Protokół Nr XXIII/20
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 15 stycznia 2020 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 14
Sesję rozpoczęto o godz. 916
Sesję zakończono o godz. 1044
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 XXIII Sesji Rady Gminy Widawa i stwierdzenie prawomocności obrad oraz
prawidłowości zwołania sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Widawa na lata 2020-2029.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widawa na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Widawa oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do przedłożonego
protokołu z ostatniego posiedzenia.
Do protokołu nie zgłoszono uwag.
Ad. 4
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Ewę Wartałowicz
– Skarbnik Gminy i omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2020-2029.

Odnosząc się do powyższej prośby głos zabrała Pani E. Wartałowicz, która na wstępie swej
wypowiedzi poinformowała zebranych o tym, iż do projektu budżetu Gminy Widawa na 2020
rok została wprowadzona autopoprawka, która odnosi się również do przedmiotowego aktu.
W związku z powyższym nadmieniła, iż zmiany dotyczą załącznika nr 2, czyli wykazu
przedsięwzięć oraz załącznika nr 3 dotyczącego uzasadnienia przyjętych wartości do
Wieloletniej Prognozy Finansowej. W toku dalszego wystąpienia Pani Skarbnik w sposób
szczegółowy omówiła założenia przedłożonego w tym punkcie projektu uchwały wskazując
jednocześnie na zmiany, o których wcześniej wspomniała. Następnie nadmieniła, iż
przedstawiony dokument otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi.
Następnie ze względu na brak jakichkolwiek uwag oraz pytań do omówionego aktu
Przewodniczący Rady zaznaczył, iż tak jak wspomniała jego przedmówczyni projekt
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa uzyskał pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Łodzi, z którą radni mogli się zapoznać, gdyż otrzymali ją wraz
z materiałami sesyjnymi. W związku z powyższym odczytał treść uchwały Składu
Orzekającego wspomnianej instytucji, a następnie również treść przedłożonego w tym
punkcie aktu. W dalszej kolejności zarządził głosowanie nad jego przyjęciem w wyniku,
którego Uchwała Nr XXIII/119/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Widawa na lata 2020-2029 została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXIII/119/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2020-2029 stanowi załącznik nr 2 do
protokołu).
Ad. 5
Do omówienia kolejnego projektu uchwały dotyczącego uchwalenia budżetu Gminy Widawa
na 2020 rok poproszona została również Skarbnik Gminy.
W związku z powyższym Pani Skarbnik przedstawiła zebranym założenia do planu
finansowego na kolejny rok wskazując jednocześnie zmiany wprowadzone jako
autopoprawka do przedłożonego wstępnie projektu, o których wcześniej wspomniała.
Następnie zaznaczyła, iż do materiałów dołączona została również uchwała Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
Gminy Widawa na 2020 rok. Ponadto zaznaczyła, iż jest to pozytywna opinia
W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał Pan Michał Włodarczyk – Wójt
Gminy, który zaznaczył, iż Pani Skarbnik omówiła wnikliwie wszystkie załączniki
przedmiotowego aktu, który szczegółowo przedstawiany był również na posiedzeniach
komisji Rady Gminy, które pozytywnie go zaopiniowały. Następnie nadmienił, iż jest to
najwyższy w historii naszej gminy budżet, gdyż po stronie dochodów ustalony został na
łączną kwotę przeszło 37 040 000 zł, natomiast wydatki oszacowano na sumę 38 047 000 zł,
z czego 1 mln zł przeznaczony zostaje na pokrycie deficytu wynikającego z budowy stacji
uzdatniania wody w miejscowości Goryń. Dodał, iż na powyższe zadanie zaciągnięta została
pożyczko-dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
z czego 1 007 000 zł stanowi pożyczka, natomiast kwota 400 000 zł, to wysokość
dofinansowania, jakie gmina otrzyma w formie dofinansowania. Następnie raz jeszcze
podkreślił to, o czym już wcześniej wspomniał że jego zdaniem stan budżetu jest dość
imponujący, a kwota przeznaczona na wydatki również jest znaczna, przy czym zauważyć

należy także to, że nie uwzględnione zostały jeszcze sumy dofinansowań, jakie gmina
otrzyma w najbliższym czasie, bowiem złożone zostały wnioski do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na budowę dwóch odcinków dróg
w miejscowościach Chociw oraz Restarzew Cmentarny. W toku dalszej wypowiedzi
wymienił kwoty dotacji do poszczególnych zadań, które są w trakcie realizacji bądź też
zostaną wykonane w niedalekiej przyszłości. Ponadto w sposób szczegółowy omówił
pozostałe przedsięwzięcia, które zaplanowane zostały do realizacji na kolejny rok, również te
z funduszu sołeckiego. Następnie poinformował zebranych o tym, iż w ramach również
środków funduszu sołeckiego zakupiony zostanie nowy ciągnik na potrzeby Gminnego
Zakładu Usług Komunalnych, a kwota jaką poszczególne sołectwa przeznaczyły na ten cel to
112 416,50 zł, aczkolwiek wyjaśnił, iż wiadomo na obecną chwilę, iż za tą sumę nie uda się
dokonać takiego zakupu wobec, czego zaplanowano dodatkową kwotę w wysokości
150 000 zł z budżetu gminy. Kontynuując swą wypowiedź Pan Wójt poinformował, iż nastąpi
sprzedaż busa, który został przejęty z Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie
Widawskiej, gdyż jednostka ta zaopatrzona została w nowy pojazd zakupiony w miesiącu
grudniu. Ponadto zaznaczył, iż wyasygnowane zostały również środki w wysokości 45 000 zł
na zakup kosiarki w związku, z czym kwota, jaką zabezpieczono na te dwa sprzęty opiewa na
sumę około 250 000 zł. Następnie zauważył, iż raczej wszyscy są zgodni co do tego, aby
doposażyć wspomnianą jednostkę w nowe urządzenia, których powinno być coraz więcej, by
móc sprostać wszystkim wyzwaniom, a jak wiadomo do zadań gminy należy wiele
obowiązków takich, jak chociażby dbanie o pobocza dróg, czy ich nawierzchnię. Odnosząc
się w dalszym ciągu do założeń budżetowych Wójt Gminy wymienił oraz omówił jeszcze
pozostałe zadania, jakie zostały ujęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, a także te,
na które składane są wnioski o dofinansowanie. Następnie Wójt Gminy reasumując te
wszystkie wymienione przez niego zadania przedstawił kwotę, jaka zaplanowana została na
realizację zadań inwestycyjnych i która wynosi 6 186 396,56 zł. Podkreślił jednocześnie to, że
w skład tej sumy nie wchodzą środki, jakie uda się pozyskać z zewnątrz i które stopniowo
w ciągu roku będą wprowadzane do planu finansowego. Kontynuując swe wystąpienie Pan
Wójt zaznaczył również to, że wysokość środków funduszu sołeckiego wzrasta, o czym
wielokrotnie informował, zwłaszcza na zebraniach z mieszkańcami, z uwagi na to, iż jego
wyliczenie jest wprost proporcjonalne do dochodów gminy, na które składają się również
dość znaczne środki na wypłatę za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wszystkich programów rządowych takich, jak chociażby 500+, czy też wyprawkę dla dzieci
300+. Ponadto raz jeszcze podkreślił to, że kwota wyodrębniana na fundusz sołecki będzie
rosła i już obecnie wynosi 657 257,06 zł, natomiast na kolejny rok będzie ona już dużo
wyższa w związku z czym są to jedyne środki, jakie można wyasygnować na działania, które
z tej puli środków realizowane niemniej jednak w przyszłości wszystko się okaże,
a mianowicie to, czy nadal będzie możliwe kontynuowanie tych przedsięwzięć, gdyż do
spłaty pozostała ogromna kwota zadłużenia z kredytów zaciągniętych w latach 2010-2014.
Następnie zaznaczył, iż na kolejne posiedzenie przygotuje zestawienie wysokości rat,
ponieważ okazuje się, że te kwoty kumulują się w największym stopniu od roku 2021.
W dalszej kolejności dla przykładu wymienił te stawki począwszy od bieżącego roku do roku
2023, w którym ta pula spłat jest najwyższa i pochłania praktycznie cała kwotę, jaka

przeznaczana jest na inwestycje. Dodał, iż we wspomnianej kadencji zaciągnięto w sumie
zobowiązań na kwotę przeszło 5 mln zł, w związku z czym raz jeszcze nadmienił to, iż
przygotuje w tym zakresie informację, aby każdy mógł się zapoznać z faktycznym stanem
zadłużenia. Następnie podkreślił to, iż jeżeli braknie pieniędzy na dalszą realizację funduszu
sołeckiego będzie najmniejszym problemem, gdyż istnieje zagrożenie tego, że będzie
brakowało środków na wynagrodzenia, czy też funkcjonowanie pozostałych jednostek
organizacyjnych ponieważ, jak wszyscy mogą zauważyć koszty wzrastają. W związku
z powyższym Pan Wójt zauważył, iż niebawem trzeba będzie sporo się natrudzić, aby
w kolejnych latach konstruować budżet gminy w taki sposób, aby móc realizować
jakiekolwiek inwestycje. W dalszej kolejności odnosząc się do kwestii oświaty wyjaśnił
zebranym, iż otrzymywana subwencja w wysokości około 5 mln zł nie jest wystarczająca
wobec, czego w bieżącym roku z budżetu gminy trzeba będzie dołożyć 3,5 mln zł, co
oznacza, że w odniesieniu do poprzedniego roku nastąpił wzrost o 300 tys. zł. Dodał, iż jest to
głównie spowodowane tym, że nastąpił wzrost wynagrodzeń, a zwłaszcza najniższej pensji
krajowej. Następnie w sposób szacunkowy przedstawił koszty, które trzeba będzie
zabezpieczyć na wspomniane najniższe wynagrodzenia, a także wymienił składniki ulegające
wzrostowi w przeliczeniu na liczbę osób, których te podwyżki obejmą. Reasumując ten temat
podkreślił, iż tak jak da się zauważyć koszty pracy rosną. Ponadto nadmienił, iż co prawda
podatki uległy wzrostowi, ale tylko z tego względu, że pozostawienie ich na niezmienionym
poziomie skutkowałoby obniżeniem subwencji wyrównawczej, natomiast stawka podatku
podniosła się jedynie o 2%, w stosunku do planowanej inflacji, która jest na poziomie 3,7%,
co oznacza wpływ do budżetu o około 150 tys. zł więcej w ciągu roku, a wspomniany koszt
dokładany do funkcjonowania oświaty to suma 300 tys. zł. W związku z powyższym tak, jak
widać w dalszym ciągu należy przesuwać dodatkowe środki na oświatę, a dzieje się to
kosztem inwestycji, na które pozostaje coraz to mniej pieniędzy. W toku dalszego wystąpienia
Pan Wójt przypomniał jeszcze zebranym o kontroli, jaka przeprowadzona została w roku
2019 i która obejmowała swym zakresem jeszcze rok 2014, czyli ostatni rok poprzedniej
kadencji, gdzie przez lata w ewidencji nie był uwzględniany znaczny majątek gminy,
a mianowicie grunty zajmowane pod drogi gminne stanowiące obszar ponad 200 hektarów.
Dodał, iż w wyniku tych zaniechań na gminę zostanie w 2021 roku nałożona kara w postaci
znacznego obniżenia subwencji i może to być kwota rzędu 400-500 tys. zł. Następnie raz
jeszcze wyjaśnił, iż w poprzednich latach nie była prowadzona należycie inwentaryzacja
i dopiero po dość długich i pracochłonnych działaniach poprzedniej oraz obecnej Pani
Skarbnik oraz byłego Zastępcy Skarbnika udało się to dopiąć. Ponadto dodatkowo należało
jeszcze zwrócić 130 tys. zł nienależnie pobranej subwencji oświatowej, a to z tego względu,
że dyrektorzy w latach 2015-2016 wpisali dzieci, które nie były uprawnione do otrzymywania
zwiększonej kwoty, gdyż nie posiadały odpowiednich orzeczeń lekarskich. Niemniej Pan
Wójt zaznaczył, iż akurat w tym drugim przypadku była to kwota, którą gmina otrzymała i
jedynie należało ją zwrócić bez dodatkowych odsetek, natomiast jeśli chodzi o tą obniżoną
subwencję za niewpisanie majątku, to będzie to olbrzymia kwota, która nałoży się na rok
2021. W związku z powyższym należy już podejmować działania, gdyż budżet tegoroczny
został opracowany, jest już na bieżąco realizowany i najprawdopodobniej zostanie przez radę
przyjęty natomiast, aby zapewnić ciągłość pewnych zadań należy już myśleć o kolejnych

latach. Natomiast odnosząc się do spłaty kredytów Wójt Gminy wyjaśnił, iż na obecną chwilę
ma pewny plan dalszego działania, aczkolwiek musi to zostać jeszcze dopracowane wspólnie
z Panią Skarbnik w celu skonsolidowania kredytów zaciągniętych w latach 2010-2014,
a poprzez co również zmniejszyć kwoty rat i wydłużyć termin spłaty z uwagi na to, że nie
będzie można realizować żadnych inwestycji nawet tych mniejszych realizowanych
w sołectwach. Następnie odnosząc się do funduszu sołeckiego zaznaczył, iż na obecną chwilę
nie jest w stanie zagwarantować tego, że będzie on w dalszym ciągu realizowany, gdyż nie
starczy środków na to, aby wydzielić go w budżecie na 2021 rok. Na zakończenie swojej
wypowiedzi Pan Wójt zaznaczył, iż póki co realizowane są bieżące zadania, a niebawem
okaże się jakiej wysokości będą dofinansowania i wówczas będzie można przystąpić do
ogłaszania przetargów, szczególnie na drogi, a także zakończyć i rozliczyć tą bardzo dużą
inwestycję wodociągową.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi stanowiącą pozytywną opinię do projektu uchwały budżetowej.
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 XXIII/120/20 w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Widawa na 2020 rok została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXIII/120/20 w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Widawa na 2020 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Ad. 6
Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały przedstawiła Pani Agnieszka Leopolska –
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która w pierwszej kolejności
poinformowała zebranych o tym, iż w dniu 12 września 2019 roku wpłynęła skarga
skierowana przez Prokuratora Rejonowego w Łasku na uchwałę z 2010 r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Gminie Widawa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Następnie wyjaśniła,
iż podejmując działania w powyższej kwestii został przygotowany projekt aktu mający na
celu przekazania przedmiotowej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
natomiast w następstwie konieczne było sporządzenie kolejnego projektu uchwały
i dostosowanie się do zaleceń wskazanych przez Prokuratora. W związku z powyższym Pani
Kierownik zaznaczyła, iż w dniu 13 listopada br. podjęty został wspomniany akt, który na
nowo regulował tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Widawa oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
W toku dalszej wypowiedzi dodała, iż na etapie kontroli legalności tego aktu Wydział
Nadzoru Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi miał zastrzeżenia co do brzmienia
czterech paragrafów, które po konsultacjach przeprowadzonych z pracownikiem
merytorycznym powyższej instytucji zostały poprawione i zawarte w przedłożonym projekcie
uchwały. Na zakończenie swej wypowiedzi Pani A. Leopolska wyraziła nadzieję na to, iż
będzie to już ostateczna wersja aktu regulującego prace wspomnianego zespołu, a następnie
poprosiła o jego podjęcie.

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 XXIII/121/20
w sprawie Nr XXIII/120/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie
Widawa oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania została przyjęta 14 głosami
„za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXIII/121/20 w sprawie Nr XXIII/120/20
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Widawa oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Ad. 7
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i zapytań brak chętnych do dyskusji.
Ad. 8
W tej części obrad głos zabrał Pan Mateusz Barwaśny – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Łaskiego, który przedstawił obecną sytuację w powiecie oraz zadania, jakie zostały wykonane
w ostatnim okresie oraz te, które zostały zaplanowane do realizacji w ciągu całego roku.
W pierwszej kolejności poinformował zebranych o tym, iż zakończony został II etap
inwestycji związanej z przebudową drogi Widawa-Zawady o długości 1 km, którego koszt
opiewał na kwotę około 400 tys. zł i dofinansowany w wysokości 60% z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Następne zadanie, jakie wymienił radny M. Barwaśny dotyczyło budowy
kolejnego odcinka chodnika w miejscowości Zawady za kwotę 65 tys. zł. W tym miejscu
złożył podziękowania zarówno Wójtowi, jak i Radzie Gminy Widawa za to, iż wspólnie udało
się o kolejne 200 metrów wydłużyć wspomniany ciąg komunikacyjny dla pieszych,
przypomniał bowiem, iż budżet powiatu zabezpieczył środki w wysokości 45 tys. zł, a gmina
15 tys. zł, natomiast brakującą kwotę dołożyły ponownie władze powiatu, co w sumie dało tą
wspomnianą pulę 65 tys. zł. Kolejnymi inwestycjami, jakie wymienił Wiceprzewodniczący, to
budowa nakładek asfaltowych na odcinkach dróg w miejscowościach Goryń i Patoki,
a mianowicie w tych najbardziej zniszczonych i newralgicznych miejscach. Dodał to, iż koszt
wspomnianego działania opiewał na kwotę około 100 tys. zł i była to najwyższa kwota, jaka
w ostatnim okresie przeznaczona była przez powiat na tego typu prace prowadzone we
wszystkich gminach. W toku dalszej wypowiedzi zaznaczył, iż starał się również wnioskować
i interpelować w kwestiach porządkowych, czyli odkrzaczania poboczy i czyszczenia rowów
na terenie naszej gminy, a w wyniku tych działań udało się wyczyścić chodnik na odcinku
Widawa-Zborów, jak również udrożnić przydrożne rowy wzdłuż tej trasy. Następnie dodał, iż
udało się również zamontować barierkę ochronną przy rzece w miejscowości Rogóźno.
Kolejnym zadaniem, jakie wymienił radny M. Barwaśny to usunięcie drzew w miejscowości
Chociw oraz zakrzaczeń, niemniej jednak zaznaczył, iż zdaje sobie sprawę z tego, że wiele
jeszcze podobnych prac musi być zrealizowanych, aczkolwiek kilka, tych najpilniejszych
działań zostało wykonanych. Kontynuując swe wystąpienie Wiceprzewodniczący podkreślił,
iż jego wielkim marzeniem jest to, by doprowadzić Powiatowy Zarząd Dróg do normalnego

funkcjonowania. Dodał, iż udało się w ubiegłym roku zakupić dodatkowy sprzęt taki, jak
wywrotka, ciągnik, dwie kosiarki bijakowe, rębak oraz zamiatarkę za łączną kwotę około
600 tys. zł. Następnie wyraził nadzieję na to, iż w przyszłości wszystkie te prace porządkowe
wykonywane przez powiat na terenie naszej gminy będą lepiej i sprawniej wykonywane.
Następnym zadaniem, jakie wymienił to, budowa parkingu przy budynku Starostwa
Powiatowego w Łasku za kwotę około 100 tys. zł. Odnosząc się w dalszej kolejności do
planowanych działań zaznaczył, iż priorytetem będzie zadbanie o rowy przy drogach
powiatowych, a w szczególności w miejscowości Dąbrowa Widawska, jak również
w pozostałych takich, jak Zawady, Goryń, czy Górki Grabińskie. Następnie zaznaczył, iż
zabezpieczone zostały w budżecie środki finansowe na przebudowę drogi na terenie naszej
gminy, gdyż złożony zostanie wniosek na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
natomiast wspólnie z Panem Wójtem, Starostą Łaskim oraz członkiem Zarządu Powiatu oraz
radną Panią Grażyną Frydrychowską-Stępnik dokonano objazdu, aby wstępnie oszacować
inwestycje, jakie należałoby wykonać w pierwszej kolejności. Ponadto zaznaczył, iż nie
został jeszcze wytypowany konkretnej odcinek drogi, niemniej jednak należy mieć
świadomość tego, że chcąc uzyskać wsparcie finansowe z wspomnianego programu musi on
spełniać wszystkie parametry wynikające z przepisów prawa. Następnie zaznaczył, iż
dodatkowo oprócz wymienionego projektu planowana jest jeszcze budowa nakładki
asfaltowej na jakimś niewielkim odcinku drogi wraz z chodnikiem. W toku dalszej
wypowiedzi odnosząc się do kwestii oświaty radny M. Barwaśny zaznaczył, iż jako członek
Komisji Oświaty czynił starania o to, by szkoły jak najwięcej zyskały, a w wyniku tych
działań udało się pozyskać dofinansowanie na kwotę 600 tys. zł dla I Liceum
Ogólnokształcącego w Łasku, do którego uczęszcza również młodzież z Gminy Widawa na
zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych. W dalszej kolejności przechodząc do tematu
związanego z funkcjonowaniem szpitala poinformował zebranych o tym, iż ze środków
pochodzących z budżetu powiatu zakupiono sprzęt na kwotę 200 tys. zł. Następnie
podziękował wszystkim za współpracę i wspólne przedsięwzięcia, jakie prowadzone były
w ubiegłym roku, a w szczególności Wójtowi Gminy, który wspierał wszystkie możliwe
inicjatywy, jak również jego osobistą działalność na rzecz naszej gminy. Na zakończenie
wystąpienia Wicestarosta Powiatu Łaskiego złożył wszystkim zgromadzonym życzenia
noworoczne.
Następnie Przewodniczący Rady zauważył, iż prawie jedną trzecią część powiatu stanowi
Gmina Widawa w związku, z czym bardzo dobrze byłoby, aby właśnie taka część środków
finansowych z budżetu powiatu trafiała na teren naszego samorządu.
W odpowiedzi na powyższą uwagę radny M. Barwaśny zaznaczył, iż jest to argument, który
jest bardzo często przez niego podnoszony na posiedzeniach komisji, czy też sesji, z czym nie
wszyscy radni się zgadzają, a zwłaszcza z innych samorządów, niemniej jednak podejmuje
wszelkie starania, aby jak najwięcej środków na teren naszej gminy „ściągnąć”. Ponadto
dodał, iż inwestycje, o których wcześniej wspomniał nie były planowane, a jedynie udało się
je wpisać do budżetu w trakcie roku dzięki wielkim staraniom zarówno radnych, jak i również
Wójta Gminy Widawa.
Jako kolejny głos zabrał Wójt Gminy, który przyznał rację Przewodniczącemu Rady,
a mianowicie to, iż gmina powinna otrzymywać proporcjonalne środki finansowe, czyli na

tyle ile stanowi w udziale w powiecie łaskim. Następnie przyznał, iż cały czas podejmowane
są działania w tym kierunku, tak jak chociażby wspomniany objazd dróg. Odnosząc się do tej
kwestii wyjaśnił, iż po dokonaniu oględzin w miejscowości Zawady droga rzeczywiście
wpisuje się w Rządowy Program Przebudowy Dróg i istnieje szansa na pozyskanie dość
dużego dofinansowania, jednakże w pierwszej kolejności konieczne jest wykonanie projektu
technicznego na odcinek o długości 1,5 km w kierunku miejscowości Zborów. Dodał, iż
poprzez takie działania zyskałyby również sąsiednie miejscowości, takie jak Chociw, czy też
Kolonia Zawady, które miałyby już bardzo dobre połączenie komunikacyjne. Ponadto
zaznaczył, iż z tego co się orientuje pewne działania będą również prowadzone
w miejscowości Dębina oraz Dąbrowa Widawska, co wskazuje na to, iż jest pewna
przychylność na to, by coraz więcej prac prowadzić również na drogach powiatowych na
naszym terenie. W toku dalszej wypowiedzi podkreślił, iż Powiatowy Zarząd Dróg do
niedawna nie posiadał odpowiedniego sprzętu, a wręcz były one w „rozsypce”, natomiast
w ubiegłym roku dokonano zakupu urządzeń za kwotę 600 tys. zł, gdyż podjęto działania
w celu odbudowy parku maszynowego podobnie, jak to ma miejsce w naszej jednostce.
Ponadto podkreślił to, iż jak wiadomo nie posiadając własnego sprzętu trzeba wynajmować
go z zewnątrz, a za to ponosi się dużo większe koszty. Następnie pogratulował zarówno
Wiceprzewodniczącemu, jak również Panu Staroście tego, iż osiągnięto tak duży postęp,
ponadto wyraził nadzieję na to, iż zarówno gmina jak i powiat będą mogły wiele skorzystać
jeżeli w dalszym ciągu będzie prowadzonych tyle inwestycji przy udziale tak dużych środków
zewnętrznych, jak w ubiegłym roku. W toku dalszego wystąpienia Pan Wójt poinformował
jeszcze zebranych o tym, iż odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, w którym
uczestniczyła również firma wykonująca projekt przebudowy drogi przebiegającej przez
miejscowości Chociw i Łazów w kierunku Restarzewa Cmentarnego. Następnie wyjaśnił, iż
ponowne spotkanie zaplanowane jest na kolejny miesiąc w celu zapoznania się już
z gotowym dokumentem, który przedłożony zostanie do konsultacji dla lokalnego
społeczeństwa, aby mogli oni również zobaczyć, jak ta trasa będzie przebiegała. Ponadto
podkreślił, iż jest to kolejne działanie, jako udało się przeforsować w ubiegłym roku, gdyż jak
wszyscy pamiętają przez ostatnie pięć lat czynione były starania w powyższej kwestii,
niemniej jednak nikt nie starał się wysłuchać wszelkich próśb, a obecnie jest już przychylność
władz Urzędu Marszałkowskiego, którzy przyznali, iż należy przebudować omawiany
odcinek drogi. Na zakończenie swej wypowiedzi Pan Wójt pogratulował raz jeszcze
Wiceprzewodniczącemu Powiatu życząc jednocześnie kolejnych sukcesów w 2010 roku.
Następnie ponownie głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady, który zaznaczył, iż tak jak
wspomniał jego przedmówca jeśli chodzi o inwestycje drogowe, bo te najbardziej interesują
mieszkańców Gminy Widawa będzie się starał, aby jak najwięcej ich przebudować, gdyż jest
ich sporo, aczkolwiek uczyni wszystko, aby przynajmniej te najbardziej zniszczone zostały
wyremontowane, by można było się po nich bezpiecznie poruszać. Następnie odnosząc się do
przebudowy drogi wojewódzkiej przyznał, iż te wspólne działania odniosły skutek i udało się
już wykonać odcinek w miejscowości Kolonia Zawady, a także to, iż procedowany jest już
również projekt techniczny na dalszą część tej trasy. Dodatkowo zadeklarował, iż wspólnie
z Wójtem Gminy Panem Starostą oraz niektórymi przedstawicielami naszego samorządu będą
dokładać wszelkich starań, aby wspomniane zadanie zostało w pełni zrealizowane.

Na zakończenie posiedzenia głos zabrał jeszcze radny Czesław Mikła, który podziękował
Wójtowi Gminy oraz całej radzie za budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębina.
Z uwagi na brak chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował
za udział w obradach i zamknął kolejne dwudzieste trzecie posiedzenie Rady Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
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