenia w nim ujęte, które są szacowane na
podstawie obecnych cen, gdyż wiosną widać będzie, jaki nastąpi wzrost kosztów. W toku
dalszej wypowiedzi podkreślił, iż należy korzystać i sięgać po różnego rodzaju
dofinansowania, gdyż w przeciwnym razie z kwoty, jaka zarezerwowana jest w planie
finansowym na realizację inwestycji uda się jedynie wybudować około 500 metrów drogi
w takim standardzie, jak budowana obecnie w miejscowości Widawa wspomniana ul. Nowy
Rynek. Następnie odnosząc się do kolejnego pytania swego przedmówcy wymienił wszystkie
zadania, jakie zostały zrealizowane w miejscowości Widawa oraz za jaką kwotę. W trakcie tej
wypowiedzi uzasadnił konieczność ich realizacji właśnie w Widawie podkreślając
jednocześnie, iż służą one mieszkańcom z terenu całej gminy. Ponadto reasumując
poszczególne kwoty zaznaczył, iż z tych 24 mln zł, jakie były przeznaczone na inwestycjf na
terenie miejscowości Widawa zrealizowano za kwotę 12 mln zł, które nie pochodziły jedynie
z budżetu gminy, ale także z dofinansowań. Następnie wymienił osoby, które pomogły
pozyskać te środki dziękując im jednocześnie za pomoc, a następnie w sposób dość obszerny
przedstawi zakres wkładu prac, jaki oni wnieśli.
W toku dalszego posiedzenia Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana
Krzysztofa Ciebiadę – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, który na
wstępie swej wypowiedzi przeprosił oraz usprawiedliwił nieobecność Senatora RP – Pana

Macieja Łuczaka. Następnie wyraził swe zadowolenie ze współpracy, jaka układała się
pomiędzy radą a Wójtem w trakcie całej kadencji i która bardzo rzadko się zdarza. Ponadto
w swej wypowiedzi wyraził słowa uznania skierowane do wszystkich zebranych, a także
wymienił osiągnięcia, które jego zdaniem powinny cieszyć całą lokalną społeczność. Na
zakończenie raz jeszcze pogratulował Wójtowi oraz radzie za realizację tak wielu inwestycji.
Następnie Wójt Gminy wraz z Przewodniczący Rady Gminy wręczyli kwiaty oraz listy
gratulacyjne zarówno dla Wiceprzewodniczącego K. Ciebiady, jak również nieobecnego Pana
Senatora M. Łuczaka.
W dalszej kolejności odnosząc się do słów Pana K. Ciebiady dotyczących dobrej współpracy
Przewodniczący Rady zauważył, iż „dla dobra Gminy Widawa nie szukamy wrogów,
a szukamy przyjaciół”.
Jako kolejny głos zabrał radny Piotr Dobrowolski, który w pierwszej kolejności nadmienił, iż
jak zapewne wszyscy obecni wiedzą nie będzie on już kandydował na radnego w następnej
kadencji. Następnie podziękował radnym, Wójtowi oraz pracownikom Urzędu Gminy za to,
co udało się zrobić na terenie Widawy, a także sołtysom za zaproszenia do udziału we
w uroczystościach organizowanych na terenie ich miejscowości.
Z kolejnymi podziękowaniami wystąpił radny Mateusz Barwaśny. W swej wypowiedzi
nadmienił, iż będzie ubiegał się o funkcję radnego powiatu na przyszłą nadchodzącą kadencję
i jak tylko uda mu się zasiąść w radzie powiatu, to dołoży wszelkich starań, aby w końcu
udało się wspólnie przebudować drogę na odcinku Zborów – Kolonia Zawady.
Następnie Przewodniczący Rady zaznaczył, iż czuje się zobowiązany do wyjaśnienia pewnej
kwestii, a mianowicie tego, iż na jednym z zebrań przedwyborczych z ust osoby kandydującej
na funkcję Wójta Gminy padło stwierdzenie dotyczące togo, że kierownictwo naszej
przychodni zdrowia powierzone zostało „jakiemuś tam wuefiakowi”. Zaznaczył, iż chciałby
to sprostować z uwagi chociażby na to, iż był członkiem komisji konkursowej, podobnie jak
radny M. Barwaśny, czy też radny Marek Olejniczak i miał możliwość z zapoznaniem się z
dokumentami, jakie złożył Pan Andrzej Orlewski i które zostały dokładnie sprawdzone.
Dodał, iż rzeczywiście Pan A. Orlewski ukończył Akademię Wychowania Fizycznego i był
nauczycielem, niemniej jednak zrobił również drugi fakultet w zakresie Zarządzania
Placówkami Zdrowia i ma takie przygotowanie zawodowe, które uprawniałoby go do
prowadzenia nawet największego szpitala w Polsce. Na zakończenie swej wypowiedzi radny
R. Bruzda zaznaczył, iż rozpowszechnianie takich słów, jakie wcześniej przytoczył, jest
w stosunku do osoby Pana A. Orlewskiego bardzo krzywdzące. Ponadto dodał, iż był on
również najlepszym kandydatem, po pierwsze z uwagi na posiadane wykształcenie, a po
drugie ze względu na znajomość problematyki naszego ośrodka i co więcej miał sensowną
wizję, co do jego dalszego funkcjonowania.
W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał jeszcze Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż
do konkursu, który został ogłoszony na teren całej Polski przystąpiły dwie osoby,
a z dokumentów jednej z nich wynikało, iż stosunek pracy został rozwiązany na podstawie
art. 52 Kodeksu Pracy, czyli w sposób dyscyplinarny. Wobec powyższego komisja uznała, iż
jedynie dokumenty Pana A. Orlewskiego są kompletne i bez żadnego zarzutu, natomiast
wspomniane słowa wypowiadane na zebraniach mijają się z prawdą. Ponadto dodał, iż wiele
takich nieprawdziwych stwierdzeń jest rozpowszechnianych wśród mieszkańców, niemniej
jednak on nie zamierza tego wyjaśniać, gdyż każdy wie, jakie działania były prowadzone na

przestrzeni ostatnich lat. Na zakończenie swej wypowiedzi raz jeszcze podziękował
wszystkim radnym za współpracę.
Jako kolejny głos zabrał radny D. Polak, który również skierował słowa podziękowania za
współpracę oraz działania podejmowane przez radę gminy oraz wójta w okresie całej
czteroletniej kadencji.
Następnie głos zabrał Pan Władysław Piechowicz – sołtys sołectwa Dąbrowa Widawska,
który podziękował za wykonanie nakładki asfaltowej. Następnie przedstawił historię
wspomnianej drogi, która budowana była przez okres 12 lat i stanowiła niejednokrotnie
konflikt wśród mieszkańców.
W dalszej kolejności głos zabrała Pani Mariola Majczyk – sołtys sołectwa Brzyków, która
również podziękowała wszystkim za współpracę. Ponadto zaznaczyła, iż każdy powinien
głęboko przemyśleć to, co chce wypowiedzieć, natomiast czas przed wyborami
samorządowymi zamiast łączyć dzieli społeczeństwo, a jej zdaniem należy się wzajemnie
wspierać.
Kolejne słowa podziękowania skierował radny Stanisław Pokorski, który w pierwszej
kolejności okazał wyrazy wdzięczności za zrealizowanie inwestycji związanej z budową
wspomnianych dróg, a także za współpracę między radą i Wójtem Gminy.
Następnie głos zabrał jeszcze Wójt Gminy, który w swej wypowiedzi słowa podziękowania
skierował jeszcze do sołtysów.
Na zakończenie wystąpiła jeszcze Pani Urszula Olejniczak – sołtys sołectwa Grabówie,
a jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów, która w imieniu
wszystkich przewodniczących jednostek pomocniczych z terenu Gminy Widawa również
podziękowała za współpracę, a także okazane wsparcie ze strony Wójta i Rady Gminy.
Ad. 8
Następnie z uwagi na wyczerpanie zaplanowanej tematyki obrad oraz brak chętnych do
zabrania głosu Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w sześćdziesiątej szóstej
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 25.09.2018 r. do 16.10.2018 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oddano do użytku budynki gospodarcze w miejscowości Kolonia Zawady i Las
Zawadzki.
Trwa przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości
Kocina.
Wybudowano dwa odcinki dróg z Programu Rządowego w miejscowościach Wielka
Wieś B i Dąbrowa Widawska.
Trwają prace przy budowie drogi przebiegającej przy gminnym Przedszkolu.
Rozwożono kruszywo na drogi zakupione w ramach funduszu sołeckiego.
Kontynuowane są prace przy budowie wodociągu w miejscowości Chrząstawa.

