Protokół Nr XVIII/19
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 10 października 2019 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. 1135
Ad. 1
Kolejne posiedzenie Rady Gminy otworzył Pan Sławomir Stępnik – Przewodniczący Rady
Gminy, który powitał wszystkich uczestników spotkania. Następnie po dokonaniu
sprawdzenia obecności stwierdził prawomocność obrad.
(Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Ad. 2
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad, który
przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy Widawa i stwierdzenie prawomocności obrad oraz
prawidłowości zwołania sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do protokołów z czterech ostatnich posiedzeń.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników
sądowych na kadencję 2020-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku
energetycznego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku na Uchwałę Rady Gminy Widawa
Nr XL/270/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zbycia umowy
dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Widawa.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Następnie Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż na prośbę Skarbnik Gminy zostanie zmieniona
kolejność podejmowanych uchwał dotyczących zmian w budżecie ujętych w porządku obrad
jako punkty 5 i 6. W związku z powyższym poddał pod głosowanie zaprezentowany
i zmieniony porządek obrad w wyniku którego, został on przyjęty 13 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania nad porządkiem obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Ad. 3
Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do przedłożonych
protokołów z ostatnich czterech posiedzeń.
Do protokołów nie zgłoszono uwag.
Ad. 4
Następnie głos zabrał Pan Michał Włodarczyk – Wójt Gminy, który przedstawił sprawozdanie
międzysesyjne ze swej działalności za okres od 25 września do 9 października br.
Ad. 5.
W następnym punkcie w pierwszej kolejności poproszono o zabranie głosu Panią Ewę
Wartałowicz – Skarbnik Gminy i omówienie przedłożonego projektu uchwały dotyczącego
zmian w budżecie gminy.
Przychylając się do powyższej prośby Pani Skarbnik omówiła zmiany w budżecie gminy
w zakresie funduszu sołeckiego. Ponadto wyjaśniła, iż z uwagi na to, że dla jednego z sołectw
dokonano przesunięć środków, które w pierwotnej wersji dotyczyły zadania związanego
z wykonaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej konieczne było
również uaktualnienie załącznika dotyczącego nakładów inwestycyjnych.
Następnie ze względu na brak jakichkolwiek uwag oraz pytań do przedłożonego w tym
punkcie projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść. W dalszej kolejności
zarządził głosowanie nad jego przyjęciem w wyniku, którego Uchwała Nr XVIII/89/19
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2019 rok została przyjęta 13 głosami „za”,
czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XVIII/89/19 w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Widawa na 2019 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Ad. 6.
Do omówienia kolejnego projektu uchwały poproszona została również Skarbnik Gminy,
która w pierwszej kolejności omówiła zmiany w zakresie dochodów oraz wydatków
budżetowych. Przedstawiła mianowicie kwoty związane z wprowadzanymi dotacjami oraz
nowymi przedsięwzięciami zaznaczając jednocześnie, jakich zadań one dotyczą. Następnie
podkreśliła, iż w związku z powyższym modyfikacji uległ również plan nakładów
inwestycyjnych oraz załącznik dotyczący dotacji na finansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach
zaplanowanych środków dokonując jedynie przesunięć między dwiema placówkami
oświatowymi.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował zebranych o tym, iż uzupełnia się
środki na sfinansowanie zadania dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości
Dębina z uwagi na to, iż nie ma możliwości zetapowania tego zadania. Następnie odnosząc
się do planowanej budowy placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych zaznaczył, iż można
pozyskać fundusze na ich realizację niemniej jednak należy rozpocząć ich lokalizację w tych
większych miejscowościach tam, gdzie są duże skupiska ludzi bądź też ewentualnie tam,
gdzie znajdują się szkoły. Wyjaśnił mianowicie, iż w pierwszej kolejności takie inwestycje
zaplanowane zostały w miejscowości Chociw oraz Ligota, a w kolejnych latach, jak tylko
będą na to środki finansowe będzie można również wybudować takie obiekty w miejscowości
Brzyków, gdzie również zlokalizowana jest szkoła, w której funkcjonuje oddział
przedszkolny. Ponadto zaznaczył, iż brakuje na terenie gminy tego typu infrastruktury
zwłaszcza przy tych obiektach oświatowych, gdzie dzieci powinny korzystać z placów zabaw
i mieć godne warunki do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W toku dalszej
wypowiedzi Pan Wójt odniósł się do projektu dotyczącego przebudowy drogi w miejscowości
Patoki. Poinformował mianowicie zebranych o tym, iż wspólnie z komisją rady gminy
w trakcie posiedzenia wyjazdowego dokonano oględzin tego odcinka drogi, który jest
w fatalnym stanie i praktycznie nie nadaje się już do remontu z uwagi na to, że nawierzchnia
asfaltowa została zupełnie zniszczona, a próby napraw destruktem nie przynoszą
długotrwałych efektów, a wręcz generują dodatkowe koszty. W dalszej kolejności Wójt
Gminy wyjaśnił, iż wspomniany odcinek drogi ma długość około 200 metrów i łączy drogę
gminną z drogą powiatową. Następnie omówił zakres prac, jaki musi być wykonany
w ramach tej przebudowy wraz z dokumentacją, jaką należy uzyskać. Na zakończenie swej
wypowiedzi Pan Wójt zaznaczył, iż omawiany odcinek drogi stanowi bardzo ważną i często
uczęszczaną trasę, która stanowi dojazd do dużego zakładu przetwórczego. Dodał również, iż
nie uda się wykonać jednocześnie projektu na dodatkowy odcinek drogi w tej miejscowości
z uwagi na to, iż nie jest on własnością gminy i w pierwszej kolejności należy przeprowadzić
proces jego komunalizacji.
Po wystąpieniu Wójta Gminy Przewodniczący Rady przywitał przybyłego na obrady radnego
powiatowego – Pana Mateusza Barwaśnego.
Następnie głos zabrał radny Czesław Mikła, który zapytał o przyczynę zdjęcia z planu
budżetowego zadania dotyczącego dokumentacji projektowej na przebudowę drogi
w miejscowości Siemiechów.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Pani Skarbnik wyjaśniła, iż to zadanie zostało wykonane
natomiast jego koszt był niższy w związku z czym przenosi się pozostałą kwotę na inne
przedsięwzięcie, aby wykorzystać w całości zaoszczędzone środki z funduszu sołeckiego.
W tym miejscu radny Cz. Mikła sprostował, iż chodzi o miejscowość Świerczów o czym była
mowa na zebraniu wiejskim.
Odpowiedzi na to pytanie z kolei udzielił Wójt Gminy, który zaznaczył, iż wspomniane przez
radnego zadanie zaplanowane zostało na kolejny rok, natomiast obecnie procedowana jest
uchwała dotycząca bieżącego roku.
W związku z tym, iż nie zgłoszono dalszych pytań do omówionego projektu uchwały
Przewodniczący Rady odczytał jego treść, a następnie zarządził głosowanie nad jego
podjęciem.

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVIII/90/19 w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Widawa na 2019 rok została przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich
radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XVIII/89/19 w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Widawa na 2019 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Ad. 7
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych o tym, iż
w każdej kadencji dokonuje się wyboru ławników, a w przypadku naszej gminy należy
wyłonić po jednej osobie do sądu pracy oraz do sądu rodzinnego. W związku z powyższym
konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały, która pozwoli na przeprowadzenie w dalszej
kolejności takiego wyboru. Następnie odczytał treść projektu aktu przedłożonego w tym
punkcie, a w dalszej kolejności ze względu na brak jakichkolwiek uwag zarządził głosowanie
nad jego podjęciem.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVIII/91/19 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania
w wyborach ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023 została przyjęta 13 głosami „za”,
czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XVIII/91/19 w sprawie ustalenia regulaminu
głosowania w wyborach ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023 została przyjęta 13
głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych stanowi załącznik nr 5 do
protokołu).
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków
Komisji Skrutacyjnej, która ustali wyniki głosowania w wyborach na ławników sądowych.
W tym miejscu radny Tadeusz Pacholik zgłosił następujące kandydatury:
radnego Sylwestra Morawskiego,
radnego Jana Kraty
oraz radnego Rafała Brożyny, którzy wyrazili zgodę na członkowstwo w tejże komisji.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę w celu ukonstytuowania się
Komisji Skrutacyjnej.
Ad. 8.
Następnie po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady raz jeszcze zapytał o to, czy są jakieś
inne kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej, niż te trzy zgłoszone wcześniej osoby.
W związku z tym, iż nit nie został zgłoszony poprosił radnego S. Morawskiego, który został
wybrany na przewodniczącego wspomnianej komisji o przedstawienie regulaminu
głosowania w wyborach na ławników sądowych na kadencję 2020-2023.
W tym miejscu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił zebranym zasady
dotyczące głosowania.
Następnie po przeprowadzeniu procedury głosowania i po kilkuminutowej przerwie
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny S. Morawski odczytał protokół zawierający
wyniki głosowania.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie
wyboru ławników na kadencję 2020-2023, a następnie zarządził głosowanie nad podjęciem

tego aktu.
W wyniku przeprowadzenia głosowania Uchwała Nr XVIII/92/19 w sprawie wyboru
ławników na kadencję 2020-2023, została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich radnych obecnych na sali (obrady opuścił radny Andrzej Jasiak).
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą XVIII/92/19w sprawie wyboru ławników na
kadencję 2020-2023 stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady zaznaczył, iż pomimo nieobecności gratuluje Pani Urszuli
Janus, która została wybrana na ławnika sądowego. Ponadto powitał przedstawiciela Izb
Rolniczych przepraszając jednocześnie za pominięcie jego osoby na wstępie.
Ad. 9.
Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały przedstawiła Pani Agnieszka Leopolska –
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na wstępie swej wypowiedzi Pani Kierownik zaznaczyła, iż zgodnie z zapisami ustawowymi
dodatek energetyczny przyznaje Wójt Gminy w drodze decyzji na wniosek odbiorcy
wrażliwego energii elektrycznej. Następnie wyjaśniła, iż w związku ze zmianą przepisów
mówiących o tym, iż to rada gminy ustala wzór takiego wniosku konieczne jest podjęcie
przedmiotowej uchwały. Ponadto dodała, iż w pierwszej kolejności na mocy Zarządzenia
Wójta Gminy przeprowadzone zostały konsultacje w tym zakresie mając na celu
umożliwienie społeczeństwu wniesienia uwag do przygotowanego projektu wniosku. W toku
dalszej wypowiedzi Pani A. Leopolska poinformowała zebranych o tym, iż dodatek
energetyczny jest jednym z katalogu świadczeń, jakie wypłacane jest przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, natomiast osobami uprawnionymi do otrzymania takiego dodatku są
odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej. Następnie dodała, iż definicja mówi o tym, iż
„odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej” jest osoba uprawniona do otrzymywania dodatku
mieszkaniowego, które również wypłacane są za pośrednictwem nadzorowanej przez nią
jednostki, a na chwilę obecną liczba otrzymujących tego typu świadczenia wynosi 17 rodzin.
W toku dalszej wypowiedzi Pani Kierownik nadmieniła, iż od momentu wejścia w życie
zapisów umożliwiających pobieranie omawianego zasiłku z terenu naszej gminy do tej pory
nikt z takiego uprawnienia nie skorzystał niemniej jednak jako organ należy przygotować się
do takiej ewentualności.
Następnie ze względu na brak jakichkolwiek uwag oraz pytań do przedłożonego w tym
punkcie projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść. W dalszej kolejności
zarządził głosowanie nad jego przyjęciem w wyniku, którego Uchwała Nr XVIII/93/19 wzoru
wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego została przyjęta 12 głosami
„za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali w chwili głosowania.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XVIII/93/19 wzoru wniosku o wypłatę
zryczałtowanego dodatku energetycznego stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Ad. 10.
Kolejny projekt uchwały został również omówiony przez Panią A. Leopolską. Poinformowała
ona mianowicie zebranych o tym, iż w dniu 12 września br. do Rady Gminy Widawa
wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, gdzie podmiotem

skarżącym jest Prokurator Rejonowy w Łasku. Ponadto dodała, iż skarga dotyczy uchwały
z 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Widawie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
W toku dalszej wypowiedzi w sposób szczegółowy przedstawiła zarzuty stawiane przez
Prokuratora Rejonowego. Następnie wyjaśniła, iż przedmiotowa skarga musi być przekazana
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w ciągu 30 dni w formie uchwały rady
gminy w związku, z czym został opracowany i przedłożony przedmiotowy akt.
Następnie ze względu na brak jakichkolwiek uwag oraz pytań do przedłożonego w tym
punkcie projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść. W dalszej kolejności
zarządził głosowanie nad jego przyjęciem w wyniku, którego Uchwała Nr XVIII/94/19
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi
Prokuratora Rejonowego w Łasku na Uchwałę Rady Gminy Widawa Nr XL/270/10 z dnia
10 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich
radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XVIII/94/19 w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łasku
na Uchwałę Rady Gminy Widawa Nr XL/270/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Ad. 11.
Do omówienia kolejnego projektu uchwały poproszony został Pan Zbigniew Parzybut –
Kierownik Referatu Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych.
Na wstępie swego wystąpienia Pan Kierownik poinformował zebranych o tym, iż w dniu
30 września br. wpłynął do Urzędu Gminy wniosek dotychczasowego dzierżawcy
o przedłużenie najmu nieruchomości położonej w miejscowości Wola Kleszczowa o pow. 38
arów. Ponadto dodał, iż dzierżawca dotychczas wywiązywał się z nałożonych obowiązków,
a w szczególności uiszczania zapłaty czynszu dzierżawnego. Następnie Pan Z. Parzybut
wyjaśnił, iż zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umowy
użyczenia, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Ponadto nadmienił, iż Wojewoda, albo
odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia takich umów. W toku dalszej wypowiedzi Pan Kierownik
przytoczył jeszcze zapis ustawy o samorządzie gminnym mówiący o tym, iż „uchwała rady
gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do
3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość”.
Następnie z pytaniem wystąpił radny Marek Olejniczak dotyczącym klasyfikacji w ewidencji
gruntów przedmiotowej nieruchomości.
W odpowiedzi Pan Z. Parzybut wyjaśnił, iż jest to działka rolna.
Następnie ze względu na brak innych pytań do omówionego projektu uchwały
Przewodniczący Rady Gminy odczytał jego treść i zarządził głosowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XVIII/95/19 w sprawie odstąpienia od
przetargowego trybu zbycia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości,
stanowiącej własność Gminy Widawa została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie
przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XVIII/95/19 w sprawie odstąpienia od
przetargowego trybu zbycia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości,
stanowiącej własność Gminy Widawa stanowi załącznik nr 9 do protokołu).
Ad. 12
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków brak chętnych do dyskusji.
Ad. 13
W sprawach różnych jako pierwsza głos zabrała Pani Aneta Krawczyk – Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej, która zaprosiła wszystkich do udziału w spotkaniu pn. „Narodowe
czytanie”, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie. Ponadto przekazała
informację związaną z trwającym naborem do udziału w bezpłatnym kursie komputerowym.
Jako kolejny wystąpił Pan M. Barwaśny Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, który
przedstawił odpowiedź Starosty Łaskiego oraz Zarządu Dróg Powiatowych na interpelacje
złożone przez niego na podstawie próśb mieszkańców z terenu gminy Widawa zgłoszonych
na ostatniej sesji, w której on uczestniczył. Odnośnie ścieżki rowerowej w miejscowości
Górki Grabińskie wyjaśnił, iż zostanie ona utwardzona destruktem prawdopodobnie jeszcze
przed rozpoczęciem zimy. Następnie zaznaczył, iż w kwestii budowy oświetlenia ulicznego
we wspomnianej miejscowości otrzymał odpowiedź, która jednoznacznie stwierdza, że na
podstawie zapisów ustawy – Prawo energetyczne jest to zadanie własne gminy. Ponadto
dodał, iż w uściśleniu powyższej kwestii otrzymał wyjaśnienie, które mówi o tym, iż powiat
przebudowując drogę może również wykonać oświetlenie uliczne pod warunkiem, że zostało
ono ujęte jako całość projektu, natomiast w omawianym przypadku kiedy droga została już
wybudowana stanowi to, tak jak już wspomniał zadanie własne gminy. Zaznaczył w tym
miejscu, iż w tym momencie to radny, który wnioskował o realizację tego zadania będzie się
mógł wykazać. W toku dalszej wypowiedzi Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
poinformował zebranych o tym, iż w kwestii postawienia znaku tzw. „lustra” przy wyjeździe
z osiedla w miejscowości Ligota jest to również kolejne zadanie leżące w gestii gminy
z uwagi na to, iż droga przy zjeździe jest drogą wewnętrzną, co zostało ustalone na miejscu
przez Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych i taka jest odpowiedź w tym zakresie.
Następnie wyjaśnił temat związany z wycinką zakrzaczeń, który był zgłaszany przez
przedstawicieli kilku sołectw, a mianowicie zaznaczył, iż zostaną one usunięte w okresie
zimowym w związku, z czym należy uzbroić się w cierpliwość. W dalszej kolejności
odnosząc się do kwestii oczyszczenia chodnika na odcinku Zborów-Widawa zaznaczył, iż
część prac w tym zakresie wykonana została w miesiącu sierpniu, natomiast dalsze prace będą
prowadzone w okresie jesiennym. Kontynuując swe wystąpienie Pan M. Barwaśny
poinformował zebranych, iż w dniu dzisiejszym odbyła się również sesja Rady Powiatu,
w trakcie której padła dobra informacja dla naszej gminy, a mianowicie udało się
zabezpieczyć 18 tys. zł na przebudowę chodnika w miejscowości Zawady, aczkolwiek

niestety wykonawca który miał wykonać to zadanie wycofał swoją ofertę i wybrano
kolejnego przedsiębiorcę, który zaoferował trochę wyższą cenę, niemniej jednak odcinek tego
chodnika będzie trochę dłuższy niż zakładano. Przypomniał mianowicie, iż była to długość
165 metrów i w założeniach miało to być wspólne zadanie powiatu i gminy, z czego władze
powiatu miały pokryć koszt w wysokości 40 tys. zł, a obecnie dołożono kolejne 18 tys. zł, co
stanowi już łącznie sumę 58 tys. zł. w związku z czym wykonawca wykona 200 metrów
chodnika w terminie do końca miesiąca listopada. Następnie poinformował o tym, iż barierki
przydrożne w miejscowości Rogóźno zostaną wykonane jeszcze przed rozpoczęciem zimy.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który odnosząc się do wypowiedzi swego przedmówcy
w temacie budowy oświetlenia ulicznego zaznaczył, iż jak już wszystkim wiadomo gmina
może podpisywać porozumienia z powiatem i pewne zadania, które nie są w gestii danego
samorządu realizować wspólnie poprzez partycypację środków finansowych, a przykładem
takim jest budowa chodnika w miejscowości Zawady. Dodał, iż w przyszłości jeżeli tylko
będzie taka wola można będzie również zrealizować wspólnie wspomniane przedsięwzięcie.
W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt zaznaczył, iż jeśli chodzi o powiat, to ma szereg
wniosków spisanych, które należałoby następnie przeanalizować, gdyż bardzo wiele z nich
padało w trakcie zebrań sołeckich, w których ostatnio uczestniczył, a było ich 41. Wyjaśnił
mianowicie, iż są to jakieś niewielkie kwestie, które dręczą mieszkańców, pomijając drogi,
które są zadaniami bardzo kosztownymi. Następnie wyraził nadzieję, iż wspólnie z powiatem
uda się zrealizować właśnie wiele tych drobnych spraw, które są dla lokalnej społeczności
bardzo ważne, tak jak chociażby budowa wspomnianego oświetlenia w Górkach Grabińskich.
W tym miejscu Przewodniczący Rady poparł wypowiedź Wójta Gminy, gdyż on również
uważa, że współpraca z powiatem jest jak najbardziej wskazana przy realizacji omawianego
zadania. Następnie zaznaczył, iż on także uczestniczył w wielu zebraniach sołeckich i dla
przykładu w miejscowości Goryń przebiega droga powiatowa, o którą mieszkańcy dbają
w miarę swoich możliwości natomiast zakrzaczenia oraz zasypany rów, do którego nie spływa
woda zalewając nawierzchnię tej drogi stanowią wielki problem dla jej użytkowników.
Następnie dodał, iż należałoby zwrócić się z prośbą do władz powiatu o rozwiązanie tej
kwestii, gdyż społeczeństwo wielokrotnie monitowało prośby dotyczące usunięcia zakrzaczeń
oraz udrożnienia rowu, jednak bez żadnych dotychczasowych rezultatów. W związku
z powyższym raz jeszcze zasugerował Wiceprzewodniczącemu Powiatu poparcie tej
inicjatywy.
Odnosząc się do powyższej wypowiedzi Pan M. Barwaśny zaznaczył, iż zna doskonale
wspomniany problem, który nurtuje mieszkańców miejscowości Goryń, gdyż uczestniczył
również w spotkaniach sołeckich, a także kilkakrotnie pani sołtys zarówno miejscowości
Goryń, jak i też Ruda sygnalizowały o tej kwestii. Następnie wyjaśnił, iż zakrzaczenia,
o których wspominał w swej wcześniejszej wypowiedzi dotyczyły wielu miejscowości, w tym
także i Gorynia. Ponadto wyraził nadzieję, iż w okresie jesienno-zimowym zostaną one
usunięte, aczkolwiek zdaje sobie z tego doskonale sprawę, iż jest to dość późno, ale
najważniejszej jest to, aby ostatecznie zrealizować to zadanie. W toku dalszej wypowiedzi
odnosząc się do kwestii udrażniania rowów raz jeszcze zaznaczył, iż w budżecie powiatu
w skali całego roku na realizację tego typu działań zabezpieczona była kwota 10 tys. zł.
Następnie podkreślił, iż osobiście zarówno ustnie jak i pisemnie złożył wniosek o to, by

zwiększyć znacznie w przyszłorocznym budżecie kwotę środków na melioracje rowów,
chociażby właśnie z tego względu, iż te zaniedbania są wieloletnie. W związku z powyższym
zaznaczył, iż odpowiadając swemu przedmówcy informuje, iż zadanie dotyczące czyszczenia
rowów będzie przyszłorocznym zadaniem, a omawiana kwestia jest dość skomplikowana,
gdyż na obecną chwilę Powiatowy Zarząd Dróg nie dysponuje odpowiednim sprzętem do
tego typu prac. Dodał, iż na wyposażeniu znajduje się jedno takie urządzenie, niemniej jednak
może ono być używane tylko w terenie niezabudowanym, natomiast do prac przy pozostałych
odcinkach musi być wynajmowana firma zewnętrzna, a żeby można było skorzystać z takich
usług należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć pieniądze na ich opłacenie. W związku
z powyższym tak jak już wcześniej zaznaczył w obecnym budżecie, którego on nie był
konstruktorem takich pieniędzy nie ma, natomiast w przyszłorocznym planie finansowym
takie środki zostaną zabezpieczone o co osobiście będzie on zabiegał. Nadmienił bowiem
jeszcze, iż takich odcinków, jak w miejscowości Goryń jest na terenie naszej gminy znacznie
więcej, a dla przykładu wymienił jeszcze między innymi Dąbrowę Widawską, czy też
Zawady i Zborów. W toku dalszej wypowiedzi zaznaczył, iż jak chyba wszyscy zauważyli on
jako radny powiatowy stara się uczestniczyć we wszystkich sesjach rady gminy, zbiera
również wnioski z każdej miejscowości. Ponadto nadmienił o tym, iż nie ma na sali żadnego
sołtysa, czy też radnego, który zarzuciłby mu to, że nie podjął jakichkolwiek działań
w odniesieniu do zgłaszanych przez nich problemów. Dodał, iż również wnioski zgłaszane
przez Pana Wójta oraz mieszkańców są także przedstawiane władzom powiatu, a to, że jest
ich bardzo dużo to jest z jednej strony zarówno „dobrze”, jak i też „źle”, a mianowicie „źle”,
że jest ich tak dużo i ich realizacja rozciąga się w czasie, natomiast „dobrze” z tego względu,
że mieszkańcy w końcu mogli poczuć to, że mają swój głos w powiecie łaskim i te wszystkie
sprawy, które leżały przez te kilka ostatnich lat na sole może w końcu ujrzą światło dzienne.
Reasumując zaznaczył, iż jego zdaniem jest to dla mieszkańców również bardzo korzystne.
Następnie odnosząc się do wspominanego porozumienia odnośnie budowy oświetlenia
ulicznego zaznaczył, iż we wcześniejszej wypowiedzi absolutnie temu nie zaprzecza, gdyż
przekazał jedynie informację, do której został zobowiązany przez Zarząd Dróg Powiatowych
i która to stanowi odpowiedzi na zgłaszane przez niego pisemne interpelacje. Ponadto dodał,
iż jak tylko Pan Wójt będzie chciał kontynuować te inwestycje i zgłosi się do powiatu z jakąś
konkretną propozycją, to on jako mieszkaniec gminy Widawa będzie wnioskował i uzasadniał
to, że przedsięwzięcie jest bardzo ważne dla społeczeństwa oraz naciskał na to, by ta dotacja
jednak była. Następnie podkreślił, iż pierwszy krok leży jednak w gestii Wójta i Rady Gminy,
gdyż należy podjąć temat, natomiast kwestię wsparcia finansowego w dalszej kolejności
będzie on osobiście nadzorował i starał się pomagać na tyle ile tylko będzie to możliwe.
W dalszej kolejności wracając do wypowiedzi swego przedmówcy nadmienił, iż jeśli chodzi
o samo zadanie, to jego realizacja nie wynika z ustawy o samorządzie gminnym, tak jak
wspomniał Pan Wójt lecz w tym przypadku regulują to zapisy aktu – Prawo energetyczne.
Jako kolejny głos zabrał ponownie Wójt Gminy, który wyraził swe zadowolenie z tego, iż
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w imieniu lokalnego społeczeństwa chce zgłaszać
wszystkie te „bolączki”, co jak widać czyni i za co wszyscy są mu wdzięczni. Ponadto dodał,
iż cieszy się również ze współpracy, która bardzo dobrze się układa, a także z tego, iż są chęci
do wspólnych działań, niemniej jednak, jak wiadomo budżet powiatu jest ograniczony o czym

on doskonale się orientuje, gdyż przez dwie kadencje pełnił funkcje radnego powiatowego.
Następnie zaznaczył, iż jeżeli jako gmina nie będzie się wnioskować i uporczywie zgłaszać
wszystkich problemów, to zostaniemy pominięci, gdyż w skład powiatu wchodzi
5 samorządów, z czego największy to Łask, który ma bardzo duże potrzeby. W toku dalszej
wypowiedzi Pan Wójt podkreślił, iż należy tutaj „mówić jednym głosem” i zwracać się
o zapisanie w budżecie pewnych zadań, niemniej jednak pamiętać należy również o tym, iż
gminy Widawa nie jest stać na to, aby dokładać pieniędzy do powiatu. Przyznał, iż można
pewne niewielkie środki partycypować przy realizacji niewielkich wspólnych przedsięwzięć,
jednak nie tak dużych inwestycji ponieważ nie ma na to pieniędzy i w rezultacie należałoby
rezygnować z własnych zadań, których i tak na obecną chwilę jest dużo zaplanowanych,
takich jak chociażby przebudowa dróg, inwestycje oświatowe, w tym budowa hali sportowej,
czy też wspominana wielokrotnie budowa wodociągów i stacji uzdatniania wody, które są
kluczowym działaniem. Następnie zwracając się do radnego M. Barwaśnego wyjaśnił, iż we
wcześniejszej wypowiedzi nawiązując do ustawy miał na uwadze porozumienie, które
regulowane jest właśnie w ustawie o samorządzie gminnym i powiatowym na mocy, których
to aktów można spisywać takie umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
Ponadto zaznaczył, iż jego zdaniem należy korzystać z tego typu rozwiązań, gdyż jest to
„klucz” do tego, by można było coś zrobić na drogach powiatowych, czy też gminnych.
Następnie odnosząc się ponownie do budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki
Grabińskie zaznaczył, iż na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska obecny
na sali radny zgłosi wniosek o realizację wspomnianego zadania i na podstawie tego postulatu
on, jako Wójt Gminy wystąpi z pismem do Zarządu Powiatu Łaskiego o dofinansowanie tego
przedsięwzięcia, które następnie zostanie wykonane przez gminę pod warunkiem, że będą na
to środki finansowe.
W dalszej kolejności radny M. Barwaśny odnosząc się do wspomnianej współpracy
zaznaczył, iż on odczytuje z wypowiedzi Pana Wójta to, iż gminy nie stać na dokładanie
inwestycji powiatowych i co oczywiście rozumie. Niemniej jednak zaznaczył, iż oprócz
gminy Łask nasz samorząd jest jednym, w którym zrealizowana została nowa inwestycja
drogowa, a niebawem wybudowany zostanie kolejny etap chodnika, co wskazuje na bardzo
dobrą współpracę. Następnie dodał, iż tak jak zostało to wcześniej wspomniane na terenie
powiatu zlokalizowanych jest 5 gmin, a jemu osobiście dużo łatwiej jest przekonać radnych
powiatowych do realizacji jakiegokolwiek zadania, wówczas gdy samorząd gminny wyraża
chęć partycypacji w takie działania. Ponadto dodał, iż kolejnym argumentem jest to, że po
drogach, czy też chodnikach na naszym terenie nie poruszają się mieszkańcy innych
samorządów takich, jak przykładowo Łask, czy też nie przemieszcza się społeczeństwo
Wodzierad, tyko mieszkańcy gminy Widawa, wobec czego jego zdaniem w gestii całego
lokalnego samorządu leży to, by daną inwestycję wykonać w możliwie jak najlepszym czasie
uzasadniając również to dobrem i bezpieczeństwem mieszkańców. Na zakończenie swej
wypowiedzi podkreślił to, iż ze swej strony stara się robić wszystko, ale nie ukrywa również
tego, iż zwraca się również do Pana Wójta oraz do rady o to, by pewne inwestycje takie, jak
chociażby chodniki realizowane były wspólnie, bo po nich poruszają się mieszkańcy naszej
gminy.

Ad. 14
Z uwagi na brak chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za
udział w obradach i zamknął kolejne osiemnaste posiedzenie Rady Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
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