Protokół Nr XXII/19
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 30 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. 915
Sesję zakończono o godz. 1010
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 XXII Sesji Rady Gminy Widawa i stwierdzenie prawomocności obrad oraz
prawidłowości zwołania sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 29 listopada
2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/129/15 Rady Gminy Widawa z dnia
29 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/372/18 Rady Gminy Widawa
z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających

schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe
miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Widawa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Widawa
na rok szkolny 2019/2020.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.
Następnie z uwagi na to, iż zmianie uległ punkt 10 proponowanego porządku obrad
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
W wyniku głosowania „za’ przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, czyli został on
przyjęty jednogłośnie.
(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 dwóch ostatnich 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 7 grudnia do 29 grudnia br.
Po wystąpieniu Wójta Gminy Przewodniczący Rady w drodze wyjątku udzielił głosu Pani
Marioli Majczyk – sołtys sołectwa Brzyków, która wraz z Wiceprzewodniczącym Rady
Panem Tadeuszem Pacholikiem oraz przedsiębiorcą z terenu miejscowości Brzyków złożyli
podziękowania za przebudowę drogi. Ponadto zaprosili wszystkich obecnych na jej uroczyste
otwarcie.
Odnosząc się do powyższego wystąpienia Wójt Gminy przedstawił szczegóły tej inwestycji,
która jak zaznaczył zrealizowana została dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości
60% całości tego zadania, czyli sumy przeszło 1,6 mln zł. Następnie nadmienił, iż na terenie
gminy jest jeszcze wiele sołectw, które oczekują również takich inwestycji, niemniej jednak
wszystkich odcinków nie da się naraz przebudować. Ponadto wyraził nadzieję, iż przy tak
dużym dofinansowaniu będzie można rocznie wykonać 3 podobne odcinki dróg. W toku
dalszej wypowiedzi Pan Wójt wyjaśnił, iż niebawem będzie wiadomo, jak duże wsparcie
zostanie przyznane na kolejne dwie duże inwestycje, a mianowicie przebudowę dróg
w miejscowości Restarzew Cmentarny oraz Chociw. Dodał, iż kolejny wniosek zostanie
również w najbliższym czasie złożony do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wsparcie
kolejnego przedsięwzięcia, co w sumie uczyni kwotę około 4 mln zł, jaką należy
zabezpieczyć w budżecie gminy na te zadania.
Ad. 5
W następnym punkcie w pierwszej kolejności poproszono o zabranie głosu Panią Ewę
Wartałowicz – Skarbnik Gminy i omówienie przedłożonego projektu uchwały dotyczącego

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Przychylając się do powyższej prośby Pani Skarbnik wyjaśniła, iż przedmiotowy akt określa
kwotę wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 43 126,56 zł
oraz określa ostateczny termin ich realizacji. Następnie nadmieniła, iż zapisy ustawy
o finansach publicznych dopuszczają taką możliwość, aby zadanie które nie zostało
zrealizowane w danym roku mogło być kontynuowane w roku kolejnym pod warunkiem, że
zostanie podjęta w tej kwestii odpowiednia uchwała. W toku dalszej wypowiedzi
poinformowała jeszcze zebranych o tym, czego dotyczy to zadanie, a także wskazała termin
jego rozliczenia.
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 XXII/113/19
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 została przyjęta
14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXII/113/19 w sprawie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2019 stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Ad. 6
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 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 nakładów inwestycyjnych dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, o kwoty środków
związanych z oświatą.
Wobec braku jakichkolwiek pytań do omówionego aktu, Przewodniczący Rady Gminy
odczytał jego treść i zarządził przeprowadzenie głosowania nad jego przyjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/114/19 w sprawie zmiany
w budżecie Gminy Widawa na 2019 r. została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXII/114/19 w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Widawa na 2019 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Ad. 7
W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Emilię
Konieczną – pracownika Urzędu Gminy w celu udzielenia wyjaśnień do przedłożonego
projektu uchwały.
Odnosząc się do powyższej prośby Pani E. Konieczna poinformowała zebranych, iż w dniu
29 listopada br. do Rady Gminy wpłynęła petycja osoby wnioskującej o zmianę przepisów
prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa miejscowego w zakresie wyznaczenia na
terenie gminy nieodpłatnych miejsc parkingowych oraz o to, by w szpitalach ceny

sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych
obowiązujących w zwykłych sklepach. Następnie wyjaśniła, iż zgodnie z procedurą
przedmiotowa petycja trafiła pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która po
zapoznaniu się z jej przedmiotem wypracowała odpowiednie stanowisko, które przedstawia
załącznik omawianego aktu.
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 XXII/115/19
w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 29 listopada 2019 r. została przyjęta
14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXII/115/19 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani
Renaty Sutor z dnia 29 listopada 2019 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Ad. 8
Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały przedstawiła Pani Agnieszka Leopolska –
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pani Kierownik wyjaśniła mianowicie, iż w związku ze zmianą Rozporządzenia dotyczącego
wynagrodzeń zaszła konieczność dostosowania zapisów dotychczas obowiązującej uchwały
dotyczących wzrostu kosztów za godzinę wykonywanych usług opiekuńczych.
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 XXII/116/19 w sprawie zmiany
uchwały Nr XIX/129/15 Rady Gminy Widawa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania została przyjęta jednogłośnie
14 głosami „za”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXII/116/19 w sprawie zmiany uchwały
Nr XIX/129/15 Rady Gminy Widawa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Ad. 9
Kolejny projekt uchwały został również omówiony przez Panią A. Leopolską, która wyjaśniła
zebranym to, iż przedmiotowy akt został sporządzony z uwagi na zmianę ustawy o pomocy
społecznej poprzez dodanie w niej zapisu mówiącego o tym, iż osoby bezdomne, których
dochód przekracza określone kryterium muszą same ponosić odpłatność za pobyt
w ośrodkach wsparcia. Dodała, iż do tej pory koszty takie musiała ponosić jedynie gmina,
w związku z powyższym należało dokonać odpowiednich zmian w załączniku do
obowiązującej uchwały.

Następnie w związku z tym, iż nikt nie zgłosił żadnych 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 XXII/117/19
w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/372/18 Rady Gminy Widawa z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym,
w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie
Gminy Widawa została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich
radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXII/117/19 w sprawie zmiany uchwały
Nr LXII/372/18 Rady Gminy Widawa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom
bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Widawa
stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Ad. 10
Do omówienia ostatniego projektu uchwały poproszona została Pani Katarzyna Tokarczyk –
pracownik Urzędu Gminy, która zaznaczyła, iż w związku ze zmianą przepisów ustawy
prawo oświatowe oraz innych ustaw zmianie ulegają zasady zwrotu rodzicom kosztów, którzy
zapewniają dzieciom dowóz do szkół i placówek oświatowych, jeżeli to oni zapewniają taki
dowóz. Następnie dodała, iż zgodnie z zapisem zawartym w cytowanym akcie rada gminy
w drodze uchwały ustala średnią cenę jednostki paliwa w gminie, natomiast do jej wyliczenia
wzięto pod uwagę średnie ceny paliw według cennika ze stacji paliw działających na terenie
naszej gminy. W związku z powyższym na zakończenie swej wypowiedzi Pani
K. Tokoarczyk zwróciła się z prośbą do rady o podjęcie przedmiotowej uchwały.
Następnie głos zabrała Pani Mecenas Karolina Werpachowska-Grzywińska – radca prawny,
która zgłosiła autopoprawkę do omawianego projektu uchwały a mianowicie w podstawie
prawnej zwrot „Rada Gminy w Widawie” winien brzmieć „Rada Gminy Widawa”.
Wobec braku jakichkolwiek pytań do omówionego projektu aktu, Przewodniczący Rady
Gminy odczytał jego treść z uwzględnieniem wniesionej autopoprawki, a następnie zarządził
głosowanie nad jego przyjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/118/19 w sprawie określenia
średnich cen jednostek paliwa w Gminie Widawa na rok szkolny 2019/2020 została przyjęta
jednogłośnie 14 głosami „za”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXII/118/19 w sprawie określenia średnich cen
jednostek paliwa w Gminie Widawa na rok szkolny 2019/2020 stanowi załącznik nr 8 do
protokołu).
Ad. 11
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i zapytań brak chętnych do dyskusji.

Ad. 12
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który złożył wszystkim życzenia świąteczne oraz
noworoczne.
Następnie Przewodniczący Rady zarówno w swoim, jak również w imieniu całej Rady Gminy
Widawa życzył również wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt
oraz Nowego Roku.
Ad. 13
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:
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