Protokół Nr XXVII/20
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 20 marca 2020 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 10
Sesję rozpoczęto o godz. 905
Sesję zakończono o godz. 945
Ad. 1
Kolejne posiedzenie Rady Gminy otworzył Pan Sławomir Stępnik – Przewodniczący Rady
Gminy, który powitał wszystkich uczestników spotkania. Następnie nadmienił, iż w związku
z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną sesja rady gminy odbywać będzie się w dość
nietypowych warunkach. Ponadto poprosił wszystkich uczestników o zachowanie środków
ostrożności, jakie są zalecane przez media i służbę zdrowia. W dalszej kolejności po
odczytaniu informacji związanej z obowiązkiem transmisji obrad oraz po dokonaniu
sprawdzenia obecności Przewodniczący Rady 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 XXVII Sesji Rady Gminy Widawa i stwierdzenie prawomocności obrad oraz
prawidłowości zwołania sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Widawa z dnia
13 grudnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu wynikającego
z uchwały budżetowej na 2010 rok z przeznaczeniem na finansowanie deficytu i spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/61/11 Rady Gminy Widawa z dnia
21 lipca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/139/12 Rady Gminy Widawa
z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2020 r.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Widawa na lata 2020-2029.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji „Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2016-2020” w 2019
roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego
Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2018-2020 za rok 2019.

10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag.
Ad. 3
Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Ewę
Wartałowicz – Skarbnik Gminy i omówienie projektów uchwał dotyczących kredytów
i pożyczek.
Przychylając się do powyższej prośby Pani Skarbnik poinformowała zebranych o tym, iż
przygotowane zostały projekty uchwał w sprawie wydłużenia spłat kredytów
długoterminowych zaciągniętych w latach 2009-2012 ponieważ w tym okresie były
zaciągnięte trzy kredyty i w związku z powyższym sporządzono trzy odrębne akty. Następnie
kolejno omówiła każdy z tych aktów uzasadniając jednocześnie konieczność ich podjęcia.
W temacie głos zabrał radny Rafał Brożyna, który zapytał o to, czy wiadomo jest ile będą
drożej kosztowały omawiane kredyty po wydłużeniu terminu ich spłaty.
Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliła Pani Skarbnik, która poinformował o tym, iż
będzie to kwota około 130 tys. zł.
W uzupełnieniu do powyższej odpowiedzi głos zabrał Pan Michał Włodarczyk – Wójt Gminy,
który zaznaczył, iż decyzja o wydłużeniu terminu spłaty kredytów jest konieczna, gdyż jak to
wynika z powyższej wypowiedzi Skarbnik Gminy, o czym on również wielokrotnie
wspominał i obecnie również przypomina o tym, iż zaciągniętych zostało zobowiązań na
kwotę 6 mln zł w latach 2010-2014. Następnie wyjaśnił, iż największa spłata zaplanowana
została na okres bieżącej kadencji, z czego do tej pory udało się już uregulować to zadłużenie
na kwotę 3 mln zł, natomiast bez wydłużenia pozostałej części zostaną zablokowane
pieniądze na inwestycje. W dalszej kolejności Pan Wójt zaznaczył, iż te 130 tys. zł, o których
wspomniała jego przedmówczyni jest to z jednej strony duża kwota, jednakże uwalniając
środki w budżecie na inwestycje, gdzie można pozyskać dofinansowanie jest ona
niewspółmiernie wysoka w porównaniu do korzyści, jakie można osiągnąć. Dla przykładu
powołał się na realizację przedsięwzięć, które były w większości dotowane ze środków
zewnętrznych. Ponadto raz jeszcze podkreślił, iż uwalniając środki w budżecie i inwestując je
we wkład własny, który jest konieczny do składania wniosków, czy to na budowę dróg, czy
też hali sportowej oraz wiele innych przedsięwzięć, uda się pozyskać duże dofinansowania.
W tym miejscu przypomniał zebranym o tym, iż nie ma w gminie inwestycji, którą nie byłaby
przy udziale środków zewnętrznych. W toku dalszej wypowiedzi Wójt Gminy raz jeszcze
zaznaczył, iż obecnie należy podjąć działania i wypić, to przysłowiowe „piwo”, które zostało
„nawarzone” w latach 2010-2014, gdyż ówczesne władze podejmowały takie, a nie inne
decyzje zadłużając budżet gminy na 6 mln zł. Ponadto dodał, iż jest to niebywała suma, gdyż
w porównaniu do ubiegłej kadencji w trakcie, której budując przedszkole i drogi, czyli
realizując inwestycje za prawie 20 mln zł zaciągnięto kredyt na kwotę 2,5 mln zł oraz
pożyczkę, która zostanie umorzona w bieżącym roku w wysokości 700 tys. zł z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wobec powyższego raz jeszcze
podkreślił, iż należy zrestrukturyzować to zadłużenie, gdyż w przeciwnym wypadku nie uda
się nic zrealizować do końca kadencji. Ponadto przyznał, iż będzie poniesiony pewien koszt

niemniej jednak, jest to wina poprzedniego Wójta Gminy oraz rady, którzy to zaciągnęli
6 mln zł kredytów i do końca nie jest wiadomo na jaki cel. Na zakończenie swego
wystąpienia podkreślił to, iż chce, aby mieszkańcy mieli świadomość tego, iż obecnie nie są
zaciągane nowe zobowiązania, a jedynie restrukturyzowane kredyty zaciągnięte w latach
2010-2014.
Następnie z uwagi na brak dalszych pytań do omówionego powyżej projektu uchwały
Przewodniczący Rady odczytał jego treści, a następnie zarządził głosowanie nad jego
podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady Gminy oznajmił,
iż Uchwała Nr XXVII/143/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Widawa
z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu wynikającego
z uchwały budżetowej na 2010 rok z przeznaczeniem na finansowanie deficytu i spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek została przyjęta 9 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXVII/143/20 w sprawie zmiany Uchwały
Nr III/9/10 Rady Gminy Widawa z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu wynikającego z uchwały budżetowej na 2010 rok
z przeznaczeniem na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Ad. 4
W związku z tym, iż projekt uchwały przedłożony w tym punkcie został już omówiony, a nikt
z obecnych radnych nie zgłosił dodatkowych uwag Przewodniczący Rady odczytał jego
treść, a następnie zarządził głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVII/144/20 w sprawie zmiany
uchwały nr IX/61/11 Rady Gminy Widawa z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu została przyjęta 9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXVII/144/20 w sprawie zmiany uchwały
nr IX/61/11 Rady Gminy Widawa z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Ad. 5
Z uwagi na to, iż przedłożony w tym punkcie projekt uchwały dotyczący zmiany Uchwały
Nr XVI/139/12 Rady Gminy Widawa z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu został omówiony również przez Panią Skarbnik przy okazji referowania uchwał
dotyczących zmian w budżecie gminy Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z jego
treścią i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVII/145/20 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XVI/139/12 Rady Gminy Widawa z dnia 28 września 2012 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu została przyjęta 9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXVII/145/20 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVI/139/12 Rady Gminy Widawa z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad. 6
Przechodząc do kolejnego punktu Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy, który
zgłosił sprostowanie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Widawa na
2020 r. Mianowicie wyjaśnił, iż w paragrafie 1 ust. 1, tam gdzie jest mowa o 268 zł powinno
być 13 867 zł.
Odnosząc się do powyższej uwagi Przewodniczący Rady zaznaczył, iż w trakcie omawiania
projektu uchwały trzeba będzie zwrócić raz jeszcze uwagę na tą kwestię natomiast odczytując
treść uchwały uwzględni on zgłoszoną autopoprawkę. Następnie zarządził kilkuminutową
przerwę.
Po wznowieniu obrad głos zabrała Skarbnik Gminy, która odczytała zmiany, jakie
wprowadzone zostały do budżetu gminy, a także poinformowała zebranych czego one
dotyczą.
Następnie głos zabrał radny R. Brożyna, który zapytał o kwotę 81 474 zł, a mianowicie o to
z jakiego tytułu wpłynęła ona do budżetu gminy.
Odpowiadając na powyższe Pani Skarbnik wyjaśniła, iż są to odzyskane środki, które były
w depozycie, a dotyczyły one budowy drogi w Restarzewie Środkowym.
W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż pewne
zadania wchodzą do budżetu, a także niektóre projekty muszą być realizowane na dzień
dzisiejszy by móc w przyszłości uczestniczyć w naborze wniosków w kolejnych latach
i pozyskiwać środki finansowe. Następnie poruszył kwestię budowy hali sportowej
w Chociwiu omawiając w sposób szczegółowy etapy realizacji tego zadania oraz informując
zebranych o kwocie, jaka zostanie zabezpieczona wstępnie w budżecie gminy na ten cel.
Dodatkowo wymienił możliwe źródła finansowania tego przedsięwzięcia zaznaczając
jednocześnie to, iż należy w pierwszej kolejności sporządzić projekt techniczny. W toku
dalszej wypowiedzi wyraził swe zadowolenie z tego, iż udało się odzyskać wspomnianą
kwotę, którą będzie można wykorzystać na realizację dodatkowych zadań. Następnie
zaznaczył, iż kolejnym przedsięwzięciem, jakie znalazło się w budżecie to, projekt dotyczący
przebudowy dogi Las Zawadzki-Chociw, której nawierzchnia obecnie jest w fatalnym stanie.
Przy okazji omawiania tego zadania wspomniał również o tym, iż ten odcinek drogi wpisuje
się w Rządowy Program w związku z czym, zostanie ona wykonana przy udziale środków
zewnętrznych. Dodatkowo Pan Wójt wymienił parametry, jakie musi spełniać dany ciąg
komunikacyjny, by móc pozyskać takie dofinansowanie, niemniej jednak podkreślił to, iż
w pierwszej kolejności należy sporządzić projekt techniczny, gdyż jest to podstawowy
warunek przy składaniu wniosku. Wyjaśnił następnie, iż z kolei aplikując o środki z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych nie trzeba spełniać takich wymogów. Kontynuując swe
wystąpienie Wójt Gminy nadmienił jeszcze o tym, iż do Urzędu Marszałkowskiego zostały
złożone trzy wnioski na pozyskanie wparcia finansowego w kwocie 10 tys. zł dla
miejscowości: Las Zawadzki, Patoki i Rogóźno. Następnie wyjaśnił zebranym na jaki cel
mogą zostać wydatkowane te środki, a także poinformował o tym, iż zostały również
niewielkie kwoty zabezpieczone w budżecie gminy na współfinansowanie tych zadań.
Ponadto zaznaczył, iż wspólnie z Kierownikiem SP ZPOZ ubiega się również o wsparcie
finansowe w kwocie 40 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego na wsparcie funkcjonowania
rehabilitacji. W dalszej kolejności podkreślił to, iż na obecną chwilę nie wiadomo, jak będą

realizowane te wszystkie zaplanowane inwestycje z uwagi na obecną sytuacją w kraju
związanej z pandemią. Dodatkowo poinformował jeszcze zebranych o tym, iż obecnie
realizowane są bieżące zadania, a także wyjaśnił na jakiej zasadzie funkcjonuje praca
w Urzędzie Gminy. Na zakończenie swej wypowiedzi Wójt Gminy zaapelował do
mieszkańców o to, by zachowali największe środki bezpieczeństwa oraz rozsądek, aby
uniknąć rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Następnie z uwagi na brak dalszych pytań do omówionego powyżej projektu uchwały
Przewodniczący Rady odczytał jego treści, a następnie zarządził głosowanie nad jego
podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania oznajmił, iż Uchwała Nr XXVII/146/20
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2020 r. została przyjęta 10 głosami „za”,
czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXVII/146/20 w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Widawa na 2020 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Ad. 7
Do omówienia kolejnego aktu poproszona została również Skarbnik Gminy, która
poinformowała zebranych o tym, iż w związku z podjętymi wcześniej uchwałami w sprawie
wydłużenia spłat rat kredytów długoterminowych zmodyfikowane zostały rozchody oraz
kwota długu na kolejne lata. Następnie wymieniła kwoty dochodów i wydatków, wyniku
budżetowego oraz przychodów i rozchodów budżetowych. Ponadto omówiła z jakich części
składa się Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz wskazała załączniki, które uległy zmianie.
Na zakończenie swej wypowiedzi Pani Skarbnik nadmieniła jeszcze, iż w części opisowej
wprowadzone zostały również pewne korekty, które następnie wymieniła.
W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał jeszcze Wójt Gminy, który zaznaczył,
iż w omawianym akcie ujęte zostały również aktualne kwoty spłaty rat kredytów, o których
była wcześniej mowa i które rada gminy wydłużyła. W związku z powyższym podziękował
za taką decyzję, a następnie szczegółowo wyjaśnił, jaki procent w budżecie będzie stanowił
koszt tego działania, a także jakie korzyści spłyną dla gminy z tego tytułu w przyszłości.
Wobec braku dodatkowych uwag Przewodniczący Rady odczytał omówiony projekt
uchwały i zarządził głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVII/147/20 zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata
2020-2029 została przyjęta 10 głosami „za” przez wszystkich radnych obecnych na sali
podczas głosowania.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXVII/147/20 zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2020-2029 stanowi
załącznik nr 6 do protokołu).
Ad. 8
W kolejnym punkcie jako pierwsza wystąpiła Pani Agnieszka Leopolska – Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która poproszona została o omówienie projektu
uchwały dotyczącego zatwierdzenia raportu z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania

Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2016 – 2020” za 2019 rok.
Na wstępie swej wypowiedzi Pani Kierownik wyjaśniła, iż zapis ustawy o pomocy
społecznej wskazuje, iż do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy
realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Następnie wyjaśniła,
iż nasz samorząd posiada taki dokument, który był zatwierdzony przez radę gminy w dn iu
21 stycznia 2016 r., a jego koordynatorem jest ona jako kierownik wspomnianej jednostki,
co zobowiązuje ją do corocznego przedkładania raportu z realizacji tej strategii.
Dodatkowo zaznaczyła, iż wspomniany raport został opracowany i przedłożony Wójtowi
Gminy w ustawowym terminie, czyli do dnia 31 stycznia, natomiast obowiązkiem organu
wykonawczego jest przekazanie go do zatwierdzenia radzie gminy do dnia 31 marca.
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 XXVII/148/20
w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2016-2020” w 2019 roku została przyjęta 10 głosami
„za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych na sali radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXVII/148/20 w sprawie zatwierdzenia raportu
z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa
na lata 2016-2020” w 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Ad. 9
Kolejny projekt uchwały został również omówiony przez Panią A. Leopolską, która wyjaśniła
zebranym to, iż zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowią
o tym, iż corocznie Wójt Gminy jest zobligowany do przedłożenia raportu z realizacji
wspomnianego programu. W dalszej kolejności pokrótce omówiła założenia przedłożonego
dokumentu.
W związku z tym, iż nie zgłoszono żadnych uwag oraz pytań do omówionego projektu
uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść, a następnie zarządził głosowanie nad jego
podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVII/149/20 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy
Widawa na lata 2018-2020 za rok 2019 została przyjęta 10 głosami „za”, czyli jednogłośnie
przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXVII/149/20 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na
lata 2018-2020 za rok 2019 stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Ad. 10
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i zapytań jako pierwszy głos zabrał radny
Czesław Mikła, który zapytał Wójta Gminy o to, czy na odcinku drogi Świerczów-Widawa
podjęte zostały jakieś działania i jakie ewentualnie byłyby ich koszty.
Odpowiadając na powyższe pytanie Pan Wójt wyjaśnił, iż oczywiście niebawem zostaną
podjęte działania jednakże, jak wszystkim wiadomo kilka projektów będzie procedowanych

w ramach funduszu sołeckiego. W związku z powyższym wszystkie zostaną objęte jednym
zapytaniem cenowym, natomiast Pani, która przeprowadzi tą procedurę obecnie kompletuje
dokumenty niezbędne do opracowania wniosku na pozyskanie dotacji na montaż instalacji
fotowoltaicznych. Dodatkowo Pan Wójt poinformował zebranych o tym, iż procedowana jest
również kwestia dotycząca budowy wodociągów oraz zbiornika na wodę czystą. W tym
miejscu przedstawił pokrótce szczegóły wspomnianego przedsięwzięcia. Następnie raz
jeszcze zapewnił, iż niebawem rozpoczną się również postępowania na wspomniane projekty,
natomiast prace związane z ich opracowaniem powinny zakończyć się jeszcze w bieżącym
roku. W toku dalszej wypowiedzi Wójt Gminy poinformował jeszcze zebranych o tym, iż
w najbliższym czasie uruchomiona zostanie również procedura związana z kolejną bardzo
ważną inwestycją dotyczącą budowy hali sportowej w Chociwiu.
Następnie głos ponownie zabrał radny Cz. Mikła, który poprosił jeszcze o zdjęcie nadmiaru
warstwy pobocza na trasie od miejscowości Świerczów w kierunku Burzenina oraz usunięcie
drzew rosnących nad stawem. Dodał, iż zbiornik wodny, o którym mowa stanowi pewne
zabezpieczenie w razie ewentualnego pożaru, gdyż straż pompuje z niego wodę w czasie
akcji.
W tym miejscu Przewodniczący Rady zasugerował, iż jego przedmówca prawdopodobnie nie
uczestniczył w posiedzeniu Komisji Infrastruktury, gdyż w trakcie takich spotkań zgłasza się
podobne problemy chyba, że się chce „zaistnieć medialnie”.
W odpowiedzi na powyższą uwagę radny Cz. Mikła wyjaśnił, iż uczestniczył w posiedzeniu
komisji, natomiast wcale nie miał żadnych „medialnych” zamiarów.
Z kolei Wójt Gminy zapewnił radnego, iż kwestia związana z usunięciem poboczy jest już
zaplanowana i niebawem zadanie to zostanie wykonane przez pracowników Gminnego
Zakładu Usług Komunalnych. Następnie odnosząc się do prośby związanej z wycinką drzew
wyjaśnił, iż informacja taka przekazana zostanie do Referatu Inwestycji, Środowiska i Spraw
Komunalnych, który zajmie się tą sprawą.
Ad. 11
Z uwagi na brak chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za
udział w obradach i zamknął kolejne dwudzieste siódme posiedzenie Rady Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
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