Protokół r XXXI/09
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 3 września 2009 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 12
Ad. 1
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady – Pan Robert M ajczyk, który na wstępie
swego wystąpienia stwierdził, iż zgodnie z listą obecności na sali obrad w chwili obecnej
znajduje się 12 radnych, czyli jest kworum niezbędne do podejmowania uchwał przez Radę
Gminy. Następnie powitał radnych, Pana Skarbnika, Panią M ecenas oraz poinformował, iż
Pan Wójt spóźni się na obrady, dlatego też sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
przedstawi w momencie, gdy pojawi się na spotkaniu.
W dalszej części wyjaśnił, iż porządek obrad został przekazany w materiałach. Następnie
dodał, iż zachodzi konieczność wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania. W dalszej części zaproponował umieszczenie powyższego
projektu uchwały w punkcie 10 porządku obrad. Następnie zarządził głosowanie nad
przedstawioną propozycją.
W wyniku głosowania 12 radnych było „za” przyjęciem proponowanego porządku obrad,
który przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy Widawa.
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/182/09 Rady Gminy Widawa
z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
wynikającego z uchwały budżetowej na 2009 rok na realizację zadań inwestycyjnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu wynikającego
z uchwały budżetowej na 2009 rok z przeznaczeniem na finansowanie deficytu i spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łaskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Widawa do
projektu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności Wiejskiej Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-213” w celu realizacji zadania pod nazwą „M odernizacja stacji
ujęcia wody w Widawie budowa zbiorników żelbetonowych o pojemności 300 m3,
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zborów, Grabówie, Kolonia Ochle i Ochle
oraz sieci kontenerowej pompowni wody w miejscowości Zborów”.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
11. Interpelacje i wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.
Ad. 2
W kolejnym punkcie Przewodniczący poprosił o zatwierdzenie protokołu z poprzedniego
posiedzenia sesji. Przypomniał, że ów protokół był dostępny w Urzędzie Gminy, natomiast
w dniu sesji odpowiednio wcześniej został wyłożony do wglądu. Ponieważ do protokołu nie
zgłoszono żadnych uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
W wyniku głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy został przyjęty
12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali w chwili
głosowania.
Ad. 3
W dalszej części obrad Przewodniczący udzielił głosu Panu Wiesławowi Kaczmarkowi –
Skarbnikowi Gminy i poprosił o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2009 roku. Na wstępie Pan Skarbnik przypomniał, iż budżet gminy został
uchwalony dnia 29 stycznia bieżącego roku, a w trakcie jego wykonywania było dokonanych
kilka zmian przez Radę Gminy w drodze uchwał oraz przez Pana Wójta poprzez Zarządzenia.
Następnie przedstawił kwoty zaplanowanych dochodów i wydatków oraz deficytu, który nie
został wykonany. Ponadto przedstawił plan budżetu po dokonanych zmianach ze szczególnym
uwzględnieniem pozycji, w których zanotowano mniejsze wykonanie podając jednocześnie
powody słabszego wykonania dochodów. Następnie poinformował, iż w pierwszym półroczu
nie został uruchomiony zamierzony kredyt, który zostanie niebawem zaciągnięty w ING Bank
Śląski o/Wieluń. Kontynuując Pan Skarbnik przedstawił realizację spłaty kredytów i pożyczek
długoterminowych, zaznaczając przy tym, iż po spłacie 60% zadłużenia zaciągniętego
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można się ubiegać
o umorzenie pozostałej jego części pod warunkiem jednak przeznaczenia tej kwoty na
inwestycje związane z ochroną środowiska. W dalszej części zaznaczył, iż w drugim półroczu
realizacja wydatków ulegnie znacznej zmianie, gdyż zapłata za wykonane zadania z reguły
następuje właśnie w kolejnym półroczu. Na zakończenie Pan Skarbnik wymienił jeszcze
zaplanowane inwestycje oraz te, które zostały już zrealizowane.
Następnie Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania. Ze
względu jednak na to, iż nie było żadnych pytań dotyczących wystąpienia Pana Skarbnika
zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania sprawozdanie z wykonania budżetu z I półrocze 2009 roku zostało
przyjęte jednogłośnie przez 12 radnych obecnych na sali w chwili głosowania.
Ad. 4
Przystępując do realizacji następnego punktu Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu
Jerzemu Blaźlakowi – Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie z działalności między
sesjami, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. W trakcie omawiania działań
wykonanych w ostatnim czasie Pan Wójt poinformował, iż ze względu na trwającą
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przebudowę drogi wojewódzkiej oraz ul. Kiełczygłowskiej gmina, a głównie Zakład Usług
Komunalnych pomagał przy znalezieniu miejsca oraz składowaniu materiałów służących do
przebudowy tej drogi. Ponadto dodał, iż jeżeli po zakończeniu prac niewykorzystana część
materiałów takich jak chociażby kruszywo, ziemia, bądź kostka chodnikowa przejdzie na
własność gminy. Następnie wyjaśnił, iż w przyszłości należy również dokonać modernizacji
placu targowiska, gdzie odbywały się tegoroczne obchody „Dni Widawy”. Przy okazji
omawiania tego tematu Pan Wójt podziękował tym osobom, które pomagały przy
organizowaniu tej gminnej imprezy. Następnie omawiając punkt dotyczący wykonawstwa
projektu technicznego na modernizację dróg na osiedlu w Widawie i Chociwiu zaapelował do
mieszkańców, których dotyczy ta kwestia o zaangażowanie i udział w tworzeniu tego
projektu.
Ad. 5
Do omówienia następnego punktu Przewodniczący poprosił Pana Skarbnika, który na wstępie
swego wystąpienia poinformował, iż po dokonaniu analizy wydatków za miesiąc lipiec oraz
częściowo również za miesiąc sierpień można dokonać pewnych przesunięć w budżecie
gminy. Następnie wyjaśnił jakie kwoty i na jaki cel zostaną przekazane oraz z jakiego źródła
pochodzą.
W dalszej części ze względu na brak dodatkowych pytań do przedstawionego projektu
uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i następnie zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania oznajmił, że Uchwała Nr XXXI/186/09 Rady
Gminy Widawa w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok została przyjęta 12 głosami
„za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali w chwili głosowania.
Ad. 6
Realizując porządek obrad Przewodniczący poprosił ponownie o zabranie głosu Pana
Skarbnika, który udzielił wyjaśnień do projektów uchwał umieszczonych w tym oraz
kolejnym punkcie. Na wstępie poinformował, iż podjęta uchwała na jednej z poprzednich
sesji dotycząca zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych została przekazana
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu uzyskania opinii. Następnie dodał, iż pomimo
tego, iż w ubiegłym roku była podejmowana uchwała o podobnej treści, to zespół analizujący
zakwestionował ją wskazując błędny zapis a konkretnie trzy słowa, które są zbędne.
Kontynuując Pan Skarbnik wyjaśnił, iż należy zatem uchylić tą uchwałę i podjąć kolejną już z
prawidłowym zapisem.
Po wystąpieniu Pana Skarbnika Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego
powyżej projektu uchwały uchylającej. Z uwagi jednak na brak chętnych do podjęcia dyskusji
w tym temacie odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/187/09 Rady Gminy Widawa w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXIX/182/09 Rady Gminy Widawa z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu wynikającego z uchwały budżetowej na 2009 rok na
realizację zadań inwestycyjnych została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 7
W tym miejscu Przewodniczący z uwagi, iż projekt uchwały został omówiony w powyższym
punkcie przeczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/188/09 Rady Gminy Widawa w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu wynikającego z uchwały budżetowej na 2009 rok
z przeznaczeniem na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
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i pożyczek została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych
obecnych na sali.
Ad. 8
Przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad Przewodniczący poprosił również
o zabranie głosu Pana Skarbnika i udzielenie wyjaśnień do przedmiotowego projektu
uchwały. Na wstępie swego wystąpienia Pan Skarbnik przypomniał, iż na jednej
z poprzednich sesji podjęta była uchwała o przeznaczeniu kwoty 20 tys. zł., w formie dotacji
dla szpitala w Łasku na zakup pantomografu stomatologicznego. Następnie dodał, iż
konieczne jest jeszcze podjęcie kolejnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Łaskiego, co wynika z ustawy o finansach publicznych. Kontynuując wyjaśnił, iż
aby móc uruchomić środki przeznaczone na tą dotację niezbędne jest podjęcie dodatkowej
uchwały, o której mowa.
W tym miejscu radny Polak zapytał czy te środki pieniężne przekazane zostaną szpitalowi za
pośrednictwem Starostwa.
W odpowiedzi Pan Skarbnik wyjaśnił, iż pieniądze przekazywane są na szpital za
pośrednictwem Starostwa, z czego oni oczywiście muszą się rozliczyć.
Jako kolejny głos zabrał radny M ikła, który zapytał, czy gmina co pół roku będzie
przekazywała takie dotacje czy też może wystarczy raz w roku.
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż sytuacja finansowa szpitala jest bardzo
trudna, dlatego też należy podjąć takie działania, aby utrzymać tą placówkę. Ponadto dodał, iż
należy również prosić przedstawicieli Powiatu, czy też szpitala o udzielanie informacji na
temat jego funkcjonowania. Kontynuując poinformował, iż ogromne zadłużenie szpitala
wymaga dobrego programu naprawczego, gdyż same odsetki pochłaniają wiele pieniędzy.
Następnie wyjaśnił, iż przekazywana z naszej strony kwota jest niewielka jednak taka
skromna pomoc jest wskazana tym bardziej, że wszystkie samorządy z naszego powiatu
również zaoferowały swoje wsparcie.
Następnie Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś pytania do omówionego projektu
uchwały i ze względu na brak dodatkowych uwag odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/189/09 Rady Gminy Widawa w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Łaskiego została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie
przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Następnie Przewodniczący zarządził kilkominutową przerwę.
Ad. 9
Po wznowieniu obrad Przewodniczący udzielił głosu Panu Wójtowi i poprosił o wyjaśnienia
dotyczące przedmiotowego projektu uchwały. Na wstępie swego wystąpienia poinformował,
iż został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczący przebudowy
infrastruktury wodociągowej na południu gminy. Następnie wyjaśnił, iż koszt całości tego
zadania oscyluje w granicach przeszło 3 mln. zł., co stanowi roczny budżet inwestycyjny
własny. Ponadto dodał, iż istnieje wielka szansa, iż projekt ten po dokonaniu drobnych
uzupełnień zostanie zaakceptowany i zostanie podpisana umowa. Kontynuując wyjaśnił, iż
póki co nikt nie jest w stanie określić jak długo będzie trwała procedura związana
z rozpatrywaniem i uzupełnianiem projektu. Ponadto Pan Wójt poinformował, iż
sfinansowanie tego projektu może zostać pokryte maksymalnie w 75%, to po przeliczeniu
kwota dofinansowania była by w granicach 2,5 mln. zł. Następnie zwrócił się do radnych
z prośbą o wyrażenie swej opinii w tym temacie, gdyż wprowadzenie tego zadania
w znacznym stopniu mogłoby obciążyć budżet gminy w przyszłym roku, ponieważ nadal
należy również finansować realizację projektu Północ-Południe. W dalszej części wyjaśnił, iż
w tym roku nie było realizowane żadne zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej,
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dlatego też należy zaryzykować i zaakceptować ten projekt. Następnie raz jeszcze porosił o
rozważenie przez Radę tej propozycji i podjęcie decyzji, gdyż zaakceptowanie tej uchwały
intencyjnej umożliwi dalsze działania w tym temacie. W dalszej części omówił kwestię
przekazania dofinansowania oraz terminu realizacji tego przedsięwzięcia, które jest dosyć
dużym zadaniem. Ponadto dodał, iż ważne jest, aby zdążyć zrealizować ten projekt przed
rozpoczętą już przebudową drogi Północ-Południe. Kontynuując Pan Wójt wyjaśnił, iż trudno
jest również przewidzieć, czy podany koszt wykonany na podstawie kosztorysu
inwestorskiego będzie adekwatny do tego, co nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu. Ponadto
dodał, iż nie wiadomo również, jaka jest możliwość pozyskania wykonawcy tego zadania,
gdyż wiele gmin zakończyło już temat związany z wodociągowaniem. Następnie wyjaśnił, iż
trudne jest podjęcie tej decyzji, jednak realizacja tej inwestycji zamknęłoby temat gospodarki
wodnej na południu gminy, nie licząc tych dwóch inwestycji w miejscowości Siemiechów
i Korzeń, które są w trakcie przygotowań. W tym miejscu poinformował, iż w trybie pilnym
należy dokonać połączenia wodociągu w miejscowości Kocina z miejscowością Brzyków,
a także wykonana jest również dokumentacja na ul. Pomorską w Widawie. Następnie
wyjaśnił, iż jeżeli dojdzie do realizacji tego zadania, to prawdopodobnie w przyszłym roku
wystąpi również konieczność zaciągnięcia przez gminę kolejnego kredytu. Ponadto
poinformował, w jakim stopniu podjęcie wykonania tego przedsięwzięcia obciążyłoby budżet
gminy na czas do momentu refundacji tej inwestycji. W dalszej części wyraził aspekty
przemawiające za podjęciem tego wyzwania, gdyż chcąc realizować budowę wodociągów
wyłącznie z własnych środków to temat ten nie zostanie zakończony prze kilka najbliższych
lat. Ponadto przypomniał, iż przygotowanych jest sporo dokumentacji na budowę nakładek
drogowych oraz innych zadań, które każdy z radnych chciałby, aby były one wykonane na
jego terenie i dlatego też konieczne będzie zaciągnięcie sporego kredytu w przyszłym roku,
aby wprowadzić do realizacji kilka inwestycji. Następnie wyjaśnił, iż podjęcie omawianego
projektu uchwały jest bardzo znaczące, gdyż bez zgody Rady na zabezpieczenie w budżecie
gminy środków na realizację tego zadania nie można podjąć dalszych działań i przepadnie
szansa na dofinansowanie modernizacji struktury wodociągowej na południu gminy.
W dalszej części przypomniał, iż Kopalnia w Bełchatowie podjęła się budowy wodociągu
łącznie z przyłączami w dwóch miejscowościach. Ponadto dodał, iż obecnie władze Kopalni
wycofały się z realizacji obiecanego zadania i najchętniej przekazałyby wykonaną
dokumentację gminie. Następnie Pan Wójt wyjaśnił, iż należy doprowadzić do tego by jednak
Kopalnia dokonała budowy wodociągu, gdyż prowadzone przez nią działania są przyczyną
obsuszania terenów gminy. Kontynuując ponownie poprosił radnych o podjęcie dyskusji
w przedstawionym temacie oraz możliwości podjęcia większego kredytu w przyszłym roku,
który umożliwiłby realizację zaplanowanych inwestycji. Ponadto poinformował, iż warto
podjąć ryzyko, a w razie jakichkolwiek komplikacji istnieje możliwość wprowadzenia zmian
w podjętej uchwale i rezygnacji z projektu. Dodał również, iż w przypadku zbyt długiego
okresu rozpatrywania wniosku przez Urząd M arszałkowski gmina będzie musiała
przeprowadzić to zadanie z własnych środków, gdyż należy zdążyć z budową wodociągu
w miejscowości Zborów, przed przebudową drogi powiatowej. Ponadto wyjaśnił, iż
w sytuacji przeciągania się procedury związanej z analizowaniem wniosku trzeba będzie
apelować o przyspieszenie. Na zakończenie przypomniał, iż od momentu złożenia wniosku na
przebudowę drogo Północ-Południe do momentu podpisania umowy upłynęło 2,5 roku.
Jako kolejny głos zabrał radny Olejniczak, który poprosił o poparcie przedstawionego
projektu uchwały, gdyż jest to ostatni tak duży rejon w naszej gminie gdzie pond 800
mieszkańców nie ma doprowadzonej wody. Ponadto dodał, iż teren jest coraz bardziej
osuszany przez działalność Kopalni i w studniach poziom wody spada, także wykonanie
wodociągu wcześniej czy później będzie konieczne. Następnie wyjaśnił, iż pojawiła się

5

szansa na dofinansowanie tego zadania, dlatego też warto byłoby skorzystać i wykonać to
przedsięwzięcie.
W dalszej części głos zabrał radny M ikła, który poparł swego przedmówcę, gdyż również
jego zdaniem budowa wodociągu w tej części gminy jest nieunikniona, a z kolei brak
zbiorników na wodę spowoduje spadek ciśnienia.
W tym miejscu radny Olejniczak dodał jeszcze, iż obecnie w wielu miejscowościach
pojawiają się kłopoty z ciśnieniem wody, dlatego też zwodociągowanie całego terenu gminy
oraz budowa zbiorników powinna stać się priorytetowym zadaniem.
Jako kolejny głos zabrał radny Polak pytając ile gmina musi przygotować pieniędzy na
realizację tego zadania.
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż cała kwota musi zostać ujęta w budżecie
gminy na pokrycie kosztów całości tej inwestycji.
Następnie głos zabrał ponownie radny Polak, który zapytał, czy nie dojdzie do tego, że koszt
budowy wodociągu pochłonie cały budżet gminy i wówczas nie będą realizowane
zaplanowane zadania.
W tym miejscu głos zabrał Pan Skarbnik, który wyjaśnił, iż może okazać się, że będzie
podobna sytuacja jak z ul. Słowackiego, gdzie zabezpieczona została dużo większa kwota,
a koszt realizacji tego zadania był mniejszy. Ponadto dodał, iż podejmując w ubiegłym roku
decyzję dotyczącą modernizacji wspomnianej wyżej drogi trzeba było zabezpieczyć całą
kwotę w budżecie gminy, natomiast w tym roku została przyznana kwota 423 tys. zł jako
dotacja do tego zadania, jak również kwota z przetargu okazała się dużo niższa. Kontynuując
wyjaśnił, iż sytuacja w tym przypadku może być analogiczna i kiedy wniosek zostanie
pozytywnie rozpatrzony i dostaniemy zapewnienie, że gmina otrzyma dotację można
przystąpić do ogłoszenia przetargu. Ponadto wyjaśnił, iż jeżeli kwota wynikająca z przetargu
okaże się niższa niż wskazuje na to kosztorys, to wówczas pozostałą różnicę z tej kwoty
można przeznaczyć na realizację zaplanowanych zadań.
Następnie głos zabrał ponownie radny Polak, który wyjaśnił, iż popiera realizację tego
projektu, gdyż jest to rzeczywiście duża szansa na pozyskanie znacznego dofinansowania
jednak, jeżeli wszystkie środki z budżetu zostaną przeznaczone na to zadanie, to remont
Ośrodka Zdrowia, który czeka już 4 lata w przyszłym roku również nie zostanie wykonany.
Ponadto dodał, iż wprowadzane są nowe inwestycje, a wcześniej zaplanowane zadania
przesuwane są z roku na rok albo w ogóle nie są realizowane.
W tym miejscu raz jeszcze głos zabrał Pan Wójt, który wyjaśnił, iż koszt realizacji tego
zadania będzie stanowić większą część budżetu przeznaczonego na inwestycje, jednak może
nastąpić taka sama sytuacja jak z ul. Słowackiego, o której wspomniał Pan Skarbnik
i wówczas zostałyby zrealizowane niektóre z zaplanowanych inwestycji. Ponadto dodał, iż
ewentualnie można byłoby zwiększyć zadłużenie, a w przypadku tak dużego dofinansowania
warto byłoby tak postąpić. Kontynuując poinformował również, iż jest wiele gmin, które
w ogóle nie mogą starać się o realizację tak dużych zadań, gdyż nie posiadają odpowiedniej
zdolności kredytowej. Następnie wyjaśnił, iż wiele wysiłku i pracy kosztuje przeprowadzenia
całej procedury związanej z tą inwestycją, gdyż jest to naprawdę duże przedsięwzięcie, które
obejmuje kilka miejscowości oraz wiele różnorodnych zadań. W dalszej części przypomniał
te sytuacje gdzie, gmina starała się o pozyskanie środków unijnych z tych samych
programów, ale z innego okresu finansowania takich chociażby jak budowa hali sportowej
w Chociwiu, gdzie sprawa praktycznie była przegrana jednak powoli wszelkie przeciwności
zostały zniwelowane i prawdopodobnie jakieś środki z tego tytułu wpłyną do budżetu gminy.
Kolejne ryzykowne zadanie, które wymienił Pan Wójt, to przebudowa drogi Północ-Południe,
gdzie zarzucano przekazywanie przez gminę dofinansowania dla powiatu, a w rezultacie
znaczna część tej trasy przebiega przez nasz teren i przy stosunkowo znacznym
dofinansowaniu tego zadania zyskamy znacznie więcej. Następnie raz jeszcze dodał, iż warto
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powalczyć o pozyskanie dofinansowania do tego przedsięwzięcia oraz w przyszłym roku
pozyskać również pewne środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Funduszu
Ochrony Środowiska. Ponadto poinformował, iż w ubiegłym roku przedstawiciele szkół
z naszego terenu czynili starania o pozyskanie środków na sfinansowanie dodatkowych zajęć
dla dzieci jednak to się nie powiodło, dlatego też w bieżącym roku ponownie został złożony
ten wniosek, który został zaakceptowany i obecnie ponad 1 mln. zł. trafi do szkół. Na
zakończenie raz jeszcze poprosił o pozytywne przyjęcie projektu uchwały i podjęcie ryzyka,
które warto podjąć tym bardziej, iż już wiele pracy włożono w przygotowanie tego projektu.
Po wystąpieniu Pana Wójta, ze względu na to, iż nie było chętnych do dalszej dyskusji głos
w tej kwestii zabrał jeszcze Przewodniczący i wyjaśnił, iż wiele pracy zostało włożone
w przygotowanie tego projektu i nie podjęcie tej uchwały spowoduje, że wysiłek kilku osób
poświęcony na to zadanie pójdzie na marne. Ponadto odstąpienie od złożenia wniosku
spowoduje w rezultacie jedynie to, że gmina i tak będzie musiała wykonać wodociąg
z Zborowie za własne pieniądze, a koszt tego zadanie nie będzie również zbyt mały i dlatego
też warto zaryzykować i podjąć tą uchwałę, gdyż szkoda byłoby stracić możliwość tak dużego
dofinansowania.
W dalszej części ze względu na brak dodatkowych pytań do przedstawionego projektu
uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i następnie zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania oznajmił, że Uchwała Nr XXXI/190/09 Rady
Gminy Widawa w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Widawa do projektu
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności Wiejskiej Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-213” w celu realizacji zadania pod nazwą „M odernizacja stacji ujęcia wody
w Widawie budowa zbiorników żelbetonowych o pojemności 300 m3, budowa sieci
wodociągowej w miejscowości Zborów, Grabówie, Kolonia Ochle i Ochle oraz sieci
kontenerowej pompowni wody w miejscowości Zborów” została przyjęta 10 głosami „za”,
przy 2 głosach radnej Rybak i radnego Polaka „wstrzymujących się”.
Ad. 10
W kolejnym punkcie jako pierwszy głos zabrał ponownie Pan Wójt, który przypomniał, iż na
poprzedniej sesji została podjęta uchwała w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli,
jednak należy wprowadzić kilka poprawek. Kontynuując wyjaśnił, iż niektóre zmiany
wynikają z faktu pomyłek drukarskich dotyczących numeracji paragrafów, ustępów i punków.
Ponadto dodał, iż Organ Nadzoru wskazał również konieczność skreślenia oraz zmiany
pewnych zapisów, które są zbędne, gdyż reguluje to ustawa – Karta Nauczyciela. Następnie
Pan Wójt przeprosił za pomyłki w uchwale, które wynikają przede wszystkim z tego, iż
Regulamin wynagradzania jest bardzo obszerny.
Następnie Przewodniczący poinformował, iż treść projektu uchwały, którą odczyta różni się
od tej, którą otrzymali radni, gdyż Pani M ecenas naniosła jeszcze drobne zmiany. W dalszej
części ze względu na brak pytań i uwag do przedstawionego projektu Przewodniczący
odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXI/191/09 Rady Gminy Widawa zmieniającej uchwałę
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia
wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania została
przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
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Ad. 11 i 12
W kolejnym punkcie jako pierwszy głos zabrał radny Jaros, który zapytał, co z tymi
wioskami, gdzie władze Kopalni Bełchatów obiecały, że wykonają wodociąg.
Następnie radny M ikła zapytał, jaka jest sytuacja z wodociągiem miejscowości Korzeń.
Jako kolejna wystąpiła radna Barasińska z pytaniem również o wodociąg w miejscowości
Patoki.
W tym miejscu radny Pokorski zwrócił się także z pytaniem o wodociąg w miejscowości
Siemiechów oraz odcinek drogi Wielka Wieś w kierunku Dąbrowy Widawskiej.
W dalszej części głos zabrał Pan Pisarski – sołtys miejscowości Brzyków, który zapytał jak
przedstawia się dalsza sytuacja z Ośrodkiem Zdrowia w Brzykowie, gdyż trwa remont drogi
wojewódzkiej, zostały usunięte drzewa i budynek został odsłonięty. Ponadto dodał, iż
okoliczni mieszkańcy dopytują się czy będzie wykonany remont, czy też obiekt ten
przeznaczony już został do rozbiórki.
Następnie radna Kozieł zapytała, czy będzie budowany wodociąg na Strudze.
Jako kolejny wystąpił radny Szydłowski z pytaniem dotyczącym kominiarzy, a mianowicie
o czyszczenie kominów i opłatę z tego tytułu.
W tym miejscu radny M ikła zapytał, czy istnieje możliwość podłączenia oświetlenia
ulicznego możliwość okolice cmentarza.
Następnie Pani Werner – sołtys miejscowości Widawa podziękowała w imieniu swoim jak
również mieszkańców za przebudowę ul. Słowackiego. Kontynuując porosiła o umieszczenie
znaku zakazu wjazdu samochodom ciężarowym na tą ulicę, gdyż wiele z nich pomyłkowo
zamiast udać się w kierunku Szczercowa wjeżdża na ul. Słowackiego i zawracając niszczą nie
tylko tą drogę, ale również krawężniki i chodnik. Ponadto zauważyła, iż oddział przedszkolny
został przeniesiony do Brzykowa, dlatego też poprosiła o udostępnienie tego pomieszczenia
na harcówkę.
W tym miejscu radny M ikła w odniesieniu do powyższej kwestii zaproponował umieszczenie
tablicy informującej dokładniej o kierunku trasy na Szczerców.
Następnie Pan Wójt wyjaśnił, iż należy wystąpić z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich
o wyraźne oznakowanie drogi w kierunku Szczercowa. W dalszej części wyjaśnił, iż sprawa
obiecanej przez władze Kopalni budowy wodociągu jest cały czas monitowana, jednak
Zarząd Kopalni stwierdził, iż nie ma obowiązku realizacji tego zadania. Ponadto dodał, iż jest
to z ich strony niezbyt w porządku wobec naszej gminy, gdyż w wielu okolicznych
miejscowościach wodociągi wykonano, a także niegospodarność, ponieważ została już
sporządzona dokumentacja i pozostaje jedynie kwestia budowy sieci. W dalszej części
wyjaśnił, iż cały czas trwają przygotowania związane z budową wodociągu w miejscowości
Korzeń oraz Siemiechów. Następnie odnośnie realizacji sieci wodociągowej w miejscowości
Patoki Pan Wójt wyjaśnił, iż brakuje jeszcze części materiałów koniecznych do dokończenia
tej budowy, ale powoli za pośrednictwem Zakładu Usług Komunalnych zostanie to
wykonane. Ponadto przypomniał, iż w miejscowości Rogóźno należy wykonać
przepompownię. Kontynuując omówił kwestię budowy drogi na odcinku Dąbrowa Widawska
granica gminy, a mianowicie wyjaśnił, iż jeżeli w przyszłym roku nie zakwalifikuje się ona
do przebudowy jako „schetynówka” to jej realizację należy przełożyć na następne lata.
W dalszej części Pan Wójt poinformował, iż do końca miesiąca miał zostać złożony do
urbanistyki projekt na remont Ośrodka Zdrowia w Brzykowie.
W powyższej kwestii głos zabrała Pani Sekretarz, która wyjaśniła, iż z jej informacji wynika,
że jeszcze prace nad dokumentacją nie zostały zakończone.
Następnie Pan Wójt wyjaśnił, iż wniosek powinien trafić do urbanistyki a resztę dokumentów
należy uzupełnić w celu uzyskania pozwolenia na przebudowę. Ponadto wyjaśnił, iż dużo
prościej jest pobudowanie budynku od podstaw, a niżeli jego remontowanie. Kolejną kwestią,
którą omówił Pan Wójt była budowa wodociągu w Strudze, a mianowicie wyjaśnił, iż
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należałoby wstępnie wykonać dokumentację i spróbować zrealizować to zadanie.
Kontynuując poruszył temat opłaty za usługę wykonywaną przez kominiarzy i poinformował,
iż obowiązkowo dwa razy do roku powinny być czyszczone kominy dymowe.
W tym miejscu Pan Szczęsny – sołtys miejscowości Las Zawadzki zauważył, iż okres
kontroli kominiarskich nie jest odpowiedni, gdyż powinni oni ich dokonywać jesienią czy też
wiosną, a nie w czerwcu, kiedy dawno został zakończony sezon grzewczy.
W dalszej części Pan Wójt odnośnie poruszonej kwestii cmentarza wyjaśnił, iż
przeprowadzone zostały wokół jego terenu prace konserwacyjne polegające na pielęgnacji
zieleni oraz uprzątnięciu placów a także wytyczona została granica drogi i niebawem zostanie
usunięta część żywopłotu. Ponadto dodał, iż chcąc doprowadzić oświetlenie uliczne do
cmentarza należy wykonać pełną dokumentację. Następnie wyjaśnił, iż w przyszłym roku
trzeba będzie przeznaczyć pewną kwotę na realizację zaplanowanego oświetlenia ulicznego,
gdyż jest ono rzeczywiście potrzebne. W dalszej części poinformował, iż wiele gmin
uniezależnia się od Zakładu Energetycznego i robi własną dokumentację oraz montuje słupy.
Następnie raz jeszcze przypomniał, iż w kwestii oznakowania ul. Słowackiego należy
wystąpić z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o umieszczenie prawidłowej tablicy
informacyjnej. Kontynuując wyjaśnił, iż w kwestii harcówki należałoby uzgodnić to z Panią
Gronowską – Kierownikiem GOK i jeżeli zajdzie taka potrzeba to można to pomieszczenie
przeznaczyć na potrzeby harcerzy. Następnie zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby
począwszy od 10 września zaczęli organizować zebrania wiejskie, na których należy
przedyskutować kwestię wykorzystania funduszy sołeckich. W dalszej części poinformował,
iż w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z Zarządem Rolniczej Spółdzielni HandlowoProdukcyjnej „Rolnik” w Widawie oraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Następnie
wyjaśnił, iż gmina dzierżawi od wyżej wymienionej Spółdzielni obiekt w postaci hali,
w której znajduje się obecnie baza Zakładu Usług Komunalnych. Ponadto dodał, iż wraz
z Panem Skarbnikiem wzięli udział w tym spotkaniu, gdyż liczyli, że uda się za pieniądze
pochodzące ze zwrotu dotacji wykupić ten obiekt. Kontynuując wyjaśnił, iż jest znacząca
rozbieżność pomiędzy obecną wyceną a wyceną sprzed dwóch lat. W dalszej części wymienił
numery okolicznych działek, których właścicielem jest gmina, a także koszt wykupu hali oraz
terenu od Spółdzielni uprzednio zaproponowany. Następnie Pan Wójt poinformował, jaka jest
powierzchnia dzierżawionej działki oraz obiektu. Ponadto wyjaśnił, iż poprzednia wycena
stała się już nieaktualna a obecnie obowiązująca jest dużo wyższa, dlatego też należy w tym
momencie zrezygnować z wykupu. Kontynuując dodał, iż dokonano pomiaru działek
należących do gminy i na jednej z nich można byłoby posadowić halę, w której miałby
siedzibę Zakład Usług Komunalnych. Dodał również, iż należy zagospodarować teren za
lecznicą poprawiając równocześnie drogę dojazdową. Następnie poinformował, iż firma
„Feber”, która dzierżawiła cały obiekt przy ul. Kiełczygłowskiej obecnie wynajmuje jedynie
jego część. W dalszej części wyraził własną opinię na temat wykupu terenu wraz
z budynkiem od Spółdzielni „Rolnik” i zwrócił się z prośbą do radnych o zapoznanie się
z wyceną oraz przedyskutowanie tego tematu na najbliższych komisjach. Następnie Pan Wójt
wyjaśnił, iż nie należy utrzymywać budynków, które nie mają żadnego przeznaczenia i są
jedynie dewastowane i dlatego też mieszkańcy powinni podjąć inicjatywę i dbać o nie. Na
zakończenie poinformował jeszcze, iż jest problem z dowozami, gdyż zmniejszona została
liczba przystanków i jest wiele pretensji ze strony rodziców, jednak ze względu na
bezpieczeństwo dzieci i zbyt duże zużywanie się hamulców i sprzęgła w pojazdach ilość
przystanków pozostanie zmniejszona.
W dalszej części radny M ikła zaproponował, aby w temacie wykupu działki od Spółdzielni
„Rolnik” wypowiedział się jej członek Pan Zdzisław Zochniak.
Pan Zochniak wyjaśnił, iż wycenę sporządzał specjalista i przedstawiona kwota to nie 800 tys.
jak to przedstawił powyżej Pan Wójt.
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W tym miejscu Pan Wójt dokonał obliczenia i wyjaśnił, iż jest ona nawet nieco wyższa niż
800 tys. zł.
Następnie Pan Zochniak wyjaśnił, iż w wyliczeniach ujęta została również kwota na rentę
planistyczną.
W tym miejscu Pan Wójt udzielił wyjaśnień dotyczących wspomnianej wyżej renty
urbanistycznej, a mianowicie poinformował, iż od kiedy Rada Gminy uchwaliła Plan
Zagospodarowania Przestrzennego przez 5 lat pobierana jest opłata za wszystkie transakcje
dotyczące gruntów ujętych w tym planie. Następnie dodał, iż w przypadku terenu należącego
do Spółdzielni nie byłaby to zbyt wysoka kwota. Ponadto wyjaśnił, iż dopiero po
przeanalizowaniu przez komisje raz jeszcze tego tematu, zostanie udzielona odpowiedź
Spółdzielni „Rolnik”.
Następnie głos zabrała Radna Rybak, która zapytała o możliwość wykonania jeszcze jednego
przejścia dla pieszych w miejscowości Rogóźno.
Rogóźno odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż w tej kwestii również należy
zwrócić się z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Jako kolejna głos zabrała Pani Fertlińska – sołtys miejscowości Górki Grabińskie, która
poprosiła o wymianę okien w budynku, w którym mieści się świetlica wiejska.
Do powyższej kwestii wyjaśnień udzielił również Pan Wójt, który poinformował, iż
w pierwszej kolejności należy zająć się ustaleniem tytułu prawnego tego obiektu
i ewentualnie wystąpić o jego komunalizację. Następnie dodał, iż rzeczywiście należałoby
wymienić te okna jak również w budynku przy ul. Słowackiego w Widawie oraz w budynku
po byłym Przedszkolu w Chociwiu, gdzie sporządzona została dokumentacja.
Następnie głos zabrał Pan Kubasiewicz – sołtys miejscowości Korzeń, który zauważył, iż
podczas weekendów nie ma dyżurów lekarzy weterynarii, dlatego też poprosił o podjęcie
działań w celu ich wprowadzenia.
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż zostały podjęte takie działania. Ponadto
dodał, iż zostało przydzielone mieszkanie gminne Panu Budzyńskiemu, który obecnie jeszcze
się uczy, ale niebawem będzie mógł działać na terenie naszej gminy. W dalszej części
poinformował, iż zostanie uporządkowana sieć dróg gminnych, aby umożliwić rolnikom
korzystanie z nich.
Następnie ponownie głos zabrała Pani Fertlińska, która zapytała czy można będzie ze
środków pieniężnych pochodzących z funduszu sołeckiego.
W odpowiedzi Pani M ecenas wyjaśniła, iż musi być ustalony tytuł prawny, gdyż co do zasady
nie można inwestować w nie swoje. Ponadto dodała, iż można ewentualnie wystąpić do
Starostwa z prośbą o darowiznę.
W tym miejscu Pan Wójt zwrócił się z prośbą do sołtysów o ustalenie tytułu prawnego
gruntów czy też budynków znajdujących się w ich miejscowości.
Następnie Pani Werner – sołtys miejscowości Widawa, która zaproponowała, aby te
miejscowości, które nie mają na co wydać środków z funduszu sołeckiego przekazały swoją
kwotę Widawie, gdyż można byłoby wybudować wysepki przystankowe.
Jako kolejny głos zabrał Pan Gawlik – sołtys miejscowości Józefów, który poprosił
o usunięcie zakrzaczeń przydrożnych.
W tym miejscu ponownie głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, iż sprawami z zakresu
regulowania stanu prawnego gruntów zajmuje się w Urzędzie Gminy Pani Piechowicz,
natomiast kwestie mienia gminnego prowadzi Pani Radzioch. Następnie poinformował o
znacznym wzroście opłat za oświetlenie uliczne i w związku z tym zwrócił się z prośbą do
sołtysów o zgłaszanie przypadków, kiedy niepotrzebnie lub zbyt długo palą się lampy uliczne.
Ponadto dodała, iż zaoszczędzone wówczas pieniądze można byłoby wydatkować na inny cel.
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Ad. 13
Z uwagi na brak chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zamknął obrady
XXXI Sesji Rady Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Jolanta Szuleta
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Załącznik do
Protokołu r XXXI/09
z Sesji Rady Gminy Widawa
z dnia 3września 2009 roku

SPRAWOZDA IE WÓJTA GMI Y
z działalności międzysesyjnej od 30.07.2009 r. do 03.09.2009 r.

1. Odnowiono strukturę i odkrzaczono rowy przydrożne na odcinkach:
- między Stacją Uzdatniania Wody w Brzykowie a drogą w kierunku trasy Wieluń –
Widawa,
- od OSP Brzyków w kierunku P. Sowały,
- Widawa ul. Wieluńska w kierunku Dąbrowy Widawskiej.
2. Prowadzono prace przy budowie drogi rolniczej przy cmentarzu w Widawie.
3. Dokonano pielęgnacji drzew na ul. Południowej w Widawie.
4. Prowadzono prace transportowe związane z demontażem chodnika na
ul. Kiełczygłowskiej – wywóz kostki i płyt.
5. Przygotowano teren targowiska gminnego na obchody “Dni Widawy”.
6. Przeprowadzono prace remontowe w budynku socjalnym w Rogóźniu.
7. Udzielono pomocy przy przeprowadzce lokatorom z ul. M ickiewicza do budynku
socjalnego w Rogóźniu.
8. Dokonano oczyszczenia i przygotowano place szkolne do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego 2009/2010.
9. Uzupełniono częściowo kruszywem drogę w miejscowości Kąty.
10. Dokonano utwardzenia drogi kruszywem w miejscowości:
− Ruda – 300 m,
− Zabłocie – 200 m.
11. Zakończono przebudowę ul. Słowackiego w miejscowości Widawa – złożono wniosek
o płatność.
12. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie nakładek asfaltowych na drogach
w miejscowościach:
− Wielka Wieś,
− Brzyków,
− Rogóźno,
− Chociw.
Wykonawca – “DROMAK”.
13. Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na projekt techniczny (dokumentacja)
dotyczący infrastruktury na osiedlu w Widawie i Chociwiu. Wykonawca – Kazimierz
M amus, Bełchatów.
14. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie stolarki okiennej – Przedsiębiorstwo BudowlanoUsługowe Wiktor z Radomska.
15. 03.08.2009 r. – podpisano umowę w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.
16. 07.08.2009 r. – uczestniczono w spotkaniu organizowanym przez RCPS dotyczącym
możliwości pozyskiwania środków finansowych w PPWOW.
17. 10 – 11.08.2009 r. – odbyły się spotkania dotyczące organizacji „Dni Widawy”.
18. 18.08.2009 r. – odbyło się spotkanie z Powiatowym Zarządem Dróg oraz wykonawcami
drogi „Północ-Południe”.
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W okresie międzysesyjnym tj. do 27 sierpnia wydano następujące Zarządzenia:
Zarządzenie Nr 49/2009 z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie oddania w dzierżawę części
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widawa z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności gospodarczej – objazdowego wesołego miasteczka, sprzedaży
produktów gastronomicznych, spożywczych oraz piwa, w czasie trwania „Dni Widawy”
w dniu 15 sierpnia 2009 roku.
Zarządzenie Nr 50/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2009
Wójta Gminy Widawa z dnia 16 lipca w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem
wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Chociwiu oraz
określenia Regulaminu pracy tej Komisji.
Zarządzenie Nr 51/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
gruntowej.
Zarządzenie Nr 52/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia na okres dłuższy
niż 3 lata nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widawa
oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia.
Zarządzenie Nr 53/2009 z dnia 1 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania na stanowisko
pełniącego obowiązki Kierownika Zakładu Usług Komunalnych.
Zarządzenie Nr 53A/2009 z dnia 1 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w
zakresie zwykłego zarządu.
Zarządzenie Nr 54/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości wyniku przetargu ustnego ograniczonego w przedmiocie określenia
wysokości stawki miesięcznego czynszu najmu nieruchomości gruntowej zabudowanej,
stanowiącej własność Gminy Widawa.
Zarządzenie Nr 55/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w przedmiocie zbycia
niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Brzyków gmina Widawa.
Zarządzenie Nr 56/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2009 rok.
Zarządzenie Nr 57/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chociwiu.
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