Protokół Nr XXX/20
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 27 maja 2020 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 11
Sesję rozpoczęto o godz. 905
Sesję zakończono o godz. 1245
Ad. 1
Kolejne posiedzenie Rady Gminy otworzył Pan Sławomir Stępnik – Przewodniczący Rady
Gminy zaznaczając jednocześnie to że, jest to już trzydzieste posiedzenie rady, które zbiegło
się z Dniem Samorządowca. W związku z powyższym złożył życzenia wszystkim działaczom
samorządowym. Następnie 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 XXX 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. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Widawa za 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Widawa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag.
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Ad. 3
Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z ostatniego
posiedzenia.
Do protokołu nie zgłoszono uwag.
Ad. 4
W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Michałowi
Włodarczykowi – Wójtowi Gminy, który w pierwszej kolejności złożył życzenia z okazji
30 rocznicy Samorządu Terytorialnego przedstawiając jednocześnie rys historyczny tego
wydarzenia, a także strukturę organizacyjną Urzędu Gminy. W toku dalszego wystąpienia
przedstawił Raport o stanie Gminy Widawa za rok 2019. Będąc przy temacie służby zdrowia
poprosił o zabranie głosu Pana Andrzeja Orlewskiego – Kierownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i przedstawienie obecnej działalności placówki.
Pan Kierownik poinformował mianowicie zebranych o tym, iż od momentu wystąpienia
w naszym kraju pandemii nastąpiła konieczność ograniczenia działalności ośrodków zdrowia
na terenie gminy. Dodał, iż na dzień dzisiejszy funkcjonuje jedynie placówka w Widawie,
a wszystkie wizyty praktycznie odbywają się na zasadzie teleporady. Wyjaśnił również to, że
obecna działalność ośrodka odbywa się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz
Sanepidu. Następnie szerzej przedstawił zasady, na jakich odbywają się wizyty pacjentów,
a także w jaki sposób należy postępować w wyjątkowych sytuacjach. W toku dalszej
wypowiedzi Pan Kierownik zaznaczył, iż oczekuje cały czas na nowe wytyczne, które
zniosłyby chociażby częściowo te zaostrzenia. Dodał, iż jedynie odblokowana została
rehabilitacja, a pacjenci umawiani są na konkretną godzinę, przy czym nie więcej niż trzy
osoby na jedną godzinę. Ponadto podkreślił to, iż również nie wszystkie zabiegi są
wykonywane, takie jak chociażby masaż leczniczy, który wymaga bezpośredniego kontaktu
z pacjentem. Następnie Pan A. Orlewski poinformował o tym, iż od przyszłego miesiąca
będzie również przyjmował lekarz ginekolog na podobnych zasadach, co rehabilitant.
Natomiast, co do działalności ośrodka zdrowia na takich warunkach, jakie funkcjonowały
przed pandemią należy jeszcze poczekać, gdyż to Ministerstwo Zdrowia musi wydać
odpowiednie wytyczne, jak to miało miejsce z zaleceniami dotyczącymi tych wszystkich
wspomnianych ograniczeń.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż zaprosił Pana Kierownika na dzisiejsze
posiedzenie po to, aby przedstawił on obecną działalność ośrodka zdrowia z uwagi na to, iż
bardzo wiele osób zwraca się z pytaniami w tym temacie. Dodał, iż jest również wiele sugestii
ze strony mieszkańców dotyczących wznowienia działalności placówek zdrowia na takich
zasadach, jakie funkcjonowały przed pandemią, niemniej jednak tak, jak już wspomniał jego
przedmówca zostały wprowadzone pewne przepisy prawa do, których należy się stosować.
Ponadto dodał, iż powoli te obostrzenia są „odmrażane”, jednak jego zdaniem to dosyć długo
może potrwać wobec, czego należy uzbroić się w cierpliwość. Następnie wyjaśnił zasady, na
jakich funkcjonuje Urząd Gminy. W toku dalszego wystąpienia Pan Wójt podziękował
Kierownikowi SP ZPOZ za przybycie i udzielenie wyjaśnień w kwestii funkcjonowania
służby zdrowia na terenie naszej gminy, a następnie przedstawił dalszą część raportu o stanie
Gminy Widawa za 2019 r. odnosząc się również do działań, jakie są obecnie prowadzone.
Następnie podziękował wszystkim osobom, które brały udział w realizacji wspomnianych
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zadań, a przede wszystkim sołtysom zaznaczając jednocześnie to, iż święto, które w dniu
dzisiejszym jest obchodzone, czyli „Święto Pracownika Samorządowego” jest dla tych
wszystkich, którzy brali czynny udział w realizacji budżetu gminy oraz tych zadań, które
nałożone są na nas samorząd zapisami ustawy. Ponadto Pan Wójt raz jeszcze podkreślił to, iż
pragnie podziękować za współpracę wszystkim sołtysom, radom sołeckim, pracownikom
jednostek organizacyjnych, urzędnikom Urzędu Gminy, Kierownikom oraz wszystkim
osobom, które brały czynny udział w budowaniu naszego samorządu. Następnie wracając do
kwestii raportu wyjaśnił, na jakich zasadach został opracowany ten dokument, a także
przedstawił poszczególne etapy związane z jego procedowaniem oraz podjęciem.
W powyższym temacie głos zabrał jeszcze Przewodniczący Rady, który nadmienił o tym, iż
tak jak wspomniał jego przedmówca cały dokument, który został przed chwilą zreferowany
umieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W związku z powyższym
zaznaczył, iż nie będzie on już omawiany, a osoby zainteresowane mogą się z nim zapoznać.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę (salę obrad opuścił radny
Rafał Brożyna).
Ad. 5
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Ewę
Wartałowicz – Skarbnik Gminy w celu omówienia projektu uchwały dotyczącego zmian
w budżecie gminy.
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. Ponadto Pani Skarbnik zaznaczyła, iż nie
dokonano żadnych zmian w wydatkach inwestycyjnych w związku, z czym przedłożone
zostały jedynie dwa załączniki do przedmiotowego projektu uchwały.
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 XXX/159/20 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2020 rok została przyjęta
10 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych na sali radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXX/159/20 w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Widawa na 2020 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Ad. 6
Do omówienia kolejnego projektu uchwały poproszony został Pan Zbigniew Parzybut –
Kierownik Referatu Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych.
Na wstępie swego wystąpienia Pan Kierownik zaznaczył, iż Wójt Gminy w swym
wystąpieniu wspomniał już o tej drodze w trakcie omawiania zadań inwestycyjnych.
Następnie nadmienił, iż położona jest ona w miejscowości Brzyków, a na przebudowę jej
nawierzchni gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 040 000 zł, niemniej jednak
podczas składania wniosku okazało się, że wskazany odcinek nie stanowi własności gminy.
Dodał, iż należało wówczas zaznaczyć to, że w ciągu roku, po zakończeniu inwestycji nasz
samorząd stanie się już jej właścicielem. Następnie Pan Kierownik zaznaczył, iż wobec
powyższego została wszczęta w tym zakresie procedura, którą w dalszej kolejności
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szczegółowo omówił.
Po wystąpieniu Pana Z. Paryzbuta ze względu na to, iż nie zgłoszono żadnych uwag do
przedłożonego i omówionego w tym punkcie projektu uchwały Przewodniczący Rady
odczytał jego treść, a następnie zarządził głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXX/160/20 Rady Gminy Widawa
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych została przyjęta 10 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich obecnych na sali radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXX/160/20 Rady Gminy Widawa w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Ad. 7
W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Wójt Gminy, który w pierwszej kolejności wyjaśnił
zebranym to, iż z uwagi na wejście w życie nowych uregulowań konieczna jest zamiana
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Następnie szczegółowo
przedstawił zebranym założenia zawarte w przedłożonym projekcie.
Po wystąpieniu Wójta Gminy głos zabrała Pani Mecenas Karolina WerpachowskaGrzywińska – radca prawny, która zgłosiła autopoprawkę do treści omawianego regulaminu,
a mianowicie w paragrafie 5 ust. 1 wkradł się błąd stylistyczny i zamiast „inne nieruchomości
wykorzystywane” winno brzmieć: „innych nieruchomości wykorzystywanych”. Ponadto
dodała, iż podobna sytuacja nastąpiła w tym samym paragrafie, ust. 1 w punkcie 1, gdzie
należy skreślić wyrazy: „pojemniki lub”. Wyjaśniła bowiem, iż podjęta została decyzja o tym,
że odpady papierowe będą składowane jedynie w worku. Ponadto Pani Mecenas zaznaczyła,
iż w paragrafie 12 ust. 1 punkt 3 oraz 7 wkradł się również błąd stylistyczny i zamiast słowa
„pojemnik” powinno być „pojemniki”. Dodatkowo w paragrafie 15 ust. 1 punkt 3 po wyrazie
„lub” należy dodać literę „z” w związku, z czym punkt ten winien brzmieć: „z nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe”. Natomiast w paragrafie 23 ust. 5 treści zdania powinno
być odwołanie do „ust. 4” zamiast „ust. 5”.
Następnie głos ponownie zabrał Pan Wójt, który poinformował zebranych o tym, iż po
podjęciu przez radę niniejszego aktu zostanie on przedłożony w nadzorze, a także do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dodał, iż po
uprawomocnieniu się przedmiotowego regulaminu zostanie wdrożona procedura przetargowa
w celu wyłonienia firmy, która zajmie się odbiorem odpadów komunalnych z terenu naszej
gminy. W toku dalszej wypowiedzi wymienił stawki opłat za śmieci, jakie obowiązują
w sąsiednich samorządach.
Jako kolejny głos zabrał radny Marek Olejniczak, który zwrócił się z zapytaniem dotyczącym
opon rolniczych, a mianowicie dlaczego nie są one odbierane. Dodał, iż w poprzednich latach
można było je wystawiać, a teraz nie, natomiast rolnicy mają problem i nie wiedzą co z nimi
zrobić. Ponadto zaznaczył, iż może się okazać, że za chwilę będą się takie odpady pojawiały
w lasach.
W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż firma, z którą mamy w tej chwili
podpisaną umowę nie odbiera tego typu opon.
Z kolei Przewodniczący Rady zauważył, iż jego zdaniem nie są one wyspecjalizowane w tego
typu utylizację.
4

Jako kolejna w powyższej kwestii wypowiedziała się Pani Mecenas zaznaczając to, iż opony
rolnicze nie są odpadami komunalnymi, takie odpady stanowią jedynie opony od
samochodów osobowych. Natomiast zapisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
stanowią o tym, iż tego typu odpady są odbierane za odpłatnością i nie odbywa się to
w ramach obowiązków gminy i to każdy indywidualnie ustala sobie, jaka firma i za jaką
kwotę może je odebrać.
Następnie Przewodniczący Rady zauważył, iż obecnie procedowany jest regulamin, który
ustala zasady odbioru odpadów komunalnych, których odbiór jest obowiązkiem gminy, a nie
dotyczy opon rolniczych, czy też od dużych samochodów transportowych, które stanowią
odpady przemysłowe. Dodał, iż w trosce o rolników, czy też lokalnych właścicieli firm
transportowych można podjąć w przyszłości działania mające na celu ustalenia firm, które
zajmują się utylizacją tego typu odpadów.
W powyższym temacie głos zabrał jeszcze Wójt Gminy, który zauważył to, iż podobna
sytuacja dotyczyła odbioru azbestu, czy też folii. Wyjaśnił mianowicie to, iż wówczas też
było wiele pytań chociażby o to, dlaczego nie zostały one ujęte w postępowaniu
przetargowym. Dodał, iż nie zostały ujęte z prostego powodu, jakim jest fakt mówiący o tym,
iż są to odpady niebezpieczne wymagające odpowiedniej utylizacji. W toku dalszej
wypowiedzi Pan Wójt poinformował zebranych o tym, iż został uruchomiony Rządowy
Program, który umożliwia zbiórkę wspomnianego azbestu podobnie, jak również od
niedawna folii po sianokiszonkach, które od wielu lat gromadzone były w gospodarstwach.
Następnie zapewnił, iż spróbuje się zorientować, czy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej nie przewiduje się wdrożenia podobnych programów
umożliwiających zbiórkę również omawianych odpadów, które są uciążliwe dla wielu osób.
Na zakończenie swej wypowiedzi Wójt Gminy przyznał, iż zdaje sobie sprawę z tego, iż jest
to znaczny problem natomiast w obecnym postępowaniu nie można ująć takiej kwestii, gdyż
mogłoby się zdarzyć tak, że żadna firma z tego powodu nie przystąpi do przetargu.
Następnie ze względu na to, iż nie zgłoszono innych dodatkowych 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 XXX/161/20 Rady Gminy Widawa
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Widawa
została przyjęta 10 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXX/161/20 Rady Gminy Widawa w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Widawa stanowi
załącznik nr 4 do protokołu).
Ad. 8
W toku dalszych obrad poproszony o zabranie głosu Pan Z. Parzybut zauważył, iż Pan Wójt
przy okazji omawiania Regulaminu dotyczącego utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy dość szczegółowo omówił również przedmiotowy projekt uchwały.
Następnie głos zabrała Pani Mecenas, która zgłosiła autopoprawkę do omawianego aktu
polegającą na zmianie zapisu w paragrafie czwartym, który prawidłowo powinien brzmieć:
„Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi
w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku.” Zaznaczyła również to, iż chodzi o to, aby oba
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omawiane dokumenty weszły w życie w tym samym czasie. Ponadto dodała, iż w załączniku
do omawianego aktu w paragrafie 2 należy również wprowadzić analogiczną poprawkę, jaka
była w ubiegłym regulaminie polegającą, na zmianie stylistycznej. W związku z powyższym
zapis wspomnianego paragrafu winien brzmieć: „W zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości na których znajdują się
domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się każdą ilość
odpadów komunalnych z zastrzeżeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz
zużytych opon, których zasady i ilości zostały opisane poniżej”.
Wobec braku jakichkolwiek pytań do omówionego projektu aktu, Przewodniczący Rady
Gminy odczytał jego treść z uwzględnieniem wniesionych autopoprawek, a następnie
zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXX/162/20 Rady Gminy Widawa
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi została przyjęta 10 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych
radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXX/162/20 Rady Gminy Widawa w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Ad. 9
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i zapytań głos zabrała Pani Agnieszka Galuś –
Sekretarz Gminy, która zaznaczyła, iż tak jak Pan Wójt wcześniej wspomniał z końcem
bieżącego roku traci ważność „Strategia Rozwoju Gminy” dlatego też rozstrzygnięte zostało
zapytanie ofertowe na opracowanie aktualnego dokumentu na lata 2021-2018. Następnie
poinformowała zebranych o tym, iż wpłynęło 10 ofert w rozpiętości cenowej od 6 450 zł, aż
do kwoty 72 324 zł. Podkreśliła, iż wybrano oczywiście ofertę najtańszą i tą która spełniała
wszystkie wymogi z zapytania ofertowego, czyli za sumę 6 450 zł brutto. Kontynuując swą
wypowiedź Pani Sekretarz poinformowała jeszcze zebranych o tym, iż ostateczny termin
wykonania wspomnianej usługi upływa 30 listopada bieżącego roku, a także kto będzie
realizował to zadanie, a także na jakim etapie są już pewne rozstrzygnięcia. Następnie
zachęcała wszystkich zebranych do korzystania z ankiety, która jest dostępna na stronie
internetowej gminy i chciałaby również, aby jak największa liczba osób skorzystała z tego
badania, gdyż jego wyniki posłużą do opracowania wspomnianej strategii. W dalszej
kolejności złożyła podziękowania wszystkim pracownikom Urzędu Gminy w Widawie za
profesjonalne wykonywanie swoich obowiązków w tym trudnym dla wszystkich czasie
pandemii. Następnie pokrótce przedstawiła zakres prac, jakie zostały wykonane od 16 marca
kiedy to wiele osób również spoza naszego terenu skorzystało z pomocy, gdyż nie mogło
wielu spraw załatwić w innych samorządach. Dodatkowo poinformowała zebranych o tym, iż
wszystkie zasady oraz szczegóły dotyczące obsługi interesantów, jakie obowiązują od 22
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maja znajdują się na stronie internetowej gminy, na zewnętrznej tablicy ogłoszeń oraz na
drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy. Na zakończenie swej wypowiedzi Pani
Sekretarz raz jeszcze podziękowała oraz złożyła życzenia wszystkim samorządowcom,
a zwłaszcza pracownikom Urzędu Gminy z okazji 30 rocznicy Samorządu Terytorialnego.
Ad. 10
Z uwagi na brak chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za
udział w obradach i zamknął kolejne trzydzieste już posiedzenie Rady Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
Protokołowała:
Rady Gminy Widawa
Jolanta Szuleta

Sławomir Stępnik

7

