Protokół Nr XXXI/20
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 7 lipca 2020 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 14
Sesję rozpoczęto o godz. 900
Sesję zakończono o godz. 1130
Ad. 1
Kolejne posiedzenie Rady Gminy otworzył Pan Sławomir Stępnik – Przewodniczący Rady
Gminy, który powitał wszystkich uczestników spotkania. Następnie 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 XXXI 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. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Widawa za rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Widawa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Widawa za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widawa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Widawa na 2020 r.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Widawa na lata 2020-2029.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie za
2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Widawie za 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiącego własność Gminy Widawa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Widawa.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag.
Ad. 3
Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do przedłożonego
protokołu z ostatniego posiedzenia.
Do protokołu nie zgłoszono uwag.
Ad. 4
Następnie głos zabrał Pan Michał Włodarczyk – Wójt Gminy, który przedstawił sprawozdanie
międzysesyjne ze swej działalności za okres od 7 maja do 6 lipca br.
Ad. 5
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady oznajmił, iż nikt z mieszkańców nie zgłosił się do
debaty. Również żaden z radnych nie podjął dyskusji.
Ad. 6
Przechodząc do realizacji kolejnego punktu Przewodniczący Rady odczytał treść projektu
uchwały w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy. Następnie zarządził głosowanie nad
jego podjęciem w wyniku, którego Uchwała Nr XXXI/163/20 w sprawie wotum zaufania dla
Wójta Gminy Widawa została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich
radnych obecnych na sali w chwili głosowania.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXI/163/20 w sprawie w sprawie wotum
zaufania dla Wójta Gminy Widawa stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Ad. 7
W następnym punkcie w pierwszej kolejności poproszono o zabranie głosu Panią Ewę
Wartałowicz – Skarbnik Gminy i omówienie przedłożonego projektu uchwały dotyczącego
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Widawa za 2019 rok.
Na wstępie swej wypowiedzi Pani Skarbnik zaznaczyła, iż zgodnie z ustawą o finansach
publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza
sprawozdanie z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym w terminie do 30
czerwca roku następującego po roku budżetowym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia
absolutorium. Ponadto zaznaczyła, iż na podstawie aktu dotyczącego szczególnych rozwiązań
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych wspomniany termin został

przesunięty o 60 dni. W dalszej kolejności to, że wspomniana uchwała może zostać podjęta
po zapoznaniu się rady gminy z wymienionymi powyżej sprawozdaniami oraz opinią na ich
temat. W toku dalszego wystąpienia Pani Skarbnik poinformowała zebranych z jakich części
składa się sprawozdanie finansowe, a także wyjaśniła na podstawie, jakich danych się je
sporządza. Kontynuując swą wypowiedź Pani Skarbnik przedstawiła kwoty planowanych
dochodów i wydatków oraz wysokość ich wykonania. Ponadto pokrótce omówiła przedłożone
sprawozdania zaznaczając jednocześnie, iż były one omawiane w sposób bardziej
szczegółowy na posiedzeniach komisji rady. Następnie zaznaczyła, iż oprócz omawianego
sprawozdania każda jednostka organizacyjna zobowiązana jest do przedłożenia całorocznego
bilansu, co kształtuje skonsolidowaną sumę bilansową, którą następnie przedstawiła.
W dalszej kolejności ze względu na brak jakichkolwiek uwag oraz pytań do przedłożonego
projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść. Następnie zarządził głosowanie
nad jego przyjęciem w wyniku, którego Uchwała Nr XXXI/164/20 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widawa za 2019
rok została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych
na sali w chwili głosowania.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXI/164/20 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widawa za 2019
rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Ad. 8
W dalszej kolejności ze względu na brak jakichkolwiek zastrzeżeń do przedłożonego projektu
uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść. Następnie zarządził głosowanie,
w wyniku którego Uchwała Nr XXXI/165/20 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Widawa została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich
radnych obecnych na sali w chwili głosowania.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXI/165/20 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Widawa stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi Gminy uzyskania absolutorium.
Z kolei Wójt Gminy podziękował za podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.
Następnie słowa uznania skierował do wszystkich pracowników, którzy realizowali swoje
obowiązki i wspólnie zapracowali na to uznanie. W dalszej kolejności zaznaczył, iż na
wcześniejszym posiedzeniu rady w trakcie omawiania raportu o stanie gminy szczegółowo
omówił wszystkie przedsięwzięcia, jakie były realizowane. Ponadto podkreślił to, iż udało się
pozyskać bardzo dużo środków z zewnątrz na inwestycje, które były wykonane
z dofinansowaniem średnio 52%. Dodał również, iż słowa podziękowania należą się również
radzie gminy oraz sołtysom i radom sołeckim, gdyż w całości wszyscy tworzymy wspólnotę
samorządową.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę.
Ad. 9
Do omówienia kolejnego projektu uchwały poproszona została Skarbnik Gminy.
Na wstępie swego wystąpienia Pani Skarbnik odczytała założenia zawarte w uchwale

budżetowej, a następnie w sposób szczegółowy omówiła i uzasadniła konieczność
wprowadzenia tych korekt.
W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał Wójt Gminy, który zauważył, iż
przysłuchując się wypowiedzi Pani Skarbnik można przyjąć, iż mamy taką historyczną chwilę
w tym roku, a mianowicie dlatego, że przekroczony został budżet na kwotę 40 mln zł.
Następnie nadmienił o tym, iż obejmując urząd wójta wysokość planu finansowego była na
poziomie około 24-25 mln zł. W związku z powyższą uwagą Pan Wójt zaznaczył, iż ten
wzrost świadczy o tym, iż dużo się dzieje, wiele zadań jest realizowanych poprzez wsparcie
finansowe z licznych programów, co wchodzi w skład całego budżetu, podobnie jak również
programy społeczne, które stanowią kluczową kwestię, gdyż plan finansowy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej wzrósł z poziomu około 5 mln zł do przeszło 10 mln zł na
przestrzeni tych kilku ostatnich lat. Następnie wyraził nadzieję na to, aby ten stan finansowy
utrzymał się w takiej wysokości, niemniej jednak zaznaczył, iż duży wpływ na tak znaczący
wynik miała realizacja budowy wodociągów. W toku dalszej wypowiedzi Wójt Gminy
odniósł się jeszcze do kwestii związanej z modernizacją Środowiskowego Domu
Samopomocy, a w szczególności montażu windy. Następnie zaznaczył, iż już wcześniej
kilkukrotnie była również mowa o tym, iż niebawem zostanie ogłoszone postępowanie
przetargowe na przebudowę drogi w miejscowości Izydorów. Na zakończenie swego
wystąpienia przedstawił jeszcze plany związane z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej
w miejscowości Ligota.
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 XXXI/166/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Widawa na 2020 rok została przyjęta
14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych na sali radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXI/166/20 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Widawa na 2020 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Ad. 10
Przechodząc do realizacji kolejnego punktu Przewodniczący Rady odczytał treść projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Widawa na lata 2020-2029. Następnie zarządził głosowanie nad jego podjęciem
w wyniku, którego Uchwała Nr XXXI/167/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2020-2029 została przyjęta 14
głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych na sali radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXI/167/20 zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2020-2029 stanowi
załącznik nr 6 do protokołu).
Ad. 11
Następnie przewodniczący obradom radny S. Stępnik poprosił o zabranie głosu pana Andrzeja
Orlewskiego – Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Widawie i omówienie przedłożonego w tym punkcie projektu uchwały.

Na wstępie swego wystąpienia Pan Kierownik poinformował zebranych o tym, iż głównym
celem raportu jest przedstawienie ekonomicznej i finansowej działalności samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, które mogą być wykorzystywane do opracowania
strategii ekonomiczno-finansowych zarówno przez podmioty lecznicze, jak i podmioty je
tworzące. Ponadto dodał, iż wykorzystane metody oraz ich wyniki wpływają na procesy
podejmowania decyzji oraz na przyszłą sytuację nadzorowanej przez niego jednostki, jak
również są też zagrożeniem wypływu informacji do podmiotów konkurencyjnych. W toku
dalszego wystąpienia omówił pokrótce założenia przedłożonego raportu. Następnie
nadmienił, iż obecnie panuje trudna sytuacja związana z COVID-19, a z ostatniej wypowiedzi
Ministra Zdrowia – Pana Szumowskiego wynika to, że fala wzrostu zachorowań na grypę
połączoną z zakażeniami wspomnianym wirusem może nastąpić na przełomie miesiąca
listopada i grudnia. Dodał, iż jego zdaniem ośrodek nie pracuje tak jak oni by tego chcieli, ani
też, jak by chcieli tego pacjenci, natomiast służba zdrowia musi stosować się do przepisów
prawa, w związku z czym nie przewiduje się na najbliższy czas żadnych zmian, jakie mógłby
wprowadzić Narodowy Fundusz Zdrowia, czy też Główny Inspektor Sanitarny. W związku z
powyższym podkreślił, iż należy jeszcze poczekać, natomiast on sam nie wie, jaka będzie
przyszłość, gdyż zapowiada się nieciekawie, ponieważ tych zachorowań niestety jest jeszcze
bardzo dużo. W toku dalszej wypowiedzi odniósł się jeszcze do procesu wdrażania
dokumentacji elektronicznej, a następnie do tematu związanego z deficytem kadr
medycznych, co jest również ogólnokrajowym problemem. Przy okazji nadmienił o tym, iż
przez pół roku nie udało się znaleźć lekarza, którego można byłoby zatrudnić w naszym
ośrodku zdrowia, bo taka jest potrzeba. Następnie Pan Kierownik przedstawił jeszcze szanse i
zagrożenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na rynku
lokalnym, czyli gminnym. Na zakończenie swego wystąpienia zaznaczył jeszcze to, iż
omówiony dokument jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za
poprzedni rok obrotowy, a z uwagi na to, iż nie odnotowano straty nie ma obowiązku
sporządzania raportu naprawczego i przedstawiania go podmiotowi tworzącemu w celu
zatwierdzenia.
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 XXXI/168/20 w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie za
2019 rok została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXI/168/20 w sprawie dokonania oceny
sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Widawie za 2019 rok stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Ad. 12
W kolejnym punkcie obrad ze względu na to, iż nie zgłoszono żadnych zapytań do
przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść, a następnie
zarządził głosowanie nad jego podjęciem.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXI/169/20 Rady Gminy Widawa
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie za 2019 rok została
przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXI/169/20 Rady Gminy Widawa w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie za 2019 rok stanowi
załącznik nr 8 do protokołu).
Ad. 13
Do omówienia projektu uchwały przedłożonego w tym punkcie poproszona została Pani
Aneta Krawczyk – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej.
Na wstępie swego wystąpienia Pani Kierownik wyjaśniła to, że zmiana w Statucie Gminnej
Biblioteki Publicznej wynika z regulacji ustawy o samorządzie gminnym, a także
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Następnie poinformowała zebranych
o tym, iż w dotychczasowych zapisach wspomnianego aktu widnieje to, że jednostką zarządza
Kierownik, natomiast cytowane powyżej dyrektywy wskazują to, iż osobą stojącą na czele
Samorządowej Instytucji Kultury jest Dyrektor. W związku z powyższym wyjaśniła, iż użyty
w statucie, w różnej formie wyraz „Kierownik” zastępuje się użytym w odpowiedniej formie
wyrazem „Dyrektor”. Ponadto Pani A. Krawczyk zaznaczyła, iż wprowadzono jeszcze drobną
zmianę w rozdziale drugim i trzecim dodając dodatkowe niewielkie zapisy, które następnie
odczytała.
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 XXXI/170/20 w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej
została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXI/170/20 w sprawie zmian w Statucie
Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik nr 9 do protokołu).
Ad. 14
Realizując kolejny punkt obrad Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana
Zbigniewa Parzybuta – Kierownika Referatu Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych.
Przychylając się do powyższej prośby Pan Kierownik poinformował zebranych o tym, iż w
dniu 2 czerwca bieżącego roku wpłynął do Urzędu Gminy w Widawie wniosek
dotychczasowego najemcy o przedłużenie dzierżawy lokalu. Następnie wskazał powierzchnię
oraz lokalizację przedmiotowego budynku, w którym dotychczas prowadzona była
działalność gospodarcza, a mianowicie salon fryzjerski. W toku dalszej wypowiedzi Pan Z.
Parzybut powołując się na zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami zaznaczył, iż
zawarcie umowy użytkowani, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub
na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Ponadto dodał to, iż Wojewoda albo
odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku

przetargowego trybu zawarcia umowy. Następnie przytaczając kolejny zapis ustawowy Pan
Kierownik nadmienił, iż uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
W temacie głos zabrał prowadzący obrady radny S. Stępnik, który zapytał o to, czy straż
przypadkiem nie ubiegała się o ten lokal.
Odpowiadając na powyższe pytanie Pan Kierownik przyznał to, iż wspomniana umowa
będzie zawarta jedynie na okres kilku miesięcy, natomiast od nowego 2021 roku lokal będzie
przeznaczony na potrzeby straży.
W dalszej kolejności ze względu na brak dalszych pytań do przedłożonego projektu uchwały
Przewodniczący Rady odczytał jego treść. Następnie zarządził głosowanie, w wyniku którego
Uchwała Nr XXXI/171/20 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiącego własność Gminy Widawa
została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na
sali w chwili głosowania.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXI/171/20 w sprawie odstąpienia od
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata,
stanowiącego własność Gminy Widawa stanowi załącznik nr 10 do protokołu).
Ad. 15
O omówienie kolejnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Widawa poproszony został również Pan Z. Parzybut.
Wyjaśnił on mianowicie, to iż 24 czerwca bieżącego roku wpłynęło do Urzędu Gminy
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w celu kontroli legalności Uchwały
Nr XXX/161/20 Rady Gminy Widawa z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Dodał, iż w toku kontroli
wspomnianego aktu organ nadzorujący powziął wątpliwości co do jego zgodności z prawem
w kwestii dotyczącej zapisów w nim zawartych, które uregulowane zostały już w ustawie.
Następnie nadmienił, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji Rady Gminy szczegółowo omówił
każdy punkt, niemniej jednak jeżeli zajdzie taka potrzeba może ponownie odnieść się do tych
uwag i je szczegółowo omówić. Ponadto raz jeszcze podkreślił to, iż ogólnie rzecz biorąc
zarzuty organu nadzoru dotyczą tego, że zapisy zawarte w regulaminie wkraczały
w kompetencje ustawodawcy. W toku dalszego wystąpienia Pan Kierownik odczytał
uzasadnienie przedłożone do procedowanego projektu uchwały.
W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał jeszcze Wójt Gminy, który zaznaczył,
iż rada po raz pierwszy proceduje przedmiotowy regulamin w związku ze zmianą przepisów,
ponieważ jak wiadomo zapisy ustawowe uległy zmianie wprowadzając nowe regulacje
o czym była już mowa na sesji w trakcie, której podejmowana była uchwała zatwierdzająca
wspomniany regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Widawa. Następnie
zaznaczył, iż nadzór odniósł się raczej do kwestii formalnych dotyczących powielenia
pewnych zapisów, które uregulowane zostały już w ustawie i czego nie należy stosować.
W związku z powyższym usunięte zostały te szczegóły, które zostały wskazane, natomiast
jeśli chodzi o „meritum”, czyli kwestie mające wpływ na koszt wywozu odpadów z terenu

gminy, to one nie uległy zmianie. Dodał, iż chodzi mianowicie o ten najważniejszy zapis
dotyczący ilości koszy oraz częstotliwości, które pozostały bez zmian w związku, z czym nie
będzie dodatkowego pojemnika na popiół, gdyż naprzemiennie tak jak do tej pory będzie on
wykorzystywany również na bioodpady. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt podkreślił to,
iż po podjęciu i uprawomocnieniu się przedmiotowego regulaminu będzie można przystąpić
do procedury przetargowej. Następnie zaznaczył to, iż postępowanie zostanie ogłoszone na
okres jednego roku, gdyż w związku z COVID-19 firmy nie przystępują do przetargów
powyżej tego okresu. Przypomniał, iż wstępnie planowane były 3 lata, niemniej jednak być
może w przyszłym roku będzie się można do tego przymierzyć, jak nastąpi poprawa sytuacji
związanej z pandemią.
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 XXXI/172/20 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Widawa została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie
przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXI/172/20 w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Widawa stanowi załącznik
nr 11 do protokołu).
Ad. 16
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków chętnych do zabrania głosu nie odnotowano.
Ad. 17
Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił
głosu Pani Agnieszce Leopolskiej – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
która przekazała zebranym informację dotyczącą realizacji Programu „Posiłek w szkole
i w domu”, o którym wspominała już wcześniej przy okazji omawiania sprawozdania
z działalności nadzorowanej przez nią jednostki. W toku swego wystąpienia przedstawiła
założenia dotyczące realizacji wspomnianego projektu, a także działania jakie zostały już
wdrożone.
Po wystąpieniu Pani Kierownik A. Leopolskiej głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował
zebranych o planach związanych z budową hali sportowej przy szkole podstawowej im. Jana
Pawła II w Chociwiu. Przypomniał, iż kwestia ta była omawiana już na posiedzeniach komisji
rady gminy, niemniej jednak zaznaczył to, iż być może nie wszyscy radni mieli okazję się
z nim zapoznać. Następnie wyjaśnił to, że został już wybrany projekt, w drodze porozumienia
z firmą, z którą została podpisana wiosną tego roku umowa, a jest nią Krajowa Agencja
Poszanowania Energii w Warszawie, która została wyłoniona w drodze zapytania cenowego.
Dodał, iż koszt tego projektu, to kwota około 150 tys. zł. W dalszej kolejności Pan Wójt
pokrótce omówił założenia dotyczące realizacji wspomnianej inwestycji, natomiast radni
mieli możliwość obejrzenia wizualizacji wyświetlanej na projektorze. Ponadto w trakcie tej
wypowiedzi odniósł się również do kwestii związanej z dalszymi losami obecnej hali

sportowej oraz zaplecza sanitarno-technicznego przedstawiając działania, jakie już zostały
podjęte w celu jej zbycia, a także zagospodarowania wspomnianego kontenera pełniącego
między innymi rolę szatni. Następnie Wójt Gminy poinformował zebranych o tym, że
z wiadomych dla wszystkich przyczyn w bieżącym roku nie odbędą się „Dożynki Gminne”,
zostały one odwołane z uwagi na obostrzenia, jakie zostały w całym kraju wprowadzone.
Wyjaśnił mianowicie, jakie warunki należałoby spełnić oraz jakie środki ostrożności powinno
się zachować przy organizacji takiego typu imprezy. Dodał jeszcze, iż w kolejnym roku
planowane jest przeprowadzenie tych dożynek w miejscowości Brzyków pod warunkiem
oczywiście takim, że kraj wyjdzie z pandemii i te wszystkie obowiązujące obecnie rystrykcje
zostaną zdjęte. Na zakończenie swego wystąpienia Pan Wójt poinformował jeszcze zebranych
o tym, iż podpisana została umowa dotycząca zamiany gruntów „Starorzecza Podkowa”
w miejscowości Podgórze. Ponadto przedstawił szczegóły tej transakcji.
Ad. 18
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.
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