Protokół Nr XXVIII/20
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 3 kwietnia 2020 r.
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. W dalszej kolejności po odczytaniu
informacji związanej z obowiązkiem transmisji obrad oraz 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 XXVIII Sesji Rady Gminy Widawa i stwierdzenie prawomocności obrad oraz
prawidłowości zwołania sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na
postanowienie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej
zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Ochlach podporządkowanej organizacyjnie Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu z końcem roku szkolnego 2019/2020,
tj. z dniem 31 sierpnia 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/138/20 Rady Gminy Widawa
z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/102/19 Rady Gminy Widawa
z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widawa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020”.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie obrad.
Do protokołu nie zgłoszono uwag.

Ad. 3
Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Michała
Włodarczyka – Wójta Gminy i omówienie projektu uchwały przedłożonego w tym punkcie.
W pierwszej kolejności nadmienił on o tym, iż spotkanie odbywa się w tak nietypowych
warunkach ze względu na panującą w kraju epidemię. Następnie wyjaśnił, iż zwołanie
posiedzenia było konieczne z uwagi na to, iż uchwała podjęta w miesiącu lutym została
negatywnie zaopiniowana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Dodał, iż mowa jest o akcie
dotyczącym zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Ochlach podporządkowanej organizacyjnie
Szkole Podstawowej w Chociwiu. Ponadto poinformował o tym, iż zakwestionowana została
również uchwała dotycząca zmiany strukturalnej wspomnianej placówki mającej na celu
utworzenie zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Ochlach. W toku dalszej wypowiedzi
Pan Wójt zapoznał zebranych z uwagami wniesionymi do tych aktów oraz z procedurą
dalszego postępowania. Następnie wyjaśnił, jakie działania były podjęte przed sporządzeniem
i podjęciem przedmiotowych uchwał. Ponadto w sposób szczegółowo omówił założenia
zawarte w zażaleniu stanowiącym załącznik do przedłożonego w tym punkcie aktu. W dalszej
kolejności wyjaśnił, iż Minister Edukacji Narodowej, do którego to kierowany będzie
omawiany projekt uchwały ma około pół roku czasu na wypowiedzenie się i podjęcie decyzji
w tej kwestii. Dodatkowo zaznaczył, iż po dokonaniu wnikliwych analiz okazuje się, że jest
bardzo dużo wyroków Sądu Administracyjnego w różnych częściach kraju wydawanych na
korzyść samorządów w przypadku ewentualnego odrzucenia zażalenia, które dotyczyły szkół,
do których uczęszczało nawet 20 dzieci, natomiast w naszym przypadku nie ma żadnego
zadeklarowanego dziecka, jedynie te pozostające w oddziele przedszkolnym. Na zakończenie
swej wypowiedzi Wójt Gminy wyraził nadzieję na to, iż Minister Edukacji podejdzie
z rozsądkiem do podnoszonej kwestii i przychyli się do naszego stanowiska wyrażonego
w przedmiotowym zażaleniu.
W temacie głos zabrał radny Marek Olejniczak, który zapytał o to, czy będzie można
przywrócić w tej jednostce przedszkole.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Wójt Gminy wyjaśnił, iż Kurator Oświaty w wydanym
postanowieniu wydał opinię negatywną.
Z kolei radny M. Olejniczak zapytał o to, czy byłoby to możliwe w przypadku przychylnego
stanowiska Ministra Edukacji.
Odpowiadając na koleją uwagę Pan Wójt wyjaśnił, iż przepisy prawa nie pozwalają na to,
żeby oddział przedszkolny był filią innej szkoły. Dodał, iż były poczynione starania w tym
kierunku, niemniej jednak jest to niemożliwe, chyba że utworzy się w tym budynku
przedszkole, którego struktura jest całkiem inna i dużo bardziej kosztowna.
Natomiast radny M. Olejniczak zapytał o to, czy nie może być filii tak, jak jest w Brzykowie.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż nie ma takiej możliwości z uwagi na to, iż zapisy ustawowe
ograniczają liczbę oddziałów w strukturze przedszkola do sześciu. Dodał, iż były rozważane
różne kwestie, niemniej jednak po przeanalizowaniu różnych aktów prawnych nie ma takiej
możliwości. Następnie wyjaśnił, iż temat ten będzie można podjąć ponownie w przyszłości,
jednakże na obecną chwilę należy rozstrzygnąć sprawę zamknięcia szkoły filialnej
w Ochlach, jako całości. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt zaznaczył, iż nie ma również
pewności, czy taka liczba dzieci chciałaby uczęszczać do tej placówki. Podkreślił bowiem, iż

wstępnie klasy I-III były utrzymywane jednakże z uwagi na to, iż uczniowie rezygnowali
konieczna była likwidacja szkoły, gdyż koszty utrzymania budynku są ogromne. Następnie
wymienił, jakie składniki wchodzą w te wydatki i jaką hipotetycznie sumę mogłyby uczynić.
Kontynuując swe wystąpienie Pan Wójt odniósł się do obecnej sytuacji w kraju wyrażając
swe obawy związane z realizacją budżetu gminy. Dodał, iż na obecną chwilę wstrzymane
zostały wydatki związane z funduszem sołeckim ponieważ nie wiadomo, jak w przyszłości
będzie realizowany plan finansowy i czy wystarczy środków na wydatki bieżące. Ponadto
wyjaśnił, iż jedynie rozpoczęta została procedura na zakup kruszywa, natomiast jeśli chodzi
o inwestycje, to będą one uruchomione dopiero w momencie otrzymania dofinansowania na
ich realizację. Dla przykładu podał przedsięwzięcie związane z budową placu zabaw
w miejscowości Brzyków, natomiast pozostałe takie, jak przebudowa dróg zostają również
wstrzymane. Następnie raz jeszcze odniósł się do sytuacji, jaka może nastąpić w kraju w razie
zwiększenia się skali epidemii. W toku dalszego wystąpienia w sposób szerszy omówił temat
inwestycji związanej z budową wodociągów i stacji uzdatniania wody. Na zakończenie swego
wystąpienia Wójt Gminy raz jeszcze wrócił do kwestii dotyczącej likwidacji szkoły, a przede
wszystkim decyzji Kuratora Oświaty, która jego zdaniem w obecnej sytuacji jest kuriozalna.
Powyższą opinię podzielił Przewodniczący Rady, który przyznał to, iż nikt nie powinien
podejmować takich decyzji za radę, która jest gospodarzem naszej gminy. Następnie ze
względu na brak dodatkowych pytań oraz uwag do omówionego aktu odczytał jego treść.
W dalszej kolejności zarządził głosowanie nad jego przyjęciem w wyniku, którego Uchwała
Nr XXVIII/150/20 w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na
postanowienie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru
likwidacji Szkoły Filialnej w Ochlach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Chociwiu z końcem roku szkolnego 2019/2020, tj. z dniem 31 sierpnia
2020 r. została przyjęta 9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXVIII/150/20 w sprawie wniesienia zażalenia do
Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie
negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Ochlach
podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu
z końcem roku szkolnego 2019/2020, tj. z dniem 31 sierpnia 2020 r. stanowi załącznik nr 2 do
protokołu).
Ad. 4
Do omówienia kolejnego projektu uchwały poproszona została Pani Magdalena Paliwoda –
pracownik Urzędu Gminy w Referacie Oświaty i Sportu.
Na wstępie swej wypowiedzi Pani M. Paliwoda zaznaczyła, iż niniejszy akt został
opracowany z uwagi na to, iż Przewodniczący Rady Gminy otrzymał rozstrzygnięcie
nadzorcze stwierdzające nieważność paragrafu czwartego uchwały podjętej w dniu 18 lutego
2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/102/19 Rady Gminy Widawa z dnia
13 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widawa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020”. W związku z powyższym zaznaczyła, iż przedłożona w tym

punkcie uchwała wprowadza zmiany zgodnie z zaleceniami Wojewody Łódzkiego.
Następnie z uwagi na brak jakichkolwiek 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 XXVIII/151/20 zmiany Uchwały nr XXV/138/20 Rady Gminy Widawa
z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/102/19 Rady Gminy Widawa
z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widawa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020” została przyjęta 10 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich radnych obecnych na sali w chwili głosowania.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXVIII/151/20 zmiany Uchwały nr XXV/138/20
Rady Gminy Widawa z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/102/19
Rady Gminy Widawa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu
współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020” stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Ad. 5
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i zapytań brak chętnych do dyskusji.
Ad. 6
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

