Protokół Nr XXI/19
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 10 grudnia 2019 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 14
Sesję rozpoczęto o godz. 910
Sesję zakończono o godz. 1045
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 XXI Sesji Rady Gminy Widawa i stwierdzenie prawomocności obrad oraz
prawidłowości zwołania sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/97/19 Rady Gminy Widawa
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa za 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/100/19 Rady Gminy Widawa z dnia
13 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady
Gminy Widawa na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia części zarządu drogami powiatowymi w zakresie
zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpieniu do realizacji
wspólnego działania promocyjnego – wydania pisma samorządów powiatu łaskiego
„Panorama Łaska”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w obrębie Siemiechów, gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa.

12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.
Następnie z uwagi na to, iż dołożony został jeden punkt do wcześniej przedłożonego porządku
obrad Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
W wyniku głosowania „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, czyli został on
przyjęty jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali w chwili głosowania.
(Protokół z głosowania nad porządkiem obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Ad. 3
Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Michałowi
Włodarczykowi – Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie ze swej działalności
międzysesyjnej za okres od 12 listopada do 6 grudnia br.
(W trakcie tego punktu na salę obrad dotarł radny Marek Kapiczyński).
Ad. 4
Następnie poproszono o zabranie głosu Panią Ewę Wartałowicz – Skarbnik Gminy
i omówienie przedłożonego w tym punkcie projektu uchwały.
Przychylając się do powyższej prośby Pani Skarbnik wyjaśniła, iż uchylenie uchwały, o której
mowa w niniejszym akcie następuje w związku z niekompletnym załącznikiem nr 2, który
dotyczył zmian po stronie wydatków w planie budżetu na rok 2019 i który nie zawierał
dwóch rozdziałów. Dodała, iż przedmiotowy projekt musi zostać podjęty, natomiast
w kolejnym akcie ponownie zostaną wprowadzone zmiany, które były zawarte w uchylanej
uchwale z dnia 24 października. Następnie wyjaśniła, iż wspomniany projekt uchwały
dotyczący zamian w budżecie gminy zawiera również wiele innych bieżących zamian
związanych z koniecznością przesunięcia środków finansowych.
W dalszej kolejności ze względu na brak jakichkolwiek uwag oraz pytań do przedłożonego
w tym punkcie projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść i zarządził
głosowanie nad jego przyjęciem.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/105/19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/97/19
Rady Gminy Widawa z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Widawa za 2019 r. została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich
radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXI/105/19 w sprawie uchylenia Uchwały
Nr XIX/97/19 Rady Gminy Widawa z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany
w budżecie Gminy Widawa za 2019 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Ad. 5
Do omówienia kolejnego projektu uchwały dotyczącego zmiany w budżecie Gminy Widawa
na 2019 rok poproszona została również Skarbnik Gminy.
Na wstępie swej wypowiedzi Pani Skarbnik poinformowała zebranych o tym, 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 wyjaśniając jednocześnie, jakich
zadań one dotyczą. Następnie podkreśliła, iż w związku z dokonanymi wydatkami
modyfikacji uległ również załącznik dotyczący nakładów inwestycyjnych, natomiast
pozostałe zmiany dotyczą uchylonej wcześniej uchwały, o czym już wspominała. Dodatkowo
omówiła również załączniki nr 4 i 5 niniejszego aktu.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wskazanej kwoty
odszkodowania, a mianowicie czego ona dotyczy.
Odnosząc się do powyższej prośby Pani Skarbnik wyjaśniła, iż w związku uszkodzeniem
przystanku autobusowego w miejscowości Podgórze zgłoszono szkodę do Towarzystwa
Ubezpieczeń, które przyznało to odszkodowanie na naprawę tego przystanku.
Wobec braku dalszych pytań do omówionego aktu, Przewodniczący Rady Gminy odczytał
jego treść i zarządził przeprowadzenie głosowania nad jego przyjęciem.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/106/19 w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Widawa na 2019 r. została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXI/106/19 w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Widawa na 2019 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Ad. 6
W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady poprosił ponownie Skarbnik Gminy
o zabranie głosu i omówienie przedłożonego w tym miejscu projektu uchwały.
W związku z powyższym Pani Skarbnik wyjaśniła iż w podjętym na poprzedniej sesji akcie
według organu nadzoru brakowało jednego wyrazu w brzmieniu: „organizacje”, dlatego też
konieczne było wprowadzenie zmiany, która zawarta została w niniejszym projekcie uchwały.
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 XXI/107/19
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/100/19 Rady Gminy Widawa z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok została
przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXI/107/19 w sprawie zmiany uchwały
Nr XX/100/19 Rady Gminy Widawa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok stanowi załącznik nr 5 do
protokołu).
Ad. 7
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Emilię Konieczną –
pracownika Urzędu Gminy w celu udzielenia wyjaśnień do przedłożonego w tym punkcie
projektu uchwały.
Odnosząc się do powyższej prośby Pani E. Konieczna wyjaśniła, iż na podstawie stosownych
przepisów, które następnie przytoczyła, rada gminy ma obowiązek uchwalania corocznie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii. Następnie dodała to, iż wspomniany dokument zawiera lokalną
politykę minimalizowania szkód społecznych wynikających z tych uzależnień natomiast

środki na jego realizację pochodzą od przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.
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 XXI/108/19
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok została przyjęta 14 głosami
„za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXI/108/19 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Ad. 8
Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, który
zaznaczył to, iż rada gminy zobowiązana jest do podejmowania ramowych rocznych planów
pracy stałych komisji, które opracowane zostały na posiedzeniach tychże komisji. Ponadto
dodał, iż na podstawie tych planów będą odbywały się spotkania w trakcie, których będą
omawiane poszczególne tematy, jak również sprawy bieżące, w tym także kwestie zgłaszane
przez mieszkańców.
W związku z brakiem jakichkolwiek pytań do omówionego aktu, Przewodniczący Rady
Gminy odczytał jego treść i zarządził przeprowadzenie głosowania nad jego przyjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/109/19 w sprawie ustalenia
ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Widawa na 2020 rok została przyjęta
jednogłośnie 14 głosami „za”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXI/109/19 w sprawie ustalenia ramowych
planów pracy stałych komisji Rady Gminy Widawa na 2020 rok stanowi załącznik nr 6 do
protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę.
Ad. 9
Po wznowieniu obrad głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił uzasadnienie do kolejnego
projektu uchwały. Wyjaśnił mianowicie to, iż jak co roku Powiat Łaski zwrócił się z prośbą
o przejecie zarządu nad odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Dodał, iż
w powyższej kwestii złożono pismo wraz z odpowiednimi dokumentami. Następnie wyjaśnił,
iż sprawa taka jest procedowana w ten sposób, że w pierwszej kolejności podejmowana jest
uchwała, której załącznik stanowi wzór porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt nadmienił, iż do przedmiotowego aktu
załączony został również wykaz dróg wraz z ich kilometrażem, które zostaną objęte
odśnieżaniem, a ich łączna długość przekracza 40 kilometrów. Następnie omówił zasady
wspomnianego porozumienia nadmieniając jednocześnie o tym, iż podobna uchwała zostanie
również podjęta przez władze powiatu na sesji, która odbędzie się w kolejnym dniu. W trakcie
dalszego wystąpienia zaznaczył również to, iż kwota za utrzymanie stałej gotowości służb
wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym z uwagi na wzrastające koszty pracy, jakie nastąpią

w przyszłym roku. Reasumując podkreślił, iż łączna kwota, jaka zostanie zawarta
w porozumieniu na akcję zimowego utrzymania dróg stanowi 100 tys. zł, która oszacowana
została na podstawie kosztów poniesionych w poprzednim sezonie. Dodał natomiast to, iż
jeżeli w trakcie okaże się, że zima jest bardziej surowa i spadła dużo większa ilość śniegu,
a wspomniana powyżej suma pieniędzy jest niewystarczająca do prowadzenia dalszych prac,
to wówczas zostanie spisany aneks do umowy i powiat pokryje wszystkie poniesione przez
gminę koszty, gdyż jak wynika to z zapisów omawianego porozumienia rozliczenie ma
nastąpić do dnia 15 maja przyszłego roku. Następnie podkreślił to, iż gmina podjęła się
realizacji tego wyzwania ze względu na mieszkańców, gdyż drogi położone są w różnych
obszarach naszego samorządu, a dojazd pojazdów powiatowych byłby znacznie dłuższy,
natomiast w niektórych sytuacjach należy reagować szybko. Ponadto wyjaśnił, iż poniekąd
odśnieżanie odbywać się będzie w pierwszej kolejności na drogach powiatowych, gdyż są one
wyższego rzędu natomiast następnie będą się odbywały wyjazdy na drogi gminne, aczkolwiek
zaznaczył, iż sprzętu jest coraz więcej. Następnie przypomniał zebranym o tym, iż
w przyszłym roku planowany jest zakup kolejnego ciągnika oraz pługu do odśnieżania.
W toku dalszego wystąpienia raz jeszcze zaznaczył to, że omawiane działania podjęte zostały
głównie z uwagi na mieszkańców, gdyż w okresie zimowym jest bardzo dużo sygnałów, które
kierowane są wprost do niego o tym, że drogi powiatowe nie są w porę odśnieżone. Na
zakończenie wypowiedzi Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do rady gminy o podjęcie
przedłożonej uchwały.
Następnie głos zabrał radny Marek Olejniczak, który zauważył, iż w przedłożonym wykazie
nie została uwzględniona droga na odcinku Ochle-Widawa oraz ścieżka rowerowa WidawaZborów.
W odpowiedzi na powyższą uwagę Wójt Gminy wyjaśnił, iż droga, o której wspomniał radny
została wpisana jedynie należałoby sprawdzić pod jakim numerem, ale jego zdaniem
najprawdopodobniej będzie to odcinek ujęty w punkcie pierwszym oznaczonym jako trasa
Widawa-Kiełczygłów o długości 8,88 kilometra. Następnie zaznaczył to, iż jeśli chodzi
o chodniki i ścieżki rowerowe, to nie będą one odśnieżane, gdyż jeżeli gmina podjęłaby się
jeszcze tych działań, to wówczas odśnieżanie dróg gminnych nie byłoby możliwe. W związku
z powyższym podkreśli, iż takimi trakcjami zajmie się powiat we własnym zakresie natomiast
gmina musi skupić się na udrażnianiu chodników w miejscowości Widawa, gdyż jak
wiadomo dość sporo nowych odcinków powstało, którymi poruszają się dzieci uczęszczające
do szkoły, czy też osoby starsze.
Następnie w związku z tym, iż nie zgłoszono dalszych uwag 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 XXI/110/19
w sprawie przejęcia części zarządu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania
dróg w sezonie 2019-2020 została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXI/110/19 w sprawie przejęcia części zarządu
drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019-2020 stanowi
załącznik nr 7 do protokołu).

Ad. 10
Do omówienia następnego projektu uchwały poproszona została Pani Agnieszka Galuś –
Sekretarz Gminy.
Na wstępie swej wypowiedzi Pani Sekretarz zaznaczyła, iż tak jak co roku w miesiącu
grudniu przedkładany jest radzie gminy pod obrady projekt uchwały w sprawie wspólnego
działania promocyjnego, a mianowicie wydawania pisma samorządów powiatu łaskiego
„Panorama Łaska” w skład, których wchodzą wszystkie gminy. Ponadto wyjaśniła, iż jest to
publikacja mająca służyć jako informacja oraz promocja naszego samorządu również poza
granicami gminy. Dodatkowo podkreśliła, iż cieszy się ono ogromną popularnością wśród
mieszkańców. Następnie poinformowała zebranych o tym, iż środki, jak co roku zostały na
ten cel zabezpieczone w budżecie gminy na kolejny rok, natomiast w bieżącym okresie koszt
wydania 150 egzemplarzy wynosił nieco ponad 4,7 tys. zł. W toku dalszej wypowiedzi Pani
Sekretarz wyjaśniła, iż ilość sztuk, jakie otrzymujemy jest ustalona na stałe z tego względu,
że porozumienie, które jest podpisywane obowiązuje dla wszystkich gmin, dlatego też
przewidywane koszty na kolejny rok, tak jak obecnie nie przekroczą kwoty 5 tys. zł.
Dodatkowo zaznaczyła to, iż w przypadku większego zapotrzebowania można dokupić
dowolną ilość egzemplarzy danego wydania poza porozumieniem, niemniej jednak póki co
planowany jest zakup 150 szt. miesięcznie. Wyjaśniła, iż jest to wystarczająca liczba,
aczkolwiek czasami zdarzało się tak, że brakło, ale wówczas można korzystać ze strony
internetowej gminy, na której wszystkie wydania tego czasopisma są umieszczane. Na
zakończenie swego wystąpienia Pani Sekretarz zwróciła się z prośbą do rady gminy
o podjęcie przedmiotowej uchwały, która umożliwi w dalszej kolejności podpisanie
wspomnianego porozumienia, a w rezultacie wydawania wspólnego pisma „Panorama
Łaska”.
Wobec braku jakichkolwiek pytań do omówionego projektu aktu, Przewodniczący Rady
Gminy odczytał jego treść i zarządził przeprowadzenie głosowania nad jego przyjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/111/19 w sprawie zawarcia
porozumienia o przystąpieniu do realizacji wspólnego działania promocyjnego – wydania
pisma samorządów powiatu łaskiego „Panorama Łaska” została przyjęta 9 głosami „za” przy
5 głosach „wstrzymujących się”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXI/111/ w sprawie zawarcia porozumienia
o przystąpieniu do realizacji wspólnego działania promocyjnego – wydania pisma
samorządów powiatu łaskiego „Panorama Łaska” stanowi załącznik nr 9 do protokołu).
Ad. 11
Do omówienia ostatniego projektu uchwały poproszony został Wójt Gminy, który na wstępie
swego wystąpienia poinformował zebranych o tym, iż mieszkaniec Siemiechowa zwrócił się
z prośbą o sprzedaż działki gminnej o powierzchni 0,0897 ha. Następnie wyjaśnił, iż
wspomniana nieruchomość stanowi dojazd do posesji tego wnioskodawcy, która jest
oddalona od głównej drogi. Ponadto nadmienił, iż temat ten dwukrotnie omawiany był na
posiedzeniach komisji rady. Dodał, iż jego zdaniem należy umożliwić mieszkańcowi wykup
tej działki, która gminie raczej nie jest potrzebna. W związku z powyższym Wójt Gminy

poprosił radnych o podjęcie przedmiotowej uchwały. Na zakończenie swej wypowiedzi
wyjaśnił jeszcze w jakiej formie może nastąpić sprzedaż omawianej nieruchomości.
Następnie w związku z tym, iż nie zgłoszono jakichkolwiek uwag 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 XXI/112/19
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Siemiechów, gm.
Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa została przyjęta 14 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXI/112/19 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonej w obrębie Siemiechów, gm. Widawa, stanowiącej własność
Gminy Widawa stanowi załącznik nr 10 do protokołu).
Ad. 12
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i zapytań jako pierwszy głos zabrał radny Marek
Olejniczak, który w imieniu jednego z mieszkańców Kolonii Ochle wnioskował o montaż
lampy oświetlenia ulicznego. Ponadto wskazał miejsce, w którym miałoby być zrealizowane
zadanie zaznaczając jednocześnie to, że jest to okolica dość niebezpieczna. W związku
z powyższym, jego zdaniem należy przychylić się do tej prośby, aczkolwiek przedsięwzięcie
takie będzie wymagało wykonania projektu technicznego.
Ad. 13
W kolejnym punkcie głos zabrał Pan Janusz Jóźwiak – sołtys sołectwa Siemiechów, który
zapytał Wójta Gminy o kwestię odśnieżania dróg, a mianowicie zauważył to, iż w swej
wypowiedzi podkreślił on to, że odśnieżanie dróg powiatowych odbędzie się kosztem dróg
gminnych i w związku z powyższym, czy jest jakiś harmonogram związany z odśnieżaniem
dróg gminnych i czy wiadomo w jakim czasie i o której mniej więcej godzinie będzie się to
odbywało. Następnie przyznał, iż obecnie zimy bywają łagodne, niemniej jednak prognozy są
jakie są, natomiast amerykańscy synoptycy przewidują zimy „trzydziestolecia”. W dalszej
kolejności wyjaśnił, iż ma tutaj na myśli to, że wielu mieszkańców dojeżdża do pracy
w związku z powyższym chciałby wiedzieć, czy wspomniany harmonogram został
opracowany i czy sołtysi mogliby go otrzymać. Kolejną sprawą, którą poruszył Pan
J. Jóźwiak, to wydawanie „Panoramy Łaskiej”, zaznaczył mianowicie, iż jako sołtys
sporadycznie ma możliwość zapoznania się z tym pismem w związku z czym, zapytał, czy nie
byłoby to dobrym rozwiązaniem, aby każde sołectwo otrzymało przynajmniej po jednym
egzemplarzu tego biuletynu żeby mieszkańcy w wersji papierowej mogli się z nim zapoznać,
gdyż znajduje się tam wiele informacji nie tylko z terenu powiatu, ale przede wszystkim
z obszaru naszej gminy. Kontynuując swą wypowiedzieć Pan sołtys odniósł się jeszcze do
kwestii związanej z omawianą wcześniej sprzedażą działki w miejscowości Siemiechów.
Nadmienił bowiem, iż z informacji, jakie uzyskał od jednego z mieszkańców, który
aczkolwiek sporadycznie przebywa w tej miejscowości wynika to, że fakt związany z brakiem
drogi dojazdowej do posesji powstał na podstawie jakiegoś błędu na etapie przekazywania
gospodarstwa, czy też wcześniej w momencie jego wykupu przez rodziców obecnego
właściciela. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem związanym z możliwością

przeprowadzenia przetargu ograniczonego na wykup przedmiotowej działki w formie
powiększenia nieruchomości o tą drogę dojazdową, gdyż w przypadku jej wykupu chociażby
przez sąsiada stanie się tak, że wnioskodawca w dalszym ciągu nie będzie miał dojazdu do
drogi głównej.
Odnosząc się do kwestii związanej z „Panoramą Łaską” Przewodniczący zaproponował, aby
umożliwić sołtysom odbiór jednego egzemplarza z Biura Rady.
W powyższej kwestii głos zabrała jeszcze Pani Sekretarz, która zaznaczyła to, że nie ma
ograniczeń co do ilości odbioru z Urzędu Gminy tego czasopisma, którego egzemplarze są
wyłożone na stolikach na wszystkich piętrach w budynku, jak również w sekretariacie.
Dodała, iż są sołtysi, którzy przychodzą co miesiąc i pobierają odpowiednią dla nich liczbę
egzemplarzy, natomiast zdarza się tak, że pozostaje jakiś nakład, który jest rozprowadzany
w większości w miejscowości Widawa z uwagi na mniejsze zainteresowanie ze strony innych
osób. Ponadto podkreśliła, iż nie ma problemu z tym, żeby ktoś nie mógł otrzymać takiego
czasopisma, gdyż tak jak wspomniała są one wyłożone i kto tylko chce może sobie wziąć
odpowiednią ilość sztuk.
Jako kolejny głos zabrał Wójt Gminy, który w kwestii odśnieżania dróg powiatowych
wyjaśnił, iż gmina ze swej strony na ten cel nie wykłada swoich pieniędzy, gdyż każda
wyjeżdżona godzina zostanie rozliczona a koszty pokryte zostaną z budżetu powiatu, gdyż tak
to zostało zawarte w treści porozumienia. Następnie podkreśli, iż to nie jest tak, że powiat na
tym zarabia natomiast gmina jego zdaniem bardzo dobrze zabezpiecza w ten sposób swój
interes, gdyż kwota zaplanowana na wspomnianą gotowość z 10 tys. zł wzrosła do sumy
15 tys. zł, która to trafi do pracowników gminnej jednostki, a mianowicie Gminnego Zakładu
Usług Komunalnych, która będzie świadczyła tą usługę. Odnosząc się z kolei do
harmonogramu odśnieżania dróg gminnych wyjaśnił, iż odbywa się to w ten sposób, że
siedziba wspomnianego zakładu znajduje się w miejscowości Widawa, a najdłuższe odcinki
dróg powiatowych stanowią główne trasy wylotowe właśnie z Widawy, w związku z tym, aby
móc się dostać do miejscowości położonych na obrzeżu gminy trzeba w pierwszej kolejności
przejechać przez drogę powiatową. Następnie w sposób bardziej szczegółowy przedstawił
przebieg tras zaznaczając jednocześnie to, że nie są nadrabiane jakieś dodatkowe kilometry,
gdyż odśnieżanie dróg powiatowych odbywa się przy okazji odśnieżania dróg gminnych
i jego zdaniem jest to wszystko bardzo dobrze zorganizowane. Ponadto wracając do
wypowiedzi Pana sołtysa odnośnie zimy „stulecia” i obfitych opadów śniegu zaznaczył, iż
wówczas odśnieżanie odbywałoby się na innych zasadach. W toku dalszej wypowiedzi Wójt
Gminy wyjaśnił mianowicie to, iż istnieje w takich sytuacjach również inne rozwiązanie,
które było już wcześniej praktykowane i polegało na tym, że podpisywane były umowy na
odśnieżanie z rolnikami mieszkającymi w skrajnych obszarach gminy. Następnie w sposób
bardziej szczegółowy omówił założenia związane z takim działaniem. Kontynuując swe
wystąpienie Wójt Gminy poinformował zebranych o tym, iż w przyszłym roku dodatkowo
zakupiony zostanie nowy ciągnik oraz pług do odśnieżania i być może jeszcze jedna
posypywarka. Ponadto podkreślił to, iż są to plany na przyszły rok, gdyż gmina nie jest
w stanie odbudować całego parku maszynowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w tak krótkim okresie. Następnie przypomniał zebranym o tym, iż obejmując urząd w 2014
roku zastał na wyposażeniu wspomnianej jednostki jedynie przestarzały sprzęt nadający się

głównie do zezłomowania, a obecnie jest on coraz nowszy i lepszy, a to dzięki
zaangażowaniu również środków z funduszu sołeckiego, gdyż ma on służyć wszystkim
mieszkańcom. Na zakończenie swego wystąpienia raz jeszcze podkreślił to, że w przyszłym
roku zakupiony zostanie kolejny ciągnik w kwocie 100-150 tys. zł, a ponadto zabezpieczone
zostały również środki w budżecie gminy w wysokości 45 tys. zł na kosiarkę oraz 10 tys. zł
na pług.
Następnie Przewodniczący Rady przypomniał, iż padło również pytanie dotyczące
możliwości sprzedaży procedowanej na dzisiejszym spotkaniu działki w formie przetargu
ograniczonego.
W związku z powyższym na prośbę Wójta Gminy głos zabrała Pani Mecenas Ewa Stawińska
– radca prawny, która wyjaśniła, iż niestety przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami
komunalnymi wprost określają to, w jaki sposób dana nieruchomość może być zbyta przez
jednostkę samorządu terytorialnego i to nie zależy od dobrej woli organu wykonawczego,
gdyż tak jak wspomniała, jest to regulowane przepisami wprost.
Na zakończenie obrad głos ponownie zabrał Wójt Gminy, który zaprosił wszystkich
zebranych na gminną wigilię.
Ad. 14
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.
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