Protokół Nr XIX/19
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 24 października 2019 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 12
Sesję rozpoczęto o godz. 835
Sesję zakończono o godz. 930
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 XIX Sesji Rady Gminy Widawa i stwierdzenie prawomocności obrad oraz
prawidłowości zwołania sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w celu pozyskania
środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Poprawa jakości kształcenia
ogólnego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Widawa” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2019 r.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag.
Ad. 3
Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Michałowi
Włodarczykowi – Wójtowi Gminy, który w sposób obszerny przedstawił uzasadnienie do
przedłożonego w tym punkcie projektu uchwały. Wyjaśnił mianowicie, iż czynione są starania
w kierunku złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego projektu edukacyjnego, gdyż jego zdaniem należy inwestować
środki finansowe w rozwój oświaty. Dodał, iż kwestia dotyczy zakupu wyposażenia
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komputerowego, które w obecnej chwili jest już przestarzałe i brakuje nowego
oprogramowania. Następnie poinformował zebranych o tym, iż wniosek, o którym wspomniał
należy złożyć do dnia 15 listopada bieżącego roku, dlatego też należy podjąć niezwłocznie
działania, aby przeprowadzić całą procedurę i wywiązać się w terminie z kompletem
dokumentów niezbędnych do ubiegania się o to wsparcie. W toku dalszej wypowiedzi Pan
Wójt zaznaczył, iż dofinansowanie wynosi 95% całości zadania, natomiast w głównej mierze
czynione są starania dotyczące zakupu sprzętu komputerowego, niemniej jednak potrzeby
dotyczą również doposażenia w tablice interaktywne, czy też nowe meble oraz inne pomoce
dydaktyczne niezbędne do kształcenia dzieci. Następnie wyjaśnił, iż jednym z warunków,
jakie należy spełnić w momencie ubiegania się o wspomniane wsparcie, to przynajmniej
uwzględnienie jednego zadania dotyczącego infrastruktury sportowej. Przypomniał, iż
rozpoczęto działania w kierunku modernizacji hali sportowej znajdującej się w szkole
w Widawie, gdzie została wymieniona nawierzchnia podłogi, natomiast zmodernizować
należy jeszcze oświetlenie wymieniając je na energooszczędne typu led. Kontynuując swą
wypowiedź Wójt Gminy zaznaczył, iż również takie działanie zostanie uwzględnione
w omawianym wniosku z tym, że na realizację jego można osiągnąć 30% wsparcia. W dalszej
kolejności nadmienił, iż kwota o jaką można się ubiegać na całość zadania będzie opiewała na
około 500-600 tys. zł, a jej konkretna wysokość zostanie oszacowana po dokładnych
wyliczeniach. Następnie wyraził nadzieję na to, iż raczej wszyscy radni podzielają tą samą
opinię co on, a mianowicie również uważają za zasadne ubieganie się o tak wysoką dotację
zabezpieczając w budżecie gminy środki własne w granicach 30-40 tys. zł plus jeszcze
dodatkowo na wspomniane oświetlenie kwotę rzędu 30-40 tys. zł, co daje w sumie około 5080 tys. zł, natomiast w rezultacie gmina pozyska prawie 0,5 mln zł. Ponadto nadmienił, iż
jego zdaniem będzie to „krok milowy”, jeśli chodzi o oświatę. Dodał również, iż nie tak
dawno w szkołach na terenie całej gminy zamontowany został bardzo szybki internet
pochodzący ze światłowodów w ramach wdrażanego systemu cyfryzacji, dlatego też, aby móc
z niego w pełni korzystać należy również posiadać odpowiedni sprzęt komputerowy.
Kontynuując swe wystąpienie Pan Wójt wyjaśnił, iż przed złożeniem omawianego wniosku
należy sporządzić studium wykonalności, czyli dokument, z którego będzie wynikało to, iż
gmina jest w stanie zrealizować całość wnioskowanego zadania. Dodał również, iż wykonanie
omawianego przedsięwzięcia przewidywane jest w 2022 roku, gdyż nie jest możliwe
zaplanowanie wspomnianych środków pieniężnych we wcześniejszym planie finansowym
gminy, a popisanie umowy nastąpi dopiero w następnym roku, natomiast jak wszyscy wiedzą
w kolejnym roku nie będzie można planować dodatkowych inwestycji z uwagi na to, iż może
ulec zmianie kwota subwencji wyrównawczej, o czym niejednokrotnie była już mowa.
W dalszej kolejności nadmienił, iż wspomniane studium wykonalności zostanie sporządzone
przez firmę zewnętrzną w związku, z czym należy również pewną sumę pieniędzy
zabezpieczyć na ten cel w budżecie gminy z tym, że wydatki te podlegać będą również
zwrotowi w wysokości 95%, gdyż są to koszty kwalifikowane omawianego projektu. Dodał
następnie, iż środki na realizację omawianego dokumentu zostały uwzględnione
w ubiegłorocznym budżecie w uchwale, którą następnie będzie procedowała rada. Wyjaśnił
również, iż niniejszy akt upoważniać go będzie do zaciągnięcia zobowiązań, gdyż bez zgody
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rady gminy nie może podejmować takich działań, a tym samym nie będzie również możliwe
złożenie omawianego wniosku. W dalszej kolejności Pan Wójt nadmienił, iż po zbadaniu
rynku okazuje się, iż koszt opracowania studium wykonalności będzie opiewał na kwotę koło
12 tys. zł, natomiast rzeczywista suma będzie widoczna dopiero po podjęciu przez radę gminy
wspomnianego aktu oraz po przeprowadzeniu procedury wyłaniającej właściwego
wykonawcę. Następnie wyraził swe zadowolenie z tego, iż pojawiła się szansa na uzyskanie
wsparcia związanego z możliwością doposażenia placówek szkolnych w sprzęt komputerowy,
a także zaznaczył, iż liczy na podjęcie przez radę niniejszej uchwały. Dodał również, iż
w zakresie oświaty jest jeszcze wiele zadań do zrealizowań, aczkolwiek w przyszłości
konieczna również byłaby wymiana sprzętu komputerowego, na którym nie możliwe byłoby
kształcenie uczni, co należałoby wykonać ramach własnych środków.
Ze względu na to, iż do omówionego projektu uchwały nie zgłaszano żadnych uwag
Przewodniczący Rady odczytał jego treść i zarządził głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XIX/96/19 w sprawie wyrażenia
zgody na złożenie wniosku w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadania
pod nazwą „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Widawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XIX/96/19 w sprawie wyrażenia zgody na
złożenie wniosku w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą
„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Widawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Ad. 4
Do omówienia kolejnego projektu uchwały dotyczącego zmiany w budżecie Gminy Widawa
na 2019 rok poproszona została Pani Ewa Wartałowicz – Skarbnik Gminy.
Przychylając się do powyższej prośby Pani Skarbnik wyjaśniła, iż wprowadzone zmiany
w planie finansowym dotyczą zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych, a także
modyfikacji nakładów inwestycyjnych. W dalszej kolejności przedstawiła kwoty związane
z wprowadzanymi zmianami zaznaczając jednocześnie, jakich zadań one dotyczą. Następnie
podkreśliła, iż w związku z dokonanymi wydatkami modyfikacji uległ również załącznik
dotyczący dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych, o kwoty środków przekazanych na oświatę.
W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał Wójt Gminy odnosząc się do
przebudowy drogi w miejscowości Patoki. Zaznaczył mianowicie, iż zostały zlecone prace
polegające na sporządzeniu projektu technicznego. Ponadto dodał, iż odcinek drogi, o którym
mowa ma długość około 200 metrów, a nawierzchnia jego nie nadaje się już do remontu,
o czym mogli się przekonać członkowie komisji rady, która dokonywała oględzin. W toku
dalszej wypowiedzi Pan Wójt wyjaśnił, iż nawierzchnia asfaltowa została całkowicie
rozkruszona, a próby utwardzenia jej destruktem nie przynoszą długotrwałych efektów,
pomimo solidnej podbudowy. Nadmienił również o tym, iż w podobnym stanie jest również
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droga w miejscowości Chrusty oraz wiele jeszcze innych na terenie całej gminy. Ponadto
zaznaczył, iż przebudowa wspomnianego odcinka jest bardzo ważna, a zakres prac obejmie
również skrzyżowania, a co za tym idzie należy także dokonać włączenia do drogi
powiatowej, a to wymaga uzyskania wielu dodatkowych dokumentacji. Niemniej jednak Pan
Wójt wyraził nadzieję na to, że wspomniane zadanie uda się wykonać w bieżącym roku
jeszcze przed okresem zimowym. Następnie zwrócił obecnym uwagę na to, iż krótsze
nieplanowane wcześniej odcinki można zawsze przebudować pod koniec roku z oszczędności
tak, jak to miało również miejsce w miejscowości Sewerynów. Kontynuując swą wypowiedź
Wójt Gminy zaznaczył, iż w pierwszej kolejności powinny odbywać się przetargi na te duże
inwestycje. Dodał, iż akurat w przypadku przebudowy drogi w miejscowości Brzyków udało
się wyłonić wykonawcę za niższą kwotę niż zakładał kosztorys. W tym miejscu w sposób
bardziej szczegółowy omówił przebieg procedury przetargowej przedstawiając jednocześnie
wartości procentowe oszczędności oraz dofinansowania, jakie udało się pozyskać na
realizację wspomnianej inwestycji. Następnie reasumując swe wystąpienie zaznaczył, iż
w bieżącym roku zostaną wybudowane trzy odcinki dróg, co jego zdaniem jest dużym
sukcesem i dobrze byłoby, aby co roku taka ilość była realizowana. Zaznaczył, iż wówczas w
całej kadencji byłoby to 15 odcinków, które dzięki dofinansowaniu z Programów Rządowych
mogłyby powstać, gdyż bazując jedynie na własnych środkach budżetowych trudno byłoby
przynajmniej jeden przebudować. Na zakończenie swej wypowiedzi Pan Wójt poinformował
zebranych o tym, iż po zakończeniu obrad odbędzie się spotkanie w kwestii budowy
hydroforni w miejscowości Goryń, na które zaprasza wszystkich zainteresowanych dodając
jednocześnie, iż podobne spotkania odbywać się będą cyklicznie w celu bieżącego omawiania
zagadnień technicznych.
Wobec braku dodatkowych pytań, Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały
i zarządził przeprowadzenie głosowania.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XIX/97/19 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa
na 2019 r. została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XIX/97/19 w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Widawa na 2019 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Ad. 5
W kolejnym punkcie głos zabrał radny Stanisław Pokorski, który zapytał o możliwość
wykupu przez gminę działki w miejscowości Witoldów, którą można byłoby zagospodarować
na potrzeby mieszkańców wspomnianego sołectwa.
W odpowiedzi na powyższe głos zabrał Wójt Gminy, który zaznaczył, iż wspomniana kwestia
jest w toku wyjaśnień, a mianowicie ustalana jest możliwość wybudowania na niej
jakiegokolwiek obiektu z uwagi na to, iż prawo budowlane wskazuje, jakie odległości muszą
być zachowane od granicy danej nieruchomości, a w przypadku tej konkretnej w sąsiedztwie
przebiega również droga wojewódzka. Ponadto podkreślił, iż należy dokonać bardzo
precyzyjnych pomiarów z uwagi na trójkątny kształt tej działki. Dodał, iż propozycja wykupu
tej nieruchomości powstała z zamiarem posadowienia na niej niewielkiego budynku typu
chociażby altana, natomiast gdyby się okazało, że nie ma takiej możliwości, to nabywanie
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takiego gruntu jest bezzasadne. Zaznaczył, iż na spotkaniu z mieszkańcami sołectwa
Witoldów informował o tym, że jak najbardziej gmina przychyli się do wykupu omawianej
działki, tak jak to było w przypadku miejscowości Osieczno, niemniej jednak musi być
prawna możliwość wybudowania na niej jakiegokolwiek obiektu. Ponadto reasumując swą
wypowiedź Pan Wójt zwrócił się do radnego o cierpliwość w celu dokładnego zbadania tej
kwestii.
Ad. 6
W punkcie dotyczącym spraw różnych jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy, który zaprosił
wszystkich obecnych na obchody 11 listopada w trakcie, których nastąpi również poświęcenie
świeżo odremontowanego pomnika stanowiącego mogiłę powstańców styczniowych. Dodał,
iż renowacja tego nagrobka przeprowadzona została z dofinansowania, jakie pozyskano
z programu nad, którym patronat objął Wojewoda Łódzki.
Następnie Przewodniczący Rady nawiązał do procedowanej wcześniej uchwały dotyczącej
zmian w budżecie przy okazji, której omawiana była kwestia przebudowy drogi
w miejscowości Patoki. Nadmienił mianowicie o tym, iż funkcjonujące w tej okolicy bardzo
duże przedsiębiorstwo posiada dość ciężki sprzęt, który porusza się po drogach. W związku
z powyższym należałoby się zająć tym tematem na posiedzeniu Komisji Budżetu, gdyż my
jako gmina budujemy drogi, a inni je niszczą bogacąc się przy tej okazji nie ponosząc za to
żadnej odpowiedzialności.
W powyższym temacie wywiązała się dyskusja w trakcie, której radny Jan Krata przedstawił
pokrótce rezultat rozmów, jakie odbyły się z przedstawicielem wspomnianego zakładu oraz
mieszkańcami. Ponadto zaznaczył również to, że jest to jedna z największych firm na terenie
naszej gminy, która się prężnie rozwija i która stworzyła bardzo wiele miejsc pracy dla
naszych mieszkańców, w związku z czym jego zdaniem należałoby stawiać raczej na
współpracę.
Z kolei zdaniem Przewodniczącego Rady należałoby wprowadzić pewne ograniczenia
związane z wjazdem pojazdów o zbyt dużym tonażu, które niszczą nawierzchnię dróg.
Następnie reasumując te wypowiedzi Wójt Gminy przyznał, iż jest to rzeczywiście pewien
problem, gdyż mieszkańcy Józefowa Widawskiego zgłaszali również podobną kwestię
związaną z przemieszczaniem się dużych pojazdów, natomiast wiele innych spraw nurtuje
również społeczność Ligoty. Dodał, iż postara się zorganizować kolejne spotkanie
z właścicielami wspomnianej firmy w celu omówienia tych wszystkich postulatów
i wypracowania pewnych rozwiązań, które będą satysfakcjonowały obie strony.
W temacie głos zabrał jeszcze radny Czesław Mikła, który nadmienił, iż na terenie gminy jest
wielu rolników posiadających bardzo ciężki sprzęt, którym również poruszają się po drogach.
W związku z powyższym zauważył, iż być może należałoby budować bardziej trwałe
i solidniejsze nawierzchnie.
Odnosząc się do powyższej uwagi Pan Wójt wyjaśnił, iż droga o odpowiednich parametrach
po której mogą się poruszać ciężkie pojazdy jest o wiele kosztowniejsza niż te standardowe.
Następnie dodał, iż budowanych jest wiele dróg natomiast pamiętać należy o tym, że te już
istniejące wymagają gruntownego remontu, a na to w budżecie gminy nie ma już środków.
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Ponadto zaznaczył, iż jedynie dzięki dofinansowaniu udaje się realizować inwestycje,
o których wspomniał. Następnie odniósł się do planowanej przebudowy dróg
w miejscowościach Restarzew Cmentarny oraz Chociw uzasadniając jednocześnie
konieczność ich realizacji. Ponadto przedstawił koszt tych przedsięwzięć oraz zakres prac,
jakie należy przeprowadzić przy okazji przebudowy tych dróg. Na zakończenie swej
wypowiedzi Pan Wójt ponownie zaznaczył, iż jego zdaniem bardzo dobrze będzie jeżeli co
roku uda się przebudować trzy odcinki dróg z wykorzystaniem dofinansowania, gdyż bez
udziału środków zewnętrznych nie będzie to możliwe.
Ad. 7
Z uwagi na brak chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował
za udział w obradach i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Gminy Widawa

Jolanta Szuleta

Sławomir Stępnik
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