Protokół Nr XXIX/20
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 7 maja 2020 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 12
Sesję rozpoczęto o godz. 905
Sesję zakończono o godz. 1050
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 XXIX Sesji Rady Gminy Widawa i stwierdzenie prawomocności obrad oraz
prawidłowości zwołania sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do protokołów z czterech ostatnich posiedzeń.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2020 r.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Widawa na lata 2020-2029.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – STOP zagrożeniu zdrowia i życia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie
zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).
9. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiącego własność Gminy Widawa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Widawa
za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Widawie z działalności Ośrodka za 2019 rok.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.
Następnie z uwagi na to, iż dodany został jeden punkt do proponowanego porządku obrad
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
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W wyniku głosowania „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych, czyli został on
przyjęty jednogłośnie.
(Protokół z głosowania nad porządkiem obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Ad. 3
Realizując kolejny punkt obrad Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do przedłożonych
protokołów z czterech 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 15 lutego do 6 maja br.
W trakcie wystąpienia Wójta Gminy Przewodniczący Rady w drodze wyjątku udzielił głosu
Panu Andrzejowi Orlewskiemu – Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej, który przypomniał zebranym, iż w czerwcu ubiegłego roku na sesji rady
w trakcie, której podsumowana została działalność ośrodka zdrowia informował o tym, iż
poczyni starania, aby złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego o dofinansowanie na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia
w Widawie i w Chociwiu. Następnie wyjaśnił, iż dokument, o którym wspomniał został
złożony w miesiącu lipcu natomiast decyzja o jego pozytywnym rozpatrzeniu dotarła dopiero
w kwietniu tego roku. W toku dalszego wystąpienia Pan A. Orlewski pokrótce przedstawił
szczegóły wspomnianej inwestycji oraz jej całkowity koszt. Ponadto zaznaczył, iż poczynione
zostały również starania w kierunku pozyskania kolejnej puli dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co wstępnie zostało
już uzgodnione i przychylnie zaopiniowane. Zaznaczył również, iż w dniu dzisiejszym będzie
składał pozostały komplet dokumentów, co w następstwie pozwoli na rozpoczęcie procedur
przetargowych. W dalszej kolejności wyraził nadzieję na to, iż realizację wspomnianego
przedsięwzięcia uda się rozpocząć jeszcze w bieżącym roku. Na zakończenie swej
wypowiedzi Pan Kierownik wyjaśnił, iż cała inwestycja będzie zrealizowana z pieniędzy
Ośrodka Zdrowia, a także wyraził nadzieję na to, iż już za dwa lata te dwie placówki będą
pięknie wyremontowane i będą posiadały nowe źródła ogrzewania.
Następnie korzystając z obecności Kierownika SP ZPOZ głos zabrał radny Rafał Brożyna,
który zwrócił się do niego z zapytaniem dotyczącym terminu uruchomienia Ośrodka Zdrowia
w Chociwiu o co dopytują mieszkańcy.
Odnosząc się do powyższego zapytania Pan Kierownik wyjaśnił, iż obecnie sytuacja w całym
kraju jest taka sama, a mianowicie ośrodki zdrowia działają na zasadzie teleporad. Dodał, iż
cały czas czeka na informacje z Narodowego Funduszu Zdrowia o tym, jaka decyzja będzie
podjęta przez Ministra Zdrowia, a także jakie będą wytyczne z sanepidu. Następnie wyjaśnił,
iż Ośrodek Zdrowia w Chociwiu oraz w Brzykowie są zamknięte ponieważ wszyscy lekarze
są w placówce w Widawie, gdzie udzielają porad głównie telefonicznie. Zaznaczył jeszcze, iż
w przypadku kiedy jest taka potrzeba, aby pacjent osobiście pojawił się na wizycie, to
wówczas jest on umawiany na konkretną godzinę i z zachowaniem przepisów bhp jest
przyjmowany przez lekarza. Dodał, iż rehabilitacja już działa natomiast jeśli chodzi o ośrodki
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zdrowia, to tak jak wspomniał na obecną chwilę jeszcze nie wiadomo kiedy to będzie mogło
nastąpić. Następnie zaznaczył, iż te placówki zostały zamknięte z uwagi na to, iż teleporady
prowadzone są z jednego ośrodka, co wpływa również na zmniejszenie ryzyka roznoszenia
zakażeń.
W dalszej kolejności Wójt Gminy podziękował Panu Kierownikowi za pracę i wysiłek, jaki
włożył w pozyskanie środków finansowych, a także zapewnił swoje wsparcie w dalszych
działaniach na rzecz SP ZPOZ. Następnie kontynuując sprawozdanie przedstawił działania,
jakie prowadzone były w ostatnim okresie, a także jakie będą podjęte dopiero w przyszłości
ze względu na stan pandemii.
Ad. 5
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Ewę Wartałowicz
– Skarbnik Gminy w celu omówienia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
oraz aktu dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przychylając się do powyższej prośby Skarbnik Gminy w pierwszej kolejności odczytała
założenia zawarte w uchwale budżetowej, a następnie w sposób szczegółowy omówiła
i uzasadniła konieczność wprowadzenia tych korekt. Następnie odnosząc się do kolejnego
aktu zaznaczyła, iż w związku z wprowadzonymi zmianami, które przedstawiła konieczne
było również uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W związku z powyższym Pani
Skarbnik poinformowała zebranych o tym, iż zmianie uległy wszystkie trzy załączniki, które
w dalszej kolejności pokrótce omówiła.
Następnie z uwagi na to, iż nikt z obecnych radnych nie wniósł żadnych pytań
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały przedłożonego w tym punkcie.
W dalszej kolejności zarządził głosowanie nad jego podjęciem w wyniku, którego Uchwała
Nr XXIX/152/20 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2020 rok została przyjęta
12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych na sali radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXIX/152/20 w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Widawa na 2020 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Ad. 6
W związku z tym, iż projekt uchwały został już omówiony, a nikt z obecnych nie zgłosił
żadnych pytań Przewodniczący Rady odczytał jego treść i zarządził głosowanie nad jego
podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/153/20 Rady Gminy Widawa
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Widawa na lata 2020-2029 została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich obecnych na sali radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXIX/153/20 Rady Gminy Widawa zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata
2020-2029 stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
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Ad. 7
W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Emilię
Konieczną – pracownika Urzędu Gminy w celu udzielenia wyjaśnień do dwóch kolejnych
projektów uchwał.
Odnosząc się do powyższej prośby Pani E. Konieczna poinformowała zebranych o tym, iż
autorzy pierwszej petycji wnioskują o to, by rada gminy podjęła uchwałę chroniącą zdrowie
mieszkańców przed elektroskarzeniem. 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. W dalszej kolejności odnosząc się do kolejnego aktu Pani
E. Konieczna wyjaśniła, iż druga petycja związana jest z obecną sytuacją panującą w kraju,
czyli epidemią koronawirusa. Dodała, iż autorka wnosi o podjęcie aktu prawa miejscowego
mającego na celu wdrożenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”. Ponadto przedstawiła
postulowane założenia, jakie miałyby się znaleźć zdaniem wnioskującej we wspomnianym
dokumencie wyjaśniając jednocześnie bezzasadność ich wprowadzania, a także inne
rozwiązania, które mogą mieć zastosowanie w naszej gminie. Następnie poinformowała
zebranych o tym, iż również w powyższej kwestii stanowisko opracowała Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji, które stanowi załącznik do przedłożonego projektu uchwały.
W dalszej kolejności ze względu na to, iż nie zgłoszono żadnych uwag do przedłożonego
w tym punkcie projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść, a następnie
zarządził głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/154/20 Rady Gminy Widawa
w sprawie rozpatrzenia petycji – STOP zagrożeniu zdrowia i życia została przyjęta 12 głosami
„za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXIX/154/20 Rady Gminy Widawa w sprawie
rozpatrzenia petycji – STOP zagrożeniu zdrowia i życia stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Ad. 8
Następnie ze względu na to, iż projekt uchwały przedłożony w tym punkcie został już
omówiony, a nikt z obecnych nie zgłosił żadnych pytań Przewodniczący Rady odczytał jego
treść i zarządził głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/155/20 Rady Gminy Widawa
w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) została przyjęta 12 głosami
„za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXIX/155/20 Rady Gminy Widawa w sprawie
rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
(wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Ad. 9
W kolejnym punkcie, jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy, który w uzasadnieniu do
przedłożonego projektu uchwały wyjaśnił zebranym to, iż w dniu 16 kwietnia br. wpłynął do
Urzędu Gminy wniosek dotychczasowego najemcy o przedłużenie dzierżawy lokalu
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użytkowego. Dodatkowo wskazał lokalizację oraz powierzchnię przedmiotowej
nieruchomości zaznaczając jednocześnie to, iż od kilku lat jest tam prowadzona działalność
handlowa. Ponadto wyjaśnił, iż do tej pory nie było żadnego problemu dotyczącego opłat za
wynajem w związku z powyższym zasadne byłoby wydłużenie tego okresu najmu. W toku
dalszej wypowiedzi Pan Wójt wyjaśnił jeszcze to, że z uwagi na okres zawarcia umowy na
czas dłuższy niż 3 lata zgodnie z zapisami prawa wymagana jest zgoda rady gminy. Na
zakończenie poinformował jeszcze zebranych o wysokości miesięcznej stawki czynszu, jaka
jest naliczana najemcy i która ustalana jest od ilości metrów kwadratowych powierzchni
zajmowanego lokalu.
Następnie ze względu na to, iż nikt z obecnych radnych nie wniósł żadnych uwag do
omówionego projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść.
W dalszej kolejności zarządził głosowanie w wyniku, którego Uchwała Nr XXIX/156/20
Rady Gminy Widawa w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiącego własność Gminy Widawa
została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXIX/156/20 Rady Gminy Widawa w sprawie
odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres
dłuższy niż 3 lata, stanowiącego własność Gminy Widawa stanowi załącznik nr 7 do
protokołu).
Ad. 10
Do omówienia kolejnego projektu uchwały poproszona została Pani Dorota Sychniak –
Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na wstępie swego wystąpienia Pani D. Sychniak poinformowała zebranych o tym, iż zgodnie
z zapisami ustawy o pomocy społecznej gmina, powiat i samorząd województwa
przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej. Ponadto powołując się na kolejny zapis zaznaczyła to, iż organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia
radzie powyżej wspomniany dokument, który wraz z rekomendacją stanowi podstawę do
planowania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kolejny rok kalendarzowy.
W toku dalszej wypowiedzi zaznaczyła, iż zasoby, o których mowa określone zostały
w załączniku do niniejszej uchwały i obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę,
organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na realizowane zadania w latach 2018-2020,
a także prognozę na rok następny. Dodatkowo z uwagi na dane zawarte w opracowanym
dokumencie Pani D. Sychniak zwróciła się z prośbą do rady o zabezpieczenie środków na
kolejne działania, które następnie wymieniła.
W temacie głos zabrał jeszcze Wójt Gminy odnosząc się do kwestii, jaką wymieniła jego
przedmówczyni, a mianowicie potrzeb lokalowych, która również jego zdaniem jest dość
poważnym problemem. Następnie zaznaczył, iż znaczną część budżetu gminy, bo około
10 mln zł stanowią środki, które przeznaczone są na realizację przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej różnego rodzaju programów oraz świadczeń na rzecz naszej lokalnej
społeczności. Dodał, iż niestety tak się składa, że pracownicy wspomnianej jednostki
rozlokowani są w kilku pomieszczeniach Urzędu Gminy. W toku dalszej wypowiedzi
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przypomniał zebranym, iż otwarcie nowego budynku Komisariatu Policji nastąpiło
21 kwietnia br. w związku z czym, Pan Wójt wyjaśnił, iż zwrócił się z pismem do Komendy
Wojewódzkiej Policji w Łodzi o przekazanie obiektu, w którym dotychczas mieściła się
siedziba wspomnianej jednostki. Następnie wyjaśnił, iż odbyłoby się to w ramach rewanżu,
gdyż swego czasu gmina przekazała działkę, na której został wybudowany wspomniany
komisariat. Kontynuując swe wystąpienie Wójt Gminy omówił zasady na jakich może być
przejęty ten budynek, który obecnie jest własnością Skarbu Państwa. W trakcie tych
wyjaśnień powołał się na przykład Ośrodka Zdrowia w Chociwiu, który stanowił własność
dawnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku. Dodatkowo zaznaczył, iż
podstawowym warunkiem jest to, że nie można takiego budynku sprzedać, a przede
wszystkim musi on służyć na cele publiczne. Następnie wyraził nadzieję na to, iż być może
w niedalekiej przyszłości przy dużej absorpcji środków zewnętrznych uda się ten obiekt
wyremontować. Nadmienił jeszcze, iż pusty jest również budynek po byłym przedszkolu,
niemniej plany są takie, aby przenieść tam rehabilitacje, gdyż mieszkańcy domagają się
świadczenia tego typu usług w pomieszczeniach znajdujących się na parterze oraz ze
swobodnym dostępem do parkingu. Dodał, iż zamierzenia są takie, aby również wystąpić
o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na modernizację tej nieruchomości, ale to dopiero po przeanalizowaniu możliwości
finansowych gminy. Na zakończenie swej wypowiedzi Pan Wójt raz jeszcze podkreślił to, iż
na obecną chwilę chciał jedynie poinformować zebranych o tym, iż wspomniany budynek po
Komisariacie Policji zostanie przeznaczony na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Następnie z uwagi na brak jakichkolwiek pytań do przedłożonego aktu Przewodniczący Rady
odczytał jego treść.
W dalszej kolejności zarządził głosowanie w wyniku, którego Uchwała Nr XXIX/157/20
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Widawa za 2019 rok została
przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXIX/157/20 w sprawie przyjęcia oceny zasobów
pomocy społecznej gminy Widawa za 2019 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Ad. 11
W kolejnym punkcie głos ponownie zabrała Pani D. Sychniak, która wyjaśniła, iż zapisy
zawarte w ustawie o pomocy społecznej nakazuje Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej składanie radzie gminy corocznie sprawozdania z działalności jednostki oraz
zapotrzebowania na kolejny rok. W toku dalszego wystąpienia omówiła pokrótce przedłożony
dokument, a także wykaz potrzeb w zakresie świadczonych usług. Ponadto przekazała
informację dotyczącą terminów wydawania żywności dla osób potrzebujących.
W dalszej kolejności ze względu na to, iż nie zgłoszono żadnych uwag do przedłożonego
w tym punkcie projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść, a następnie
zarządził głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/158/20 Rady Gminy Widawa
w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

6

w Widawie z działalności Ośrodka za 2019 rok została przyjęta 12 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXIX/158/20 Rady Gminy Widawa w sprawie
przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie
z działalności Ośrodka za 2019 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu).
Ad. 12
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i zapytań jako pierwszy głos zabrał radny
R. Brożyna, który poinformował zebranych o tym, iż zadzwonił do niego jeden
z mieszkańców sołectwa Kolonia Zawady z zapytaniem dotyczącym jego wiedzy na temat
inwestycji, którą zamierzają prowadzić we wspomnianej miejscowości Polskie Koleje
Państwowe. Następnie wyjaśnił, iż nie ma zbyt dużego zasobu informacji w poruszonej
kwestii w związku z powyższym przekazał swemu rozmówcy to, że gmina nie jest stroną
w tym postępowaniu. W związku z powyższym dodał, iż w takiej sytuacji mieszkaniec
zwrócił się do niego z prośbą o ustalenie tego, w jaki sposób będzie można skontaktować się
z inwestorem, gdyż na działkach pomiary robią już geodeci natomiast mieszkańcy o takim
fakcie nie zostali wcześniej powiadomieni. W dalszej kolejności radny R. Brożyna
zaapelował do Wójta Gminy o to, by ustalić, jaki jest stan faktyczny program planowanej
inwestycji na wspomnianym terenie, a także jeżeli tylko przepisy będą na to zezwalały
zorganizować spotkanie z inwestorem przy współudziale zainteresowanych mieszkańców po
to, by wyjaśnić im cały przebieg prac związany z realizacją tego przedsięwzięcia. Dodał
również, iż przeprowadził pewne rozeznanie, gdyż podobna inwestycja realizowana jest
w sąsiedniej gminie Rusiec, gdzie budowany jest wiadukt także nad przejazdem kolejowym
i tam takie spotkanie przedstawicieli Polskich Kolei Państwowych z mieszkańcami rzekomo
się odbyło. W toku dalszego wystąpienia radny R. Brożyna korzystając ze środków przekazu
elektronicznego poruszył kolejną kwestię, a mianowicie poinformował o tym, że w gminie
toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Kombinat chowu
brojlerów”. Dodał, iż został złożony raport inwestora do Wójta Gminy Widawa, w którym
zawarte są plany wybudowania w miejscowości Goryń przedsiębiorstwa na 460 bądź 730
tysięcy sztuk brojlerów. Następnie nadmienił, iż być może nie wszyscy sołtysi oraz
mieszkańcy śledzą aktualności na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
i prawdopodobnie nie wiedzą o tym, że taka sprawa jest w toku, ale najprawdopodobniej będą
zainteresowani tym, jaki wpływ na okoliczne miejscowości będzie miała taka inwestycja.
W związku z powyższym zaznaczył, iż osobiście zachęca wszystkich zainteresowanych do
tego, by zapoznali się z przedmiotowym raportem, który z tego co się orientuje można
uzyskać nawet na wniosek elektroniczny i wówczas można zgłosić swoje uwagi. W toku
dalszej wypowiedzi nadmienił, iż on sam w konsultacji z mieszkańcami Łazowa przygotował
taki zestaw uwag, które złoży w Urzędzie Gminy Widawa, a także opublikuje na portalu
społecznościowym do wykorzystania oraz zapoznania się dla osób zainteresowanych. Na
zakończenie swego wystąpienia radny R. Brożyna wyraził swoją nadzieję na to, że lokalna
społeczność zainteresuje się tym tematem i wyrazi swoją opinię co do planowanej inwestycji,
która w sposób znaczący może zmienić warunki życiowe w okolicy.
Odnosząc się do powyższych kwestii głos zabrał Wójt Gminy, który przyznał, iż rzeczywiście
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Polskie Koleje Państwowe planują w przyszłości przeprowadzenie wspomnianej inwestycji na
terenie naszego samorządu. Natomiast przyznał, iż jego przedmówca słusznie zauważył to, że
gmina nie jest stroną w tym postępowaniu. Ponadto poinformował zebranych o tym, iż w dniu
7 lutego br. wpłynęło pismo od pełnomocnika wspomnianego przedsiębiorstwa, w którym
zwraca się on z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej budowy wiaduktu. W toku dalszego
wystąpienia Pan Wójt odczytał przedmiotowy dokument omawiając w sposób bardziej
szczegółowy założenia powyższej prośby oraz wskazał lokalizację omawianej inwestycji.
Dodatkowo nadmienił, iż co do pozostałych działek oraz ich wykupu funkcjonują odrębne
przepisy, które to regulują na mocy specustawy odnoszącej się do inwestycji celu
publicznego. Ponadto zaznaczył, iż udostępniona została również sołtysowi miejscowości
Kolonia Zawady mapa po to, by mieszkańcy mogli również zapoznać się z założeniami
omawianego przedsięwzięcia. W dalszej kolejności nadmienił, iż odbyło się również
spotkanie we wspomnianej miejscowości w trakcie, którego wyłożony został do wglądu ten
załącznik graficzny. Podkreślił również to, iż wszystkie osoby zainteresowane, których działki
stanowią część omawianej inwestycji zostały poinformowane o tym zebraniu i wiele osób
wzięło w nim udział. Dodatkowo Pan Wójt wyjaśnił, iż na jego prośbę przedstawiciel firmy
inwestorskiej również wyraził zgodę na to, aby przyjechać tutaj na miejsce i udzielić
wyjaśnień tym osobom, które mają jakieś uwagi, czy też obawiają się sprzedaży swoich
gruntów. Następnie Pan Wójt zaznaczył, iż takie spotkanie z tego co wie było już umówione
niemniej jednak z uwagi na sytuację związaną z pandemią, czego oczywiście nikt nie mógł
przewidzieć nie doszło do skutku. Dodał jeszcze, iż otrzymał również pismo od jednej
z mieszkanek, która zażądała dokumentów związanych z omawianą inwestycją sądząc, że to
gmina jest stroną i że wyraziła zgodę na realizację tego przedsięwzięcia. Kontynuując swe
wystąpienie poinformował zebranych o tym, iż musiał tej Pani udzielić szczegółowych
wyjaśnień wyprowadzając ją z błędnego toku myślenia. W związku z powyższym zaznaczył
jeszcze, iż przekazał informację o tym, że sołtys Kolonii Zawady dysponuje numerem
telefonu do przedstawiciela Państwowych Kolei Państwowych, z którym można się
kontaktować oraz umówić kolejne spotkanie. Następnie Pan Wójt zaznaczył, iż jeśli chodzi
o wspomnianych geodetów, to on niestety nie posiada w tym temacie żadnej wiedzy, gdyż tak
jak już wcześniej podkreślał gmina nie jest stroną w tym postępowaniu. Dodał jeszcze, iż
właściciel działki musi być poinformowany o tym, co ma być prowadzone na jego
nieruchomości, gdyż wymagają tego przepisy prawa. W toku dalszej wypowiedzi Wójt
Gminy poinformował zebranych, iż w dniu 4 maja wpłynęło pismo od kolejnego inwestora,
który zamierza wybudować stację zasilającą. Dodał, iż wskazana została również lokalizacja
tego obiektu ze wskazaniem numerów działek, na których będzie posadowiona. W związku
z powyższym zaznaczył, iż również z przedstawicielami tej firmy odbędzie się w przyszłości
zebranie w celu udzielenia szczegółowych informacji lokalnej społeczności. Reasumując Pan
Wójt wyjaśnił, iż wszelkie dokumenty związane z omawianym przedsięwzięciem, które
można udostępnić przekazane zostały również sołtysowi po to, by mieszkańcy mogli również
się z nimi zapoznać.
W tym miejscu Przewodniczący Rady zapytał o petycję, która wpłynęła w powyższej kwestii.
Odpowiadając na pytanie Pan Wójt zaznaczył, iż została sporządzona odpowiedź,
a mianowicie gmina w zakresie numeru drogi zgodnie z tym zapytaniem, które zostało
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złożone przez pełnomocnika PKP udzieliła milczącej zgody, natomiast co do pozostałych
żądań nie można było się do nich odnieść z uwagi na to, o czym kilkukrotnie już wspominał,
że gmina nie jest stroną w postępowaniu. W związku z powyższym w piśmie zaznaczono to,
aby w pozostałych kwestiach kontaktować się z Polskimi Kolejami Państwowymi, które są
inwestorem. Następnie odnosząc się do kolejnej kwestii związanej z budową kurników, czyli
infrastruktury przeznaczonej na działalność rolniczą w miejscowości Goryń wyjaśnił, iż
procedura została uruchomiona. Wyjaśnił mianowicie, iż na obecną chwilę nie będzie wyrażał
jakichkolwiek ocen w tym zakresie, gdyż gmina wydaje decyzję środowiskową i musi
zachować bezstronność w postępowaniu. Kontynuując wypowiedź Pan Wójt wyjaśnił
szczegóły postępowania w tym zakresie omawiając kolejno dokumenty, jakie należy
zgromadzić w tej kwestii. Podał również przykład inwestycji, dla której realizacji należał
zdobyć podobne zezwolenia i opinie wielu instytucji, zaznaczając jednocześnie to, że
w miejscowości Zborów, w której ma ona powstać nie ma ustanowionego planu
zagospodarowania przestrzennego, co również w znacznym stopniu upraszcza postępowanie.
Niemniej jednak zaznaczył to, iż w trakcie prowadzonej procedury zainteresowane strony
będą informowane o wszelkich postępach w tej sprawie.
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.
Przewodniczący
Protokołowała:
Rady Gminy Widawa
Jolanta Szuleta

Sławomir Stępnik
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