Protokół Nr XXXII/20
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 17 lipca 2020 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 13
Sesję rozpoczęto o godz. 905
Sesję zakończono o godz. 1030
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 XXXII 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do wystąpienia z wnioskami o dofinansowanie
zadania: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej
i infrastruktury publicznej Gminy Widawa” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Widawa na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie udzielania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Widawa.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. 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
Realizując kolejny punkt porządku obrad głos zabrała Pani Ewa Wartałowicz – Skarbnik
Gminy, która w pierwszej kolejności poinformowała zebranych o tym, że w przedłożonym
projekcie uchwały wprowadzone zostały zmiany w budżecie gminy Widawa na 2020 rok
w zakresie środków wyodrębnionych jako fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw.
Następnie pokrótce omówiła czego będą dotyczyły te korekty oraz wymieniła sołectwa,
których będą one dotyczyły.
W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał jeszcze Pan Michał Włodarczyk –
Wójt Gminy Widawa, który poinformował zebranych o tym, iż przedmiotowy projekt
uchwały jest „pokłosiem” przetargu, który odbył się i dotyczył remontu budynków świetlic
wiejskich finansowanych ze środków funduszu sołeckiego. Następnie pokrótce odniósł się do
planów związanych z dalszą realizacją przedsięwzięć, które mieszkańcy wytypowali do
przeprowadzenia na terenie własnego sołectwa w ramach wspomnianych powyżej funduszy.
Następnie głos zabrał radny Czesław Mikła, który poruszył temat dotyczący remontu dróg,
a mianowicie wprowadzenia odpowiedniej organizacji. Doradzał między innymi
wytypowanie dwóch pracowników, którzy bezpośrednio z przyczepy będą wysypywać
kruszywo w dziury. Dodał, iż gminy nie będzie stać na zakup tyle kamienia ile jest
wysypywane na drogi. Zaznaczył, iż nawierzchnie są już dosyć dobrze utwardzone
i wystarczy, że te ubytki zostaną zasypane kamieniem i tak, jak wspomniał powinno to być
wykonane przez pracowników, którzy bezpośrednio z przyczepy będą rozsypywać tłuczeń.
Odnosząc się do powyższej wypowiedzi Pan Wójt zaznaczył, iż jest to kwestia uzgodnienia
z sołtysami, które odcinki dróg mają być remontowane, bo tak to się zazwyczaj odbywa.
Następnie wyjaśnił, iż sam obserwując na terenie miejscowości Widawa, czy też ościennych
sołectw prace naprawcze zauważył, iż odbywają się właśnie na takiej zasadzie, jak
zasugerował radny, czyli poprzez uzupełnianie kamieniem dziur. Dodał, iż nie jest to tak, że
na całej powierzchni drogi rozsypywany jest ten tłuczeń, chyba jedynie tylko wówczas, gdy
tego wymaga zbyt zdewastowany stan tej nawierzchni. Na zakończenie swej wypowiedzi Pan
Wójt zapewnił swego przedmówce o tym, iż przyjrzy się jeszcze tym pracom, aby
rzeczywiście tego kruszywa wystarczyło na jak najdłuższy odcinek drogi.
Następnie z uwagi na brak innych dalszych uwag do omówionego powyżej projektu
uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść, a następnie zarządził głosowanie nad
jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady Gminy oznajmił,
iż Uchwała Nr XXXII/173/20 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2020 r.
została przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXII/173/20 w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Widawa na 2020 r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Ad. 5
Do omówienia projektu uchwały przedłożonego w tym punkcie poproszony został Wójt
Gminy.
Na wstępie swej wypowiedzi zaznaczył on mianowicie to, iż wprowadzona została zmiana
przepisów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

a mianowicie na odnawialne źródła energii tzw. „OZE”. Następnie poinformował, iż jest
możliwość skorzystania z dofinansowania, o które mogą ubiegać się samorządy w postaci
80% dotacji oraz na poziomie 20% w formie pożyczki. Przypomniał zebranym o tym, iż
w momencie kiedy budowane było przedszkole te proporcje wynosiły 60% dotacji i 40 %
pożyczki. W związku z powyższym zaznaczył, iż zmiana wspomnianych przepisów
wprowadziła większe korzyści dla gmin, gdyż już w bieżącym roku można aplikować o ten
wyższy poziom dofinansowania. W toku dalszego wystąpienia Pan Wójt podkreślił, iż na
terenie naszego samorządu jest wiele budynków użyteczności publicznej, które są
energochłonne. Następnie wymienił przykładowe obiekty, które generują dość wysokie koszty
związane z dużym zużyciem energii elektrycznej. Dodał, iż łącznie corocznie gmina
przeznacza około 600 tys. zł na ten cel wraz z opłatą związaną z utrzymaniem oświetlenia
ulicznego. Z uwagi na powyższe Pan Wójt podkreślił, iż daje pod rozwagę radzie pewne
rozwiązanie mające na celu zminimalizowanie tych kosztów. Wyjaśnił również, iż wniosek
dotyczący omawianego wsparcie jest dość skomplikowany ponieważ będzie obejmował od 5
do 6 instalacji. Następnie omówił pokrótce szczegóły wspomnianej procedury oraz realizacji
całej inwestycji, zwracając jednocześnie uwagę na to, iż omawiane działanie przyniesie duże
oszczędności dla samorządu w niedalekiej przyszłości.
Następnie z uwagi na brak jakichkolwiek pytań do omówionego powyżej projektu
uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść w dalszej kolejności zarządził
głosowanie nad jego podjęciem w wyniku, którego Uchwała Nr XXXII/174/20 w sprawie
upoważnienia do wystąpienia z wnioskami o dofinansowanie zadania: „Wykonanie instalacji
fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej Gminy
Widawa” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
została przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXII/174/20 w sprawie upoważnienia do
wystąpienia z wnioskami o dofinansowanie zadania: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych
w budynkach użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej Gminy Widawa”
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowi
załącznik nr 3 do protokołu).
Ad. 6
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik w celu
złożenia wyjaśnień dotyczących wprowadzanych zmian w budżecie Gminy Widawa.
Przychylając się do powyższej prośby Skarbnik Gminy zaznaczyła, iż przedłożony projekt
uchwały dotyczy miedzy innymi konieczności wprowadzenia zmiany do podjętej na
poprzedniej sesji Rady Gminy uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Widawa na
2020 r. Wyjaśniła mianowicie, iż w trakcie opracowywania wspomnianego aktu,
a w szczególności zaczytywania danych z programu finansowego do drugiego programu
służącego do generowania uchwał nastąpiła rozbieżność danych, czyli błędnych wysokości
poszczególnych kwot. Ponadto dodała, iż modyfikacji ulega również plan dochodów z uwagi
na wprowadzenie ostatecznych kwoty dotacji, które wynikają z rozstrzygniętych przetargów
w niższej kwocie niż pierwotnie wnioskowano. W toku dalszego wystąpienia pokrótce
omówiła, jakie wartości ulegają zmianie i jakich zadań dotyczą.

Po wystąpieniu Pani Skarbnik głos zabrał jeszcze Wójt Gminy, który w uzupełnieniu do
powyższej wypowiedzi zauważył, iż pewne zmiany, o których mowa i o których wspomniała
jego przedmówczyni wynikają z tego, że przetargi odbyły się w niższych kwotach niż to
wcześniej zakładano. Dodał, iż podpisana została umowa z Wojewodą Łódzkim dotycząca
przebudowy dróg w miejscowości Chociw i Restarzew Cmentarny, w której zawarte zostały
już kwoty, które uzyskano ze wspomnianych rokowań. Następnie poinformował o tym, iż
kolejne porozumienie zostało również zawarte z Marszałkiem Województwa Łódzkiego na
budowę siłowni oraz placu zabaw w Brzykowie, a także został złożony wniosek o wsparcie
finansowe również na budowę podobnego obiektu w miejscowości Ligota. W związku
z powyższym raz jeszcze podkreślił, iż wprowadzane zmiany dotyczą głownie oszczędności,
jakie udało się uzyskać, a dodatkowo ogłoszony został również przetarg na przebudowę drogi
w miejscowości Izydorów.
Wobec braku pytań do przedłożonego projektu uchwały, Przewodniczący Rady odczytał jego
treść, a następnie zarządził przeprowadzenie głosowania nad jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXII/175/20 w sprawie zmian
w budżecie Gminy Widawa na 2020 r. została przyjęta jednogłośnie, czyli 13 głosami „za”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXII/175/20 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Widawa na 2020 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Ad. 7
Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy. Poinformował
mianowicie zebranych o tym, iż Parafia pod wezwaniem Krzyża Świętego w Widawie
proceduje starania o remont ołtarza w kościółku parafialnym, który jest wysokiej klasy
zabytkiem. Następnie przedstawił zakres prac, jakie udało się wykonać w tym obiekcie oraz
za jaką sumę pieniędzy. Ponadto nadmienił, iż kolejny remont ksiądz Proboszcz planuje na
kwotę około 100 tys. zł, w związku, z czym zwrócił się z zapytaniem o to, czy gmina nie
mogłaby ewentualnie w jakiejś części partycypować w tych kosztach. Pan Wójt
poinformował zebranych, iż w odpowiedzi na tą kwestię wyjaśnił, iż na obecną chwilę nie ma
w budżecie takich pieniędzy, z uwagi na niekorzystną sytuację finansową, natomiast nie jest
wykluczone to, że być może w późniejszym terminie na przełomie miesięcy wrzesieńpaździernik pojawią się jakieś środki, które w jakiejś części będzie można przeznaczyć na
wspomniany cel. Dodał jeszcze, iż jest to zadanie gminy, wynikające z ustawy o samorządzie
gminnym, czyli opieka nad zabytkami. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt wyjaśnił, iż aby
umożliwić złożenie wniosku o wsparcie finansowe należy zmienić regulamin w zakresie
wydłużenia terminu na jego złożenie. Ponadto nadmienił, iż kolejna wskazana drobna zmiana
dotycząca wprowadzenia dodatkowego zwrotu wynika z zapisów ustawowych. W związku
z powyższym zwrócił się do rady z prośbą dotyczącą podjęcia przedłożonej uchwały.
Kontynuując swe dalsze wystąpienie Wójt Gminy poinformował zebranych o tym, iż
wyliczona została kwota w wysokości 860 tys. zł wsparcia z budżetu państwa w ramach
„Tarczy antykryzysowej 4.0.”, która ma wesprzeć polskie samorządy w dobie pandemii
koronawirusa i spowodować to, żeby te wszystkie zaplanowane inwestycje były realizowane.
Ponadto zaznaczył, iż wymienione wyżej środki będzie można również wykorzystać
w kolejnym roku. Następnie odniósł się pokrótce do obecnej sytuacji, jaka panuje w kraju

odwołując się do trudności z jakimi borykają się również inne państwa zarówno w Europie,
jak i też na całym świecie. W dalszej kolejności wyjaśnił, iż wspomniane środki zostały
wyliczone zgodnie z przepisami na podstawie określonego wzoru, niemniej jednak podkreślił,
iż w pierwszej kolejności należy wystąpić z wnioskiem o takie wsparcie. Na zakończenie
swego wystąpienia Pan Wójt nadmienił, iż na podstawie danych z ostatnich miesięcy wynika,
że nasza gmina odnotowała stratę na około 300 tys. zł i na obecną chwilę nie wiadomo
jeszcze co będzie dalej.
Następnie z uwagi na brak jakichkolwiek pytań do omówionego powyżej projektu
uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść w dalszej kolejności zarządził
głosowanie nad jego podjęciem w wyniku, którego Uchwała Nr XXXII/176/20 w sprawie
zmian w Regulaminie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na
terenie Gminy Widawa została przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich
radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXII/176/20 w sprawie zmian w Regulaminie
udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Widawa
stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Ad. 8
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i zapytań głos zabrał radny Cz. Mikła, który
zwrócił się z pytaniem dotyczącym przebudowy drogi w miejscowości Świerczów,
a mianowicie o to, czy został sporządzony już projekt, czy też ewentualnie podjęte zostały już
jakieś inne działania.
Odpowiadając na powyższe pytanie Wójt Gminy przypomniał, iż już na poprzedniej sesji
mówił o tym, iż kolejno wdrażane są poszczególne zadania w ramach realizacji funduszu
sołeckiego. Dodał, iż na obecną chwilę przygotowywane jest zapytanie inwestycyjne,
a niebawem będą organizowane spotkania z sołtysami dotyczące wskazania odcinków dróg na
które ma być wywożone kruszywo. Następnie wyjaśnił, iż w kwestii projektów technicznych
na przebudowę dróg będzie niebawem zlecone zapytanie cenowe na ich wykonanie. W tym
miejscu zaznaczył to, iż może być bardzo duża niespodzianka z uwagi na to, iż wytypowane
zostały drogi, które są drogami gminnymi, oprócz jednej znajdującej się w miejscowości
Łazów, która jest drogą wewnętrzną. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt wyjaśnił, iż
w roku ubiegłym zmieniły się przepisy, które wprowadzają pewne wymogi a mianowicie to,
że w drodze gminnej musi być wybudowany kanał teletechniczny, którego koszt na odcinku
1 km opiewa na kwotę przeszło 200 tys. zł, natomiast żeby móc wykonać projekt na taką
drogę należy w pierwszej kolejności uzyskać decyzję środowiskową, której koszt podraża
projekt minimum dwukrotnie. Dla przykładu podał koszt takiego projektu drogi
w miejscowości Las Zawadzki wraz z wykonaniem mapy. Następnie zapewnił, iż
wspomniane projekty będą sukcesywnie wdrażane, zostanie również zlecone zapytanie
cenowe po to, by mieć świadomość tego, jakie środki finansowe trzeba będzie planować.
W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt odniósł się jeszcze szerzej do kwestii realizacji
dalszych wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zwracając jednocześnie uwagę na

procedury, jakie muszą być zachowane przy wykonywaniu takich przedsięwzięć.
Następnie głos ponownie zabrał radny Cz. Mikła, który wystąpił z kolejnym pytaniem
dotyczącym odbioru folii z gospodarstwa rolnych.
Również do tej kwestii odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, który poinformował zebranych
o tym, że została podpisana umowa z wykonawcą, który został już wyłoniony. Dodał, iż
oferowana kwota, to 540 zł od odbioru 1 tony folii w związku, z czym należy dołożyć trochę
środków do wcześniej zaplanowanej kwoty. Następnie podkreślił to, iż niebawem omawiane
zadanie będzie realizowane, a osoby zainteresowane będą poinformowane o wszystkich
szczegółach. Niemniej zaznaczył to, że folię trzeba będzie dostarczyć w wyznaczone miejsce
Ponadto nadmienił, iż udało się pozyskać kolejne środki podobnie, jak na realizację programu
związanego z odbiorem eternitu.
W tym miejscu radny Cz. Mikła przedstawił sytuację kiedy, to odmówiono odbioru odpadów,
a mianowicie folii po balotach, która została umieszczona w pojemniku na plastik.
Odnosząc się do powyższej uwagi Wójt Gminy zaznaczył to, że folia musi być czysta i nie
może posiadać żadnych zanieczyszczeń, gdyż takie są warunki umowy. Następnie
poinformował zebranych o zebraniu, jakie miało miejsce w dniu 14 lipca br., które dotyczyło
budowy wiaduktu w miejscowości Kolonia Zawady. W toku dalszego wystąpienia pokrótce
przedstawił szczegóły z przebiegu tego spotkania, a także udzielił informacji dotyczących
planowanego przedsięwzięcia oraz procedur, jakie do tej pory zostały wdrożone.
Ad. 9
Z uwagi na brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpaniu tematyki zaplanowanej na to
posiedzenie Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w obradach i zamknął
kolejną już trzydziestą drugą sesję Rady Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
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