Protokół Nr XXXII/09
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 30 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 Wójta, Wicestarostę, Dyrektorów Szkół,
Kierownika Zakładu Usług Komunalnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.
W dalszej części wyjaśnił, iż porządek obrad został przekazany w materiałach. Następnie
zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia projektu „EDUKACJA BEZ BARIER” realizowanego przez Gminę Widawa
w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i umieszczenia go
w punkcie 7. Kontynuując zarządził głosowanie nad przedstawioną propozycją.
W wyniku głosowania 12 radnych było „za” wprowadzeniem do porządku obrad
dodatkowego projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący zaproponował zdjęcie z porządku obrad jednego projektu uchwały
umieszczonego w punkcie 5 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Widawa do
projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w celu realizacji
zadania pn „Przebudowa drogi gminnej (działka Nr 1 obręb Widawa) i dworca autobusowego
(działka Nr 12/1 obręb Widawa) w miejscowości Widawa, które to zadanie w rezultacie nie
będzie realizowane. Ponadto wyjaśnił, iż pozostałe punkty przyjęłyby kolejne numery
porządkowe. Następnie zarządził głosowanie nad przedstawioną propozycją.
W wyniku głosowania 12 radnych było „za” zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Widawa do projektu „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w celu realizacji zadania pn „Przebudowa
drogi gminnej (działka Nr 1 obręb Widawa) i dworca autobusowego (działka Nr 12/1 obręb
Widawa) w miejscowości Widawa.
Po przeprowadzonych głosowaniach i dokonanych zmianach porządek obrad przedstawia się
następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy Widawa.
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Widawa do
zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „EDUKACJA BEZ BARIER”
realizowanego przez Gminę Widawa w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 – 2013.
7. Interpelacje i wnioski.

8. Sprawy różne.
9. 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 Wójtowi, który na wstępie swego
wystąpienia wyjaśnił przyczynę zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały, a mianowicie
poinformował, iż została przygotowana dokumentacja na modernizację dworca autobusowego
oraz fragmentu drogi gminnej. Ponadto dodał, iż zadanie to miało być realizowane z projektu
tzw. „schetynówki”, podobnie jak ul. Słowackiego, jednak ze względu na zaprojektowane
miejsca parkingowe oraz uwzględnienie nowego oznakowania inwestycja ta nie może być
przeprowadzona na zgłoszenie budowy, ale jedynie na pozwolenie budowy. Pan Wójt
kontynuując oznajmił, iż z przedstawionych powyżej względów nie jest realne złożenie
pełnego wniosku do rządowego planu budowy dróg na rok 2010, lecz dopiero po uzyskaniu
pozwolenia na budowę można spróbować zrealizować to zadanie w roku 2011. Następnie
odczytał sprawozdanie z wykonanych w ostatnim okresie zadań. W trakcie omawiania
niektórych zadań Pan Wójt podziękował za udział w Jarmarku Wojewódzkim. Kontynuując
podziękował również osobom, które uczestniczyły i reprezentowały naszą gminę na
Dożynkach Powiatowych, które odbyły się w Buczku. W dalszej części oznajmił, iż
w ostatnim czasie odbywały się zebrania wiejskie dotyczące funduszy sołeckich. Następnie
przeprosił za to, iż nie mógł uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, a także podziękował za
ich organizację. Kontynuując Pan Wójt wyjaśnił, iż poprzez wydzielenie w przyszłorocznym
budżecie środków na fundusz sołeckich wiele zadań, które nie były zaplanowane zostaną
wkrótce zrealizowane. Ponadto poprosił, aby w tych miejscowościach, w których znajdują się
nieruchomości należące do wspólnot gruntowych dokonać, przykładem Widawy reaktywacji
takiej grupy społecznej, czy też tam gdzie istniało Kółko Rolnicze na wzór Brzykowa
wznowić jego działalność tak, aby można było przejąć i dysponować tym majątkiem.
Następnie wyjaśnił, iż najlepsza sytuacja i najwięcej możliwości do wykorzystania środków
z funduszu sołeckiego jest w tych wioskach, które mają grunty, czy budynki należące do
gminy. Kontynuując oznajmił, iż zdecydowanie skomplikowana i trudna jest sytuacja tam
gdzie nie jest uregulowany stan prawnych działek i nieruchomości, dlatego też należy
w pierwszej kolejności zająć się tym problemem, aby w przyszłości można był dokonywać
tam jakichkolwiek inwestycji i działań. W dalszej części Pan Wójt wyjaśnił, iż czynione są
starania, aby próśb i wnioski mieszkańców zgłaszane na zebraniach wiejskich, o ile to
możliwe były realizowane na bieżąco. Następnie oznajmił, iż spotkania z mieszkańcami
przyniosły wiele korzyści zarówno dla nich samych jak również przedstawicieli gminy, gdyż
zostały poruszone problemy i sprawy nurtujące daną społeczność. Ponadto poinformował, iż
została również zgłoszona inicjatywa budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ligota
i Chrząstawa. W dalszej części raz jeszcze poruszył temat związany z projektem uchwały
dotyczącej modernizacji dworca autobusowego i przypomniał, że na pozyskanie środków na
dofinansowanie tego zadania pozostają jeszcze dwa lata, dlatego też można wstrzymać się
z podjęciem tej uchwały. Ponadto poinformował, iż cały czas trwają przygotowywania

2

i omawiane są koncepcje dotyczące przebudowy dróg na osiedlu w Widawie. Następnie
poruszył temat dotyczący opłat za ścieki, które są stanowczo zbyt niskie w porównaniu do
innych gmin. Ponadto dodał, iż należało już kilka razy dokonać przesunięć w budżecie gminy,
gdyż przeznaczone środki pieniężne na działalność Zakładu Usług Komunalnych były
niewystarczające.
Ad. 4
Przystępując do realizacji następnego punktu, ze względu na nieobecność Skarbnika Gminy
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Wójta i omówienia projektu uchwały
dotyczącej zmian w budżecie. Na wstępie swego wystąpienia Pan Wójt wyjaśnił, iż
w założeniach tego projektu jest zmniejszenie dochodów w zakresie ośrodka wsparcia
natomiast ich zwiększenie w dziale transport i łączność. Kontynuując szczegółowo omówił,
jakie przesunięcia zostały dokonane i w jakim celu. Na zakończenie zwrócił się z prośbą do
radnych o podjęcie przedmiotowej uchwały, aby można było zrealizować najpilniejsze
zadania.
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 XXXII/192/09 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. 5
Do omówienia kolejnego punktu Przewodniczący ponownie poprosił Pana Wójta.
Przystępując do udzielenia wyjaśnień Pan Wójt poinformował, iż w z uwagi na to, że dosyć
duża liczba projektów współfinansowanych ze środków unijnych jest realizowana przez
gminę należy podjąć proponowaną uchwałę, aby uniknąć dodatkowych trudności związanych
z przygotowywaniem dokumentacji. Ponadto dodał, iż wiele sąsiednich gmin posiada już taki
akt prawny, który udziela pełnomocnictwo Wójtowi do zatwierdzania projektów składanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Następnie wyjaśnił, iż posiadając taką
uchwałę nie będzie konieczności zwoływania sesji przed złożeniem wniosku, gdyż udzielone
pełnomocnictwo będzie obowiązywało na czas trwania powyżej wspomnianego programu.
Po wystąpieniu Pana Wójta Przewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego
projektu uchwały. Z uwagi jednak na brak chętnych do podjęcia dyskusji w tym temacie
odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXII/193/09 Rady Gminy Widawa w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Widawa do zatwierdzania projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) została przyjęta
12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 6
Realizując porządek obrad Przewodniczący poprosił ponownie o zabranie głosu Pana Wójta
i udzielenie wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „EDUKACJA
BEZ BARIER” realizowanego przez Gminę Widawa w Ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Na wstępie swej wypowiedzi Pan Wójt poinformował, iż dzięki
działaniom nauczycieli i dyrektorów z terenu naszej gminy udało się uzyskać dofinansowanie
do realizacji wspomnianego powyżej projektu. Następnie dodał, iż dotacja w 100% pokryje
koszty realizacji tego projektu i będzie to kwota przekraczająca 1 mln zł. Kontynuując Pan
Wójt wyjaśnił, iż będzie można przeprowadzać w placówkach szkolnych różne działania takie
jak doposażenie w pomoce naukowe, prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży,
co wiąże się również z możliwością pozyskania przez nauczycieli dodatkowych godzin pracy
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oraz wynagrodzenia. Następnie podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do
możliwości prowadzenia tego projektu w szkołach na terenie naszej gminy. Na zakończenie
poprosił o podjęcie przedmiotowej uchwały, gdyż jest ona niezbędna do podpisania umowy.
W dalszej części ze względu na brak dodatkowych pytań do przedstawionego projektu
uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i następnie zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXII/194/09 Rady Gminy Widawa w sprawie
zatwierdzenia projektu „EDUKACJA BEZ BARIER” realizowanego przez Gminę Widawa
w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 została przyjęta 12 głosami
„za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 7
W dalszej części obrad Przewodniczący odczytał pismo skierowane do Wójta Gminy przez
Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi w sprawie rozważenia prze Radę Gminy możliwości
zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2010 budynków lub ich części oraz gruntów
zajmowanych przez Policję na terenie gminy Widawa. Następnie przedstawił prośbę
mieszkańców Kociny skierowaną do Rady Gminy dotyczącą dokonania zmian w budżecie
gminy na 2009 r. i uwzględnienie w nim środków na przełożenie sieci wodociągowej w ich
miejscowości.
Następnie głos zabrał Pan M arek Wójcie – Dyrektor Zespołu Szkół w Widawie, który z uwagi
na to, iż projekt, o którym wspomniał Pan Wójt jest bardzo rozbudowany i dość duży nie
omówił szczegółów jego realizacji, lecz zaprosił zebranych do udziału w konferencji na jego
temat, gdzie zostanie on przedstawiony w sposób szczegółowy. Ponadto dodał, iż realizacja
zadań, które zostały ujęte w tym programie dotyczy wszystkich szkół z terenu naszej gminy.
Jako kolejny głos zabrał radny Polak, który wyraził swe poparcie dotyczące prośby
mieszkańców miejscowości Kocina w kwestii modernizacji wodociągu. Ponadto dodał, iż
sytuacja jest dość trudna ze względu na, to fundusze na realizację takiego przedsięwzięcia nie
były zaplanowane w budżecie gminy na ten rok, jednak w obecnej sytuacji należałoby
dokonać pewnych przesunięć i wygospodarować pewne środki i wykonać to zadanie.
Zaznaczył również, iż należałoby również uwzględnić odcinek wodociągu w miejscowości
Brzyków oraz Osieczno, gdzie również dokonano pogłębienia rowów. Na zakończenie raz
jeszcze poprosił o przełożenie wspominanej powyżej nitki wodociągowej i przeprowadzenie
jej przez działki mieszkańców.
W dalszej kolejności głos zabrała radna Barasińska, która zapytała, czy most w miejscowości
Ruda będzie rozebrany, gdyż obecnie służy on mieszkańcom jako kładka do przeprawy.
Następnie zapytała czy mieszkańcy wsi Józefów Widawska mogą liczyć na rozłożenie na raty
należności za wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej, ponieważ nie wszystkich stać na
jednorazową opłatę. Ponadto zapytała jeszcze, czy zostanie naprawiona droga od
miejscowości Chociw biegnąca przez Goryń w kierunku Chrząstawy, gdyż jest ona bardzo
zdewastowana głównie przez uczęszczające nią samochody ciężarowe.
Jako kolejny głos zabrał radny Olejniczak w kwestii wodociągu w miejscowości Kocina,
a mianowicie zauważył, iż został on wykonany zgodnie z dokumentacją, którą ktoś wykonał
nieprawidłowo. Ponadto dodał, dlaczego obecne władze mają ponosić z tego tytułu
odpowiedzialność i prowadzić konflikt z mieszkańcami, którzy przed rozpoczęciem
jakichkolwiek działań w tym temacie twierdzą, że gmina ma zamiar odebrać im część działek.
Następnie radny M ikła wystąpił z pytaniem dotyczącym realizacji wodociągu w miejscowości
Korzeń.
W dalszej części Przewodniczący udzielił głosu Panu Dariuszowi Polakowi – Wicestaroscie,
który na wstępie swego wystąpienia podziękował delegacji z gminy Widawa za udział
w dożynkach powiatowych, gdzie pięknie zaprezentowali walory naszego terenu. Następnie
udzielił wyjaśnienia w kwestii możliwości modernizacji drogi na odcinku Chociw–
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Chrząstawa, a mianowicie poinformował, iż niebawem zostanie dokonana ocena jej obecnego
stanu i będzie podjęta decyzja kiedy ewentualnie będzie można ją wyremontować.
Kontynuując wyjaśnił również, iż władze powiatu przymierzają się do wykonania kilku
projektów dotyczących przebudowy dróg, które mogłyby zakwalifikować się do programu
tzw. „schetynówki”. Ponadto dodał, iż powiat ma możliwość zgłoszenia dwóch projektów,
jednak zgłoszony zostanie tylko jeden, ponieważ więcej nie ma. W dalszej części
Wicestarosta oznajmił, iż poczyni starania, aby pozostałe pieniądze, jakie zostały
wyodrębnione w budżecie powiatu na realizację zadań bieżących na terenie gminy Widawa
przeznaczyć na wykonanie dwóch lub trzech projektów, które w przyszłości można będzie
zgłosić do programu „schetynówki”. Następnie dodał, iż można byłoby w pierwszej
kolejności przygotować do realizacji dokumentację na przebudowę drogi w Zawadach,
Rogóźniu – gdzie występuje kwestia jej realizacji wspólnie z sąsiadującym powiatem, czy też
odcinek drogi Górki Grabiańskie–Grabno lub ewentualnie Rogóźno–Zawady. Kontynuując
wyjaśnił, iż mając przygotowane projekty można pozyskać znaczne dofinansowanie. W
dalszej części poruszył temat dotyczący wodociągu w miejscowości Kocina i jako jeden z jej
mieszkańców zwrócił się z prośbą o udzielenie konkretnej odpowiedzi, co do możliwości
przełożenia nitki wodociągowej. Następnie w kwestii artykułu, o którym wspomniał radny
Olejniczak oznajmił, iż mieszkańcy nie są zorientowani w tym, co się dzieje, a on sam w
odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśnił, iż nic nie wie na temat inwestycji na Kocinie i sam
chciałby zobaczyć projekt. Kontynuując wyjaśnił, iż obecnie tylko 30 – sto centymetrowa
warstwa ziemi przykrywa rury wodociągu i zimą może przepływająca w nich woda
zamarznąć, co doprowadzi do awarii, którą trzeba będzie usunąć i pokryć koszty tej naprawy.
Ponadto dodał, iż nikt nie przewidział, że przebudowa drogi odsłoni rury wodociągu i będą z
tego tytułu problemy, a wystarczyło przejrzeć projekt dotyczący tej inwestycji, który był
sporządzony już parę lat wcześniej. Następnie zauważył, iż oczywiste jest, że sieć
wodociągowa przebiega w pasie drogowym, lecz absurdalne jest umieszczanie jej w miejscu
gdzie przebiega rów. Kontynuując raz jeszcze zapytał, czy jest realne przełożenie nitki
wodociągowej jeszcze w tym roku. Ponadto oznajmił, iż wszyscy mieszkańcy wyrazili zgodę
na przeprowadzenie rur prze ich działki. Następnie poinformował, iż obecnie kilka razy
dziennie mieszkańcy Kociny są pozbawiani wody, gdyż firma zajmująca się budową drogi
korzysta z wodociągu, chociaż nie wiadomo, czy ktoś wydał na to zezwolenie. Na
zakończenie Wicestarosta poruszył jeszcze kwestię realizacji przebudowy drogi PółnocPołudnie, a mianowicie przedstawił trudności związane z jego wykonaniem na terenie
zabudowanym.
W dalszej części Przewodniczący udzielił głosu Panu Wójtowi i porosił o udzielenie
wyjaśnień odnośnie zapytań, zgłoszonych powyżej. Na wstępie swego wystąpienia Pan Wójt
poinformował, iż w kwestii rozbiórki mostu w miejscowości Ruda nie zapadła jeszcze
ostateczna decyzja, gdyż 6 października zostanie przeprowadzona kontrola przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który prawdopodobnie jednak wyda gminie
zlecenie rozbiórki tego obiektu. Następnie dodał, iż wiąże się to również z dodatkowymi
wydatkami takimi jak chociażby uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. Ponadto Pan Wójt
wyjaśnił, iż podczas spotkania z mieszkańcami Rudy zasugerował, iż bardziej realne
i łatwiejsze do realizacji byłoby położenie nakładki na obecnej podbudowie drogi w kierunku
Rudy, tym bardziej, iż na tym odcinku nie będzie przebiegał wodociąg. W dalszej części
przedstawił sytuację, która sprawiła, że zaplanowana przed laty budowa nowego mostu nie
doszła do skutku. Następnie raz jeszcze powtórzył, iż lepszym rozwiązaniem byłoby
położenie nakładki i połączenie miejscowości Ruda z Chociwiem, natomiast kwestia
wykonania kładki wyjaśni się dopiero po wizycie Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na
zakończenie zwrócił się z prośbą do radnych, aby w przyszłym roku zaplanowali wykonanie
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dokumentacji na wykonanie nakładek na kolejne odcinki dróg, między innymi również
w miejscowości Ruda.
Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Parzybut – pracownik Urzędu Gminy, który udzielił
wyjaśnień dotyczących budowy wodociągu w miejscowości Korzeń. Poinformował, iż
kwestia ta musi zostać rozstrzygnięta pomiędzy Wójtem reprezentującym naszą Gminę,
a Wójtem Burzenia, gdyż mieszkańcy tamtejszej gminy nie wyrażają zgody na to, by przez
ich działki przebiegała sieć wodociągowa.
W tym miejscu Pan Wójt zauważył, iż przede wszystkim sołtys miejscowości Korzeń oraz
mieszkańcy powinni dojść do porozumienia z sąsiednią wioską i przedstawić im argumenty
na poparcie realizacji tej inwestycji.
Następnie Pan Parzybut dodał, iż oświadczenia zostały dostarczone do Urzędu Gminy
w, Burzeninie które następnie zostały przekazane sołtysowi.
Pan Wójt ponownie zabierając głos w powyższej kwestii wyjaśnił, iż na terenie Gminy
Burzenin sieć wodociągowa przebiega przez prywatne działki. Następnie dodał, iż należy
zorganizować kilkuosobową grupę i po uprzednim uprzedzeniu udać się z wizytą do
mieszkańców wioski sąsiadującej z miejscowością Korzeń i podjąć rozmowy w temacie
uzyskania pozwoleń na przeprowadzenie rur wodociągowych przez ich działki. W dalszej
części Pan Wójt podjął temat dotyczący Programu „schetynówka”, a mianowicie wyjaśnił, iż
gmina posiada projekt, lecz niestety nie udało się zgromadzić pełnej dokumentacji, dlatego
też nie będzie można skorzystać z dofinansowania na przebudowę dworca w Widawie.
Następnie nawiązując do wypowiedzi Wicestarosty oznajmił, iż osobiście również popiera
propozycję wykonania trzech projektów przebudowy dróg na terenie gminy Widawa, które
w nadarzającym się momencie będzie można wykorzystać. Ponadto zauważył, iż słowa
krytyki padające ze strony niezadowolonych mieszkańców, co do realizowanej przebudowy
drogi Północ-Południe nie są słuszne, gdyż każdy projektant wykonujący dokumentację na
tego typu zadania umieszcza na projekcie napis, iż wszystko jest zgodne z prawem
budowlanym. Kontynuując Pan Wójt podjął temat przełożenia sieci wodociągowej
w miejscowości Kocina. Poinformował, iż po zatwierdzeniu na dzisiejszym posiedzeniu
zmian w budżecie gmina nie dysponuje obecnie środkami pieniężnymi, które mogłaby
przeznaczyć na ten cel, co jednak nie świadczy o tym, że nie chce tego zadania wykonać.
Następnie oznajmił, iż wodociąg, o którym mowa został nieprawidłowo zinwentaryzowany.
Kontynuując wyjaśnił, iż jeżeli będą oświadczenia właścicieli wszystkich działek, to zostaną
podjęta działania w kwestii wykonania dokumentacji na przełożenie sieci wodociągowej,
gdyż brak chociażby jednej zgody uniemożliwi realizację tej inwestycji. Ponadto oznajmił, iż
nie będzie również problemu z zasileniem tego wodociągu oraz kolizji z drogą wojewódzką,
gdyż na ukończeniu jest już dokumentacja umożliwiająca wykonanie sieci wodociągowej
będącej łącznikiem z miejscowością Kąty. Dodał jeszcze, iż należy wykonać przejście przed
zakończeniem prac przy przebudowie tej drogi. Następnie Pan Wójt raz jeszcze oznajmił, iż
dopiero po uzyskaniu oświadczeń wszystkich mieszkańców Kociny oraz kilku osób
z Brzykowa mieszkających przy drodze wojewódzkiej zezwalających na przejście sieci przez
ich posesje będzie można zlecić wykonanie dokumentacji. Ponadto dodał, iż jeżeli zajdzie
taka konieczność dokonać w budżecie gminy przesunięcia odpowiedniej kwoty na realizację
tego zadania. Na zakończenie wyjaśnił, iż miejscowość Kocina dla naszego samorządu nie
jest wsią kosztowną, gdyż oprócz znikomego wsparcia finansowego dla straży nie jest
wydatkowane na ten teren, dlatego też przeprowadzenie tej inwestycji jest zasadne.
W tym miejscu głos zabrał radny M ikła, który zapytał dlaczego pierwotnie sieć wodociągu
został umieszczona w miejscu, gdzie przebiega rów i czy to przypadkiem nie zostało
spowodowane brakiem zgody mieszkańców na przeprowadzenie jej przez prywatne posesje.
Wyjaśnień na powyższe pytanie udzielił Pan Wójt, który poinformował, iż co do zasady
wodociąg powinien być położony w pasie drogowym, którego właścicielem jest gmina, aby
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uniknąć jakichkolwiek roszczeń jednak w tym przypadku droga jest wojewódzka. Ponadto
dodał, iż w zaistniałej sytuacji nie ma teraz sensu szukać winnych, lecz zająć się
rozwiązaniem tego problemu.
Następnie ponownie raz jeszcze głos zabrał radny M ikła, który zauważył, iż miejscowość
Podgórze podobnie jak Kocina również nie jest dla naszego samorządu wsią kosztowną,
a niewielka ilość kruszywa, o które prosił na uzupełnienie drogi w tej miejscowości nadal nie
została przekazana.
W tym miejscu Pan Wójt wyjaśnił, iż miejscowość ta zostanie niebawem dofinansowana przy
okazji przebudowy drogi Północ-Południe.
W dalszej części Przewodniczący udzielił głosu Wicestaroscie, który wyjaśnił, iż wodociąg
w miejscowości Kocina został wybudowany w latach 70-tych, częściowo z azbestu dlatego
też wymaga remontu, a przede wszystkim przełożenia. Ponadto dodał, iż ze względu na sporą
ilość dużych gospodarstw rolnych jest duże zużycie wody. Kontynuując wyjaśnił, iż jest
zaskoczony tym, że nie zostały zabezpieczone pieniądze na przełożenie wodociągu skoro na
zebraniu wiejskim poproszono mieszkańców o szybkie podejmowanie decyzji i składanie
oświadczeń. W dalszej części zauważył, iż radni nie znają tego tematu i nie orientują się, jaka
jest obecnie sytuacja z wodociągiem.
W tym miejscu Pan Wójt wyjaśnił, iż jest to pierwsze spotkanie radnych dlatego, też nie było
wcześniej okazji do przedyskutowania tego tematu. Następnie wyjaśnił, iż zadanie dotyczące
wodociągu w miejscowości Kocina trzeba potraktować jako wymianę sieci i podobny projekt
został już przygotowany dla ul. Pomorskiej w Widawie. Ponadto raz jeszcze powtórzył, iż
w momencie kiedy zostaną złożone wszystkie oświadczenia mieszkańców zostaną podjęte
działania związane z wykonaniem dokumentacji.
Następnie głos zabrał Przewodniczący, który poinformował, iż nie ma się co dziwić radnym,
gdyż o sprawie dotyczącej wodociągu wiedział jedynie Pan Wójt, on sam oraz radny Polak
natomiast pozostali dowiedzieli się o tej kwestii z prasy. Ponadto dodał, iż prawdopodobnie
gdyby rada wcześniej znała ten temat nie byłoby tej dyskusji, gdyż każdy rozumie potrzebę
wykonania tego zadania.
Jako kolejny głos zabrał radny Polak, który zauważył, iż przy okazji modernizacji drogi
wojewódzkiej wywożona jest duża ilość ziemi, która przewożona jest gminnymi drogami.
Ponadto dodał, iż należałoby zwrócić uwagę, aby ten ciężki sprzęt jeździł jakimiś bocznymi
drogami, które są bardziej zniszczone i nie mają nakładek asfaltowych, gdyż pod wpływem
takiego ciężaru zaczynają się już niszczyć. Kontynuując wyjaśnił, iż odbył również rozmowę
z kierownikiem nadzorującym prace budowlane, który obiecał, iż powstałe uszkodzenia
zostaną naprawione, dlatego należy dopilnować, aby po zakończeniu przebudowy wywiązał
się z tej obietnicy.
Następnie głos zabrał Pan Wójt, który wyjaśnił, iż przy budowie drogi wojewódzkiej na
niektórych jej odcinkach będzie wykorzystany zerwany wcześniej asfalt, czyli tzw. destrukt,
jednak nie zostanie on w całości zużyty, dlatego też należy zabiegać o to, aby jego część była
rozprowadzona na placach gminnych. W dalszej części wyjaśnił, iż współpraca z firmą,
budującą drogę wojewódzką układa się bardzo dobrze i na pewno po zakończeniu prac
pozostanie niewykorzystany materiał, który będzie można wykorzystać do utwardzenia dróg
gminnych.
W dalszej części głos zabrał Pan Włodzimierz Kawecki – sołtys miejscowości Patoki, który
poprosił o naprawienie drogi powiatowej w kierunku Zalesia.
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt przypomniał, iż o przebudowie tej drogi mówił
wcześniej Wicestarosta i być może zostanie ona wykonana jako wspólne przedsięwzięcie
międzypowiatowe.
Na zakończenie Pani M irosława M ajczak – sołtys miejscowości Ruda poinformowała, iż
w sytuacji, kiedy zostanie rozebrany most 3 gospodarstwa znajdujące się po drugiej stornie
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rzeki zostaną odcięci od wioski oraz sklepu. Następnie poprosiła o wykonanie kładki, która
umożliwiłaby przynajmniej przejście na drugą stronę.
Ad. 8 i 9
Z uwagi na brak chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXII
Sesji Rady Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Jolanta Szuleta
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Załącznik do
Protokołu Nr XXXII/09
z Sesji Rady Gminy Widawa
z dnia 30września 2009 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
z działalności międzysesyjnej od 03.09.2009 r. do 30.09.2009 r.

1. Dokonano pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach gminnych w miejscowości Łazów
i Klęcz.
2. Wyrównano drogę w miejscowości Klęcz.
3. Dokonano usunięcia topoli przy budynku świetlicy w Zborowie, które zostały przekazane
protokołem Pani sołtys na potrzeby sołectwa (opał).
4. Odnowiono rowy przydrożne w miejscowości Łazów.
5. Zakupiono i zamontowano gaśnice wraz z instrukcją PPOŻ w budynkach komunalnych
zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi oraz zleceniem gminy Widawa.
6. Prowadzono prace przy budowie drogi rolniczej w Widawie.
7. Dokonano naprawy szaletów publicznych w miejscowości Widawa.
8. Usunięto drzewa przy OSP w Chociwiu.
9. Wykoszono rowy przy drogach gminnych.
10. Przekazano firmie DROM AK plac budowy na wykonanie nakładek asfaltowych
w miejscowościach Wielka Wieś, Brzyków, Rogóźno, Chociw.
11. Przekazano budynki Szkoły Podstawowej w Widawie, świetlicy wiejskiej w miejscowości
Chrusty, świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady, świetlicy wiejskiej w miejscowości
Wielka Wieś B, strażnicy w miejscowości Ochle i świetlicy wiejskiej w miejscowości
Zborów Przedsiębiorstwu WIKTOR na realizację zadania pn “Wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej w budynkach komunalnych będących własnością Gminy”.
12. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup nowej naczepy przeznaczonej do przewozu
kruszywa drogowego.
13. 05.09.2009 r. – udział w Jarmarku Wojewódzkim.
− udział w Pikniku Lotniczym w Łasku.
14. 15.09.2009 r. – udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łasku.
15. 20.09.2009 r. – Dożynki Powiatowe w Bałuczu.
W okresie międzysesyjnym tj. do 23 września wydano następujące Zarządzenia:
Zarządzenie Nr 58/2009 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do placówek oświatowych i odwozu
z placówek oświatowych na terenie Gminy Widawa.
Zarządzenie Nr 59/2009 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia o pierwszym
przetargu nieograniczonym na wysokość stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego
nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widawa,
przeznaczonej do wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata.
Zarządzenie Nr 60/2009 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2009 rok.
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