Protokół Nr XXXV/20
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 8 września 2020 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 14
Sesję rozpoczęto o godz. 1330
Sesję zakończono o godz. 1425
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 XXXV 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 upoważnienia do wystąpienia z wnioskami o wsparcie dla
jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2020 rok.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. 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
W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Michał Włodarczyk – Wójt Gminy, który przedstawił
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w sposób szczegółowy założenia przedłożonego aktu, a także uzasadnił konieczność jego
podjęcia. Oznajmił, że w ramach walki ze skutkami pandemii koronawirusa został ogłoszony
nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji lokalnych z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Przypomniał również o tym, iż podobne środki wpłynęły już do budżetu gminy
w kwocie 820 tys. zł, niemniej jednak wyjaśnił, iż obowiązywały inne kryteria dotyczące ich
podziału na daną jednostkę samorządową, co następnie szerzej omówił. Zaznaczył
mianowicie, iż składając wniosek należy oszacować koszty danej inwestycji oraz sporządzić
wstępny projekt. Następnie dodał, iż część dokumentacji gmina posiada i niektóre z nich
zostaną wykorzystane, natomiast kilka z nich jest już w realizacji. Kontynuując swą
wypowiedź Pan Wójt oznajmił, iż złożony zostanie między innymi wniosek na budowę hali
sportowej w miejscowości Chociw, aby uzyskać 100% dofinansowania. Dodał, iż kosztorys
tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 7,6 mln zł. W dalszej kolejności poinformował, iż
pozostałe wnioski będą dotyczyły inwestycji drogowych, a dwa z nich realizowanych już
w bieżącym roku zadań, czyli budowa nawierzchni asfaltowych w miejscowościach Chociw
i Restarzew Cmentarny. Wyjaśnił również to, iż kwota planowanego przedsięwzięcia nie
może być niższa niż 400 tys. zł, natomiast gmina Widawa planuje wystąpić o przyznanie
kilkunastu milionów złotych. Ponadto wymienił jeszcze kilka przykładowych odcinków dróg,
które wpisują się w omawiany program. Zaznaczył jednocześnie, iż na obecną chwilę jednak
nie wiadomo ile z nich się w ogóle zakwalifikuje, gdyż nie ma nałożonych limitów co do
ilości wniosków składanych przez dany samorząd. W toku dalszego wystąpienia Pan Wójt
poinformował jeszcze zebranych o tym, iż pozyskane ewentualnie środki będzie można
wydatkować do końca 2022 roku. Następnie przyznał, iż w przypadku otrzymania nawet
pewnej części tego wsparcia finansowego, na pewno wzmocni budżet naszego samorządu,
a pieniądze te będzie można wykorzystywać chociażby na wkład własny. Jako przykład podał
inwestycję związaną z przebudową drogi w miejscowości Dębina, której koszt realizacji
opiewa na sumę około 3,5 mln zł. Dodatkowo wyjaśnił, iż niektórych projektów niestety nie
uda się wpisać do tego programu, gdyż wspomniana kwota 400 tys. zł stanowi pewną barierę,
dlatego też te mniejsze zadania się już nie kwalifikują. W dalszej kolejności Pan Wójt
nadmienił, iż zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu, które wydał Prezes Rady
Ministrów omawiany wniosek trafia za pośrednictwem Wojewody do Premiera
Rzeczpospolitej Polskiej, który następnie wyznacza komisję, która na bieżąco będzie
zajmowała się ich rozpatrywaniem. W związku z powyższym wyjaśnił, iż przyznane środki
pieniężne dość szybko trafiają do budżetów samorządowych, aby poprzez realizowanie
inwestycji mogły one angażować firmy oraz pracowników, gdyż takie działania mają
prowadzić do wyprowadzenia kraju z kryzysu finansowego. Kontynuując swą wypowiedź
Wójt Gminy wyjaśnił jeszcze konieczność podejmowania przedłożonej uchwały. Ponadto
dodał, iż jeden z wniosków będzie dotyczył zakupu dodatkowego pojazdu dla Gminnego
Zakładu Usług Komunalnych, ponieważ kwota jaką oszacowano na podstawie zapytań
cenowych to 1,4 mln zł na brakujący sprzęt, który jest niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania wspomnianej jednostki. Reasumując swe wystąpienie Pan Wójt wyjaśnił, iż
na obecną chwilę nie jest w stanie określić na jaką sumę będą opiewały te wszystkie
zgłoszenia niemniej jednak wstępnie przypuszcza, że może to być nawet około 15 mln zł.
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Następnie zaznaczył, iż jeszcze w dniu dzisiejszym po podjęciu niniejszego aktu zostaną
wysłane już pierwsze wnioski, gdyż procedura jest dość uproszczona i odbywa się drogą
elektroniczną.
Następnie z uwagi na brak jakichkolwiek pytań 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 XXXV/188/20 w sprawie upoważnienia do wystąpienia z wnioskami
o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych została przyjęta 14 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXV/188/20 w sprawie upoważnienia do
wystąpienia z wnioskami o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi załącznik
nr 2 do protokołu).
Ad. 5
Realizując kolejny punkt porządku obrad głos zabrał ponownie Wójt Gminy, który
szczegółowo omówił uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały. Oznajmił mianowicie to,
że zachodzi konieczność dokonania zmian w nakładach inwestycyjnych dotyczących między
innymi przebudowy dróg, które wstępnie zaplanowane zostały do realizacji ze środków
funduszu sołeckiego. Następnie szerzej odniósł się do przyczyn, które miały wpływ na
problem związany z ich wykonaniem. W toku dalszego wystąpienia Pan Wójt poinformował
zebranych o wysokości kwoty, jaka została przesunięta oraz wymienił projekty, które
dodatkowo zostały wpisane w budżet. Na zakończenie szerzej odniósł się do inwestycji
dotyczącej przebudowy dróg osiedlowych w Widawie.
W dalszej kolejności ze względu na brak jakichkolwiek pytań do omówionego
i przedłożonego w tym punkcie projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego
treść.
Następnie zarządził głosowanie nad jego podjęciem w wyniku, którego Uchwała
Nr XXXV/189/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Widawa na 2020 rok została
przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXV/189/20 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Widawa na 2020 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Ad. 6
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i zapytań Przewodniczący Rady poprosił Pana
Andrzeja Orlewskiego – Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
zabranie głosu i przedstawienie obecnej sytuacji panującej w służbie zdrowia. Następnie
zachęcał radnych do zadawania pytań dotyczących miedzy innymi zasad funkcjonowania
placówek zdrowotnych na terenie naszej gminy, gdyż pacjenci często sygnalizują o pewnych
problemach.
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W tym miejscu głos zabrała radna Ewa Kaczmarek zgłaszając uwagę, co do ostrej krytyki ze
strony mieszkańców Rogóźnia, którzy skarżą się na niestosowne zachowania pań
przyjmujących zgłoszenia telefoniczne, które są niegrzeczne i nieuprzejme. Ponadto pacjenci
słyszą w słuchawce „śmichy, chichy”, natomiast osób chorych nie ma kto obsłużyć. Następnie
zwróciła się do Pana Kierownika z prośbą o podjęcie jakichkolwiek działań mających na celu
przywrócenie pewnych zasad, co do pracy personelu.
Odnosząc się do powyższej uwagi Pan Kierownik zaznaczył, iż musi wpłynąć oficjalna
skarga, w której ma być wskazane „kto, gdzie i kiedy”, ponieważ różne są pogłoski. Ponadto
oznajmił, iż prowadzi rozmowy z personelem, natomiast dochodzą do niego takie „głosy”
o tym, że nie można się dodzwonić, że są kolejki przy pobraniach, a także o tym, co
wspomniała pani radna, że panie czasami w nieodpowiedni sposób się zachowują. Ponadto
raz jeszcze podkreślił to, że prowadzi rozmowy ze swoimi pracownicami, niemniej jednak nie
ma na wszystko wpływu, tym bardziej, że sytuacja jest trudna zarówno dla nich, jak i też
pacjentów i czasami zdarza się, że te „nerwy puszczają”. Następnie Pan A. Orlewski zapewnił
o tym, iż będzie starał się nadzorować personel, jednakże raz jeszcze prosi o to, żeby daną,
niestosowną sytuację zgłaszać do niego na bieżąco, gdyż po pewnym czasie ciężko jest
ustalić, jacy pracownicy pełnili dyżur, a tym samym wskazać konkretną osobę. Zaznaczył, iż
wówczas będzie miał większe możliwości na zareagowanie, gdyż tak, jak wspomniał po
czasie trudno stwierdzić fakty. Ponadto raz jeszcze podkreślił to, że obecna sytuacja, jaka
panuje w kraju, a co za tym idzie wprowadzenie „teleporad” niekorzystnie wpływa zarówno
na pacjentów, którzy się denerwują, jak również na personel służby zdrowia, gdyż z dnia na
dzień wprowadzane są nowe wytyczne, o czym za chwilę opowie. Na zakończenie swej
wypowiedzi Pan Kierownik przeprosił za negatywne zachowania ze strony nadzorowanego
przez niego personelu.
Jako kolejny głos zabrał radny Stanisław Pokorski, który zwrócił się z zapytaniem
dotyczącym „teleporad”, a mianowicie do kiedy lekarze będą przeprowadzać jedynie
telefonicznie wywiad z pacjentem, gdyż są osoby, które powinny zostać bezpośrednio
przebadane.
Następnie głos ponownie zabrał Pan A. Orlewski, który zaznaczył, iż w pierwszej kolejności
chciałby przedstawić zasady na, jakich obecnie działa ośrodek zdrowia, a następnie będzie
odpowiadał na zadawane pytania. W związku z powyższym przedstawił taką informację
omawiając w sposób szczegółowy zasady na, jakich udzielane są „teleporady” oraz jaką inną
ewentualną pomoc mogą otrzymać pacjenci, a także z jakich innych świadczeń mogą
korzystać. Ponadto wyjaśnił przyczyny zamknięcia ośrodków zdrowia w Brzykowie oraz
w Chociwiu.
Po wystąpieniu Pana Kierownika Przewodniczący Rady odnosząc się do wcześniejszej uwagi,
co do pań pracujących w recepcji, a mianowicie zapytał o to w jaki sposób mają być
zgłaszane te niestosowne zachowania skoro nie można wejść do budynku ośrodka.
Odnosząc się do powyższej kwestii Pan A. Orlewski wyjaśnił, iż można zadzwonić do
ośrodka zdrowia i poprosić o przełączenie rozmowy do kierownika, bądź też można
telefonować bezpośrednio do niego na numer prywatny. Ponadto dodał, iż wówczas będzie
mógł bezpośrednio porozmawiać z taką osobą i odpowiednio zareagować. Następnie
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zaznaczył, iż różni są ludzie i różnie mówią, on natomiast nie broni swojego personelu,
niemniej jednak nie uważa, że panie są aż tak nieprzyjemne. Raz jeszcze podkreślił, iż jest to
ciężki okres zarówno dla służby zdrowia, jak i pacjentów w związku, z czym należy wykazać
się dużą empatią i spokojem, ponieważ koronawirus rozprzestrzenił się i jest coraz więcej
zachorowań. W toku dalszej wypowiedzi Pan Kierownik oznajmił, iż nie należy dopatrywać
się tutaj niczyjej winy, gdyż on osobiście wolałby powrócić do normalnego trybu pracy, jaki
był przed pandemią.
Następnie z kolejną kwestią zwrócił się radny Rafał Brożyna, który nadmienił, iż jak
wiadomo osoba dorosła umie w jakiś sposób zdiagnozować swój stan zdrowia i opowiedzieć
lekarzowi co mu dolega, natomiast co w przypadku chorego dziecka, które na pewno
należałoby osłuchać. W związku z powyższym poprosił o udzielenie rad rodzicom, jak mają
się zachować w takich przypadkach.
Odpowiadając na powyższe Kierownik wyjaśnił, iż rozpoczął się rok szkolny, dzieci zaczęły
uczęszczać do szkół, natomiast rozpoczął się bądź niebawem rozpocznie się okres infekcyjny.
W związku z powyższym każde dziecko, u którego zauważone zostaną jakieś nietypowe
objawy zostanie odizolowane i poinformowany o tym fakcie zostanie rodzic, który zabiera
dziecko do domu i kontaktuje się następnie z ośrodkiem zdrowia. Wyjaśnił następnie, iż
w pierwszej kolejności przeprowadzana jest „teleporada”, natomiast jeśli stan zdrowia
dziecka na to wskazuje umawiana jest wizyta bezpośrednio u lekarza. Ponadto nadmienił, iż
jak wiadomo jest duża różnica między osobą dorosłą, a dzieckiem ponieważ dorosły wie, co
go boli i może skonkretyzować swoje objawy przez telefon i wówczas lekarz może
w pewnym stopniu postawić diagnozę, natomiast z dziećmi jest tak, że czasami są na tyle
małe, że nie potrafią tego określić. W związku z powyższym podkreślił, iż w takim przypadku
konieczna będzie wizyta w ośrodku zdrowia, niemniej jednak musi ona być uprzednio
umówiona z lekarzem, który o tym decyduje.
Z kolejną uwagą wystąpił Przewodniczący Rady, która dotyczyła szczepień przeciwko grypie.
Mianowicie zapytał o to, jak obecnie będzie się to odbywało, gdyż raczej jego zdaniem bez
wizyty u lekarza się nie obejdzie.
W odpowiedzi na powyższą uwagę Pan Kierownik zaznaczył, iż na obecną chwilę z tego, co
się orientuje tych szczepionek jeszcze nie ma, a ma być ich około 2 mln, co jego zdaniem jest
zdecydowanie zbyt mało. Ponadto dodał to, iż osoby powyżej siedemdziesiątego piątego roku
życia otrzymają je bezpłatnie, natomiast pozostali pacjenci mogą uzyskać receptę na taką
szczepionkę. Następnie wyjaśnił, iż przed zaszczepieniem osoba musi być zbadana przez
lekarza, a szczepienia odbywają się w ośrodku zdrowia. W toku dalszej wypowiedzi Pan
A. Orlewski zaznaczył jeszcze, iż jak najbardziej wskazane jest to, aby pacjenci się szczepili
przeciw grypie, gdyż specjaliści twierdzą, że uodparniają one organizm przed zarażeniem się
wirusem COVID-19.
W temacie głos zabrał jeszcze Wójt Gminy, który przyznał to, iż pewne problemy się
nawarstwiły, chociażby samo oczekiwanie pacjentów przed budynkiem ośrodka zdrowia na
wizytę lekarską bądź na receptę. Dodał, iż sporo było różnego rodzaju podobnych sygnałów
w związku, z czym zorganizowane zostało spotkanie z sołtysami w trakcie, którego
Kierownik SP ZPOZ przedstawił obecną sytuację służby zdrowia i w którym uczestniczyli
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również lekarze z naszej placówki. Następnie wyjaśnił, iż w wyniku zagorzałej dyskusji
ustalono między innymi to, aby pobrania próbek do badań odbywały się dwa razy w tygodniu
i były one umawiane na konkretną godzinę. Ponadto zaznaczył, iż z uwagi na problemy
związane z dodzwonieniem się do ośrodka zdrowia został uruchomiony kolejny telefon
komórkowy. W toku dalszej wypowiedzi Wójt Gminy zaapelował o to, by osoby, które chcą
uzyskać jedynie receptę próbowały się kontaktować ze służbą zdrowia w godzinach
popołudniowych, gdyż od samego rana te linie telefoniczne są przeciążone. Poinformował
również zebranych o tym, iż niebawem odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej, w którym
udział wezmą również lekarze po to, by przeanalizować, jakie kolejne usprawnienia
wprowadzić dla dobra pacjentów. Na zakończenie swej wypowiedzi przedstawił zasady,
jakimi należy się kierować w razie podejrzenia zakażeniem koronawirusem, a także zapewnił
o tym, iż sytuacja na bieżąco jest monitorowana i w razie jakichkolwiek innych zagrożeń będą
podejmowane odpowiednie rozwiązania, aby zapewnić pacjentom niezbędną pomoc.
W odniesieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał ponownie Pan A. Orlewski, który
w związku z poruszoną kwestią dotyczącą recept zaznaczył to, iż zgodnie z obowiązującym
prawem pacjenci nie powinni przychodzić do ośrodka zdrowia po przedłużenie recept i to jest
tylko dobra wola recepcjonistek, że przyjmują takie zlecenia bezpośrednio, gdyż
w Rozporządzeniu wyraźnie jest wskazane, że powinno się to odbywać drogą telefoniczną.
W związku z powyższym tych kolejek przed budynkiem nie powinno być w ogóle. Następnie
dodał, iż należy również zrozumieć jego i podległy mu personel, gdyż odnosi on wrażenie, że
są traktowani jako, taki trochę „chłopiec do bicia” cały czas, ponieważ wszystko się
wszystkim nie podoba. Ponadto zaznaczył to, iż jak już wspomniał kolejek po recepty być nie
powinno, a po za tym zarówno pracownicy, jak i lekarze wysłuchują obelg ze strony
pacjentów, którzy kierują nawet do nich różnego rodzaju groźby. Dodatkowo zwrócił się
z prośbą do radnych, aby starali się tłumaczyć pewne kwestie społeczeństwu, aby w tym
ciężkim dla wszystkich okresie „studzić” te negatywne emocje. Kontynuując swe wystąpienie
Pan Kierownik raz jeszcze podkreśli, to o czym wspomniał Wójt Gminy żeby pacjenci
w sprawie recept dzwonili w godzinach popołudniowych, a nie wcześnie rano już od godziny
ósmej piętnaście.
W tym miejscu radny Jan Krata zauważył to, że nie wszyscy mają telefony.
Odnosząc się do powyższej uwagi Pan A. Orlewski zaznaczył to, że personel nie odmawia
wydawania tych recept, a jedynie chce dbać o dobro pacjenta. Raz jeszcze podkreślił to, że
nie powinni oni przychodzić, niemniej jednak nie ma takiej sytuacji, że otwiera się drzwi
i mówi, się takiej osobie, że nie zostanie obsłużona, bo wówczas dopiero wywiązałaby się
afera. Ponadto po raz kolejny poprosił o wyrozumiałość zapewniając jednocześnie o tym, iż
nigdy nie było takiej sytuacji, że pacjent nie był przyjęty przez lekarza, którzy w obecnym
czasie wzięli na siebie ogromną odpowiedzialność, gdyż to oni jako pierwsi mają kontakt
z pacjentem.
Następnie Przewodniczący Rady zauważył, iż rolą radnych jest informowanie społeczeństwa,
niemniej jednak osoba nadzorująca służbą zdrowia powinna również na bieżąco przekazywać
odpowiednie dane dotyczące nie tylko pandemii, ale również recept, gdyż być może nie każdy
wie, że można je uzyskać drogą telefoniczną. W toku dalszej wypowiedzi powołując się na
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przykład jednego z mieszkańców zauważył, iż obecnie ogólnie sytuacja służby zdrowia jest
dość ciężka, problem jest głównie z uzyskaniem szybkiej pomocy doraźnej, gdyż bardzo
wiele formalności należy dopełnić, chociażby przy zgłoszeniach. Reasumując swą wypowiedź
zaznaczył, iż rozumie to, że oczekuje się od społeczeństwa jakiegoś racjonalnego podejścia,
niemniej jednak pacjenci również chcą, aby udzielono im pomocy oraz traktowano w należyty
sposób.
W związku z powyższą uwagą głos ponownie zabrał Kierownik SP ZPOZ, który zaznaczył to,
iż informacja w formie kurendy została niezwłocznie wywieszona na drzwiach ośrodka,
a także umieszczona na stronie internetowej. Następnie przyznał to, że zdaje sobie sprawę
z tego, że być może nie do wszystkich mieszkańców ta informacja dotarła, niemniej jednak on
osobiście, jeżeli jest tylko taka potrzeba uczestniczy w różnego rodzaju spotkaniach w celu
udzielania niezbędnych wyjaśnień. Ponadto przyznał, iż przez sytuację z koronawirusem
w służbie zdrowia dzieje się bardzo dużo poważnych rzeczy, a pacjenci wymagający stałej
opieki, tak jak chociażby osoby z nowotworami mają ograniczony dostęp do poradni. Na
zakończenie swej wypowiedzi Pan A. Orlewski wyraził nadzieję na to, iż w naszym ośrodku
zdrowia nie dojdzie nigdy do takich sytuacji, że pacjent nie zostanie przyjęty, czy też w porę
nie zostanie mu udzielona pomoc.
W temacie głos zabrał jeszcze Wójt Gminy nadmieniając o tym, iż jeżeli tylko zajdzie taka
potrzeba, żeby przekazać informacje mieszkańcom, czy też jakichkolwiek wyjaśnień, to
wówczas będzie można zorganizować kilka spotkań w tych większych miejscowościach, przy
zachowaniu odpowiednich wytycznych, co do liczby uczestników i zabezpieczenia przed
zakażeniem się koronawirusem.
Ad. 7
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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