
Protokół Nr XXXIV/09 
z Sesji Rady Gminy Widawa 

odbytej w dniu 30 grudnia 2009 roku 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie 

 
 
Ustawowa liczba radnych – 15  
Faktyczna liczba radnych – 15 
Liczba radnych obecnych – 13 
 
Ad. 1 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady – Pan Robert Majczyk, który na wstępie 
swego wystąpienia stwierdził, iż zgodnie z listą obecności na sali obrad w chwili obecnej 
znajduje się 13 radnych, czyli jest kworum niezbędne do podejmowania uchwał przez Radę 
Gminy. Następnie powitał radnych, Pana Wójta, Kierowników jednostek, sołtysów oraz 
mieszkańców gminy. 
 
W dalszej części wyjaśnił, iż porządek obrad został przekazany w materiałach. Następnie 
zaproponował wprowadzenie dodatkowych projektów uchwał, i poprosił Pana Wójta 
o krótkie uzasadnienia. W dalszej części przedstawiał kolejno tytuły proponowanych uchwał, 
których zasadność podjęcia wyjaśniał Pan Wójt, a następnie radni głosowali nad ich 
wprowadzeniem do porządku obrad. 
W wyniku przeprowadzonych głosowań nad każdym zaproponowanym projektem 13 radnych 
było „za” ich wprowadzeniem do porządku obrad i umieszczeniem kolejno w punktach od 13 
do 16. 
Po przeprowadzonych głosowaniach i dokonanych zmianach porządek obrad przedstawia się 
następująco: 
 
1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy Widawa. 
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji projektu uchwały Rady Powiatu w Łasku 

w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni ginekologiczno-położniczej w Łasku – 
Kolumnie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji projektu uchwały Rady Powiatu w Łasku 
w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni chorób naczyń. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji projektu uchwały Rady Powiatu w Łasku 
w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Oddziału Opieki Długoterminowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji projektu uchwały Rady Powiatu w Łasku 
w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Ośrodka Medycyny Paliatywnej (Poradnia 
medycyny paliatywnej, Hospicjum Domowe). 
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11. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widawa na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010 – 2014. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Podgórze gm. Widawa, stanowiącej 
własność Gminy Widawa. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Widawa w sprawie 
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze 
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 

16. Interpelacje i wnioski. 
17. Sprawy różne. 
18. 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 
13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali w chwili 
głosowania. 
 
Ad. 3 
Realizując porządek obrad Przewodniczący udzielił głosu Panu Wójtowi, który przedstawił 
sprawozdanie z realizowanych w okresie międzysesyjnym zadań. Ponadto dodał, iż cały czas 
trwają prace przy realizacji projektu „Edukacja bez barier”. 
 
Ad. 4 
Do omówienia następnego punktu, ze względu na nieobecność Skarbnika Gminy 
Przewodniczący poprosił Pana Wójta. Na wstępie swego wystąpienia Pan Wójt zaznaczył, iż 
zwrot podatku akcyzowego jest dla gminy bardzo trudnym zadaniem. Następnie 
poinformował o dotacjach, które wpłynęły w ostatnim okresie. Ponadto wyjaśnił, jakie 
zadania zostały dofinansowane i w jakiej kwocie. W dalszej części pokrótce przedstawił, 
zmiany i przeniesienia, jakie zostały dokonane pomiędzy poszczególnymi paragrafami. 
W dalszej części ze względu na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały 
Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania oznajmił, że Uchwała Nr XXXIV/204/09 Rady 
Gminy Widawa w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok została przyjęta 13 głosami 
„za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali w chwili głosowania. 
 
Ad. 5 
W kolejnym punkcie Przewodniczący ponownie udzielił głosu Panu Wójtowi, który dokonał 
wyjaśnień do kolejnego projektu uchwały. 
Następnie z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/205/09 Rady Gminy Widawa w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Widawa na 2010 rok została przyjęta 13 głosami 
„za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali. 
 
Ad. 6 
W dalszej części głos zabrał również Pan Wójt, który przedstawił uzasadnienie do kolejnego 
projektu uchwały. 
Następnie z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący 
odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/206/09 Rady Gminy Widawa w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Widawa na 2010 rok została 
przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali. 
 
Ad. 7 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu Przewodniczący poprosił ponownie Pana Wójta, 
który poinformował, iż w kwestii przedmiotowego projektu uchwały odbyło się spotkanie 
mieszkańców Widawy w wyniku, którego Rada sołecka złożyła pismo w sprawie reasumpcji 
podjętej na poprzedniej sesji uchwały dotyczącej ustalenia nowych taryf za wodę i ścieki. 
Następnie wyjaśnił, jakie materiały zostały przedłożone na wspomnianym powyżej zebraniu. 
Kontynuując zaznaczył, iż w kolejnym punkcie przedstawiony zostanie kolejny projekt 
uchwały dotyczący dopłat do stawek za wodę i ścieki. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt 
wyjaśnił, iż tak wysokie taryfy związane są przede wszystkim z dużymi kosztami odpisów 
amortyzacyjnych. Ponadto dodał, iż niniejszy projekt uchwały przedkłada Rada, jednak nie 
będzie on miał żadnego wpływu na zmianę taryf, które będą obowiązywały od nowego roku. 
Po wypowiedzi Pana Wójta Przewodniczący wyjaśnił, iż podjęta na poprzedniej sesji uchwała 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków wywołała falę krytyki. Ponadto dodał, iż gdyby jednak nie została ona podjęta przez 
Radę nic by to nie zmieniło, a jedynie mieszkańcy żyliby w świadomości, iż stawki te 
pozostały na niezmienionym poziomie. Następnie odczytał pismo od Państwa Soroczyńskich 
– właścicieli myjni samochodowej, skierowane do Rady Gminy z prośbą o ustalenie stawki za 
m3 odprowadzanych ścieków na dotychczasowym poziomie. W toku dalszej wypowiedzi 
wyjaśnił, iż w zaistniałej sytuacji Rada może jedynie ustalić dopłaty do ustalonych już taryf. 
Jako kolejna głos zabrała radna Ziółkowska, która wyjaśniła, iż całe zamieszanie wokół taryf 
wynikło z niewiedzy. Następnie przyznała, iż podczas trzyletniej kadencji nikt nie informował 
Rady o tak dużych kosztach utrzymania oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej. 
Ponadto dodała, iż źle się stało, że przez 10 lat stawki nie były systematycznie zmieniane. 
Kontynuując zauważyła, iż wniosek dotyczący proponowanych taryf wpłynął do Wójta 
Gminy 19 października i trzymany był w tajemnicy przez miesiąc, a radni dowiedzieli się o 
nim dopiero przed sesją. W dalszej części wyjaśniła, iż odnośnie ustalenia taryf za 
odprowadzanie ścieków i dostarczanie wody są odrębne procedury, dlatego też będą one 
obowiązywały w takiej wersji, jaka została podana we wniosku do Pana Wójta. W toku 
dalszej wypowiedzi zauważyła, iż zarówno radnym jak i mieszkańcom należą się wyjaśnienia 
odnośnie ustalenia tak wysokich stawek i dlatego też należy skontrolować prawidłowość 
kalkulacji kosztów przedstawionych przez Zakład Usług Komunalnych. Następnie zgłosiła 
wniosek w tej kwestii, następującej treści: 
- przeprowadzenie zewnętrznej kontroli nad prawidłowością kalkulacji kosztów związanych 
z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej. 
W tym miejscu jeden z mieszkańców Widawy zapytał, dlaczego zostały przyjęte tak wysokie 
podwyżki opłaty za ścieki. Następnie poprosił o przedstawienie wyliczeń wspomnianych 
wyżej kosztów, które rzekomo wpłynęły na tak wysokie stawki. 
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W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż dokument dotyczący szacunku kosztów 
przedłożony przez Zakład Usług Komunalnych nie jest tajny i można się z nim zapoznać, 
gdyż jest dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy. Następnie dodał, iż nie widzi żadnych 
przeciwwskazań do przeprowadzenia kontroli i jeżeli ktoś uważa, że wewnętrzny nadzór w tej 
kwestii nie jest adekwatny można tą sprawę skierować do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
W toku dalszej wypowiedzi wyjaśnił, iż podjęte uchwałą na poprzedniej sesji taryfy nadal 
będą obowiązywały pomimo podjęcia decyzji o uchyleniu tego aktu. Ponadto dodał, iż  
proponowana w kolejnym punkcie uchwała dotycząca ustalenia dopłat za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zmniejszy te stawki. 
W tym miejscu radna Ziółkowska zauważyła, iż jeżeli rada podejmie uchwałę dotyczącą 
wspomnianych wyżej dopłat, a w przyszłości okaże się, że w budżecie gminy braknie 
pieniędzy na ten cel, to mieszkańcy będą zmuszeni do pokrycia całej kwoty za odbiór ścieków 
według obowiązujących taryf z własnej kieszeni. 
Jako kolejny głos zabrał w tym temacie radny Olejniczak, który zaznaczył, iż skoro przez 10 
lat były pieniądze na te dopłaty, to dlaczego ma ich teraz zabraknąć.  
Następnie głos zabrał radny Gniłka, który wyjaśnił, iż na poprzedniej sesji po uzyskaniu 
informacji na temat ilości zużywanej wody oraz odprowadzanych ścieków dokonał 
szacunkowych obliczeń ile pieniędzy brakuje Zakładowi Usług Komunalnych do utrzymania 
oczyszczalni oraz wodociągów. Ponadto dodał, iż zaproponowane przez powyższy zakład 
taryfy jego zdaniem były zbyt wysokie. 
W dalszej części z uwagi na brak dalszych pytań do przedstawionego projektu uchwały 
Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/207/09 Rady Gminy Widawa w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XXXIII/196/09 Rady Gminy Widawa z dnia 24 listopada 2009 roku w 
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie Gminy Widawa została przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez 
wszystkich radnych obecnych na sali. 
 
Ad. 8 
W kolejnym punkcie jako pierwszy głos zabrał Pan Wójt, który poprosił radnych o zgłaszanie 
własnych propozycji dotyczących wysokości stawek dopłat za ścieki i wodę.  Następnie 
przedstawił zaproponowane w projekcie uchwały kwoty. W toku dalszej wypowiedzi 
wyjaśnił, iż gospodarstwa domowe posiadające szamba muszą posiadać umowę na wywóz 
nieczystości. 
Następnie głos zabrał jeden z mieszkańców gminy, który zapytał czy gmina nie mogłaby 
zrobić coś w kierunku pozyskania środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 
tak jak uczyniła to sąsiednia gmina Szczerców. Kontynuując zauważył, iż pozyskiwaniem 
środków unijnych miała rzekomo zajmować się Sekretarz Gminy, a tego nie robi. 
W tym miejscu Pani Sekretarz wyjaśniła, iż nie zgadza się z tymi zarzutami, a na dowód tego 
poinformowała, iż gmina Widawa zajmuje 4 miejsce pod względem wysokości pozyskanych 
środków unijnych. Ponadto dodała, iż nie należy porównywać naszej gminy z gminą 
Szczerców, Bełchatów czy też Kleszczów, gdyż dysponują one znacznie wyższym budżetem. 
Kontynuując Pani Sekretarz wyjaśniła, w jaki sposób pozyskuje się oraz rozlicza 
z pozyskanych funduszy unijnych. Na zakończenie zapewniła zebranych, iż gmina Widawa 
pozyskuje tyle dofinansowania na ile tylko jest to możliwe. 
Jako kolejna głos zabrała jedna z mieszkanek Widawy, która zapytała ile obecnie po 
wprowadzonych zmianach będą mieszkańcy płacić za m3 wody oraz odebranych ścieków. 
W odpowiedzi na powyższe radny Gniłka przedstawił stawki, jakie radni uzgodnili na 
ostatnim posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa. 
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Następnie głos zabrał radny Płóciennik, który wyraził swoje obawy dotyczące dalszego 
stosowania dopłat do wody i ścieków. 
W tym miejscu Pan Wójt wyjaśnił, iż proponowane stawki dopłat, jeżeli tylko rada 
zaakceptuje będą obowiązywały przez cały kolejny rok. Ponadto dodał, iż pod koniec 2010 
roku Zakład Usług Komunalnych będzie musiał zwrócić się z wnioskiem do gminy o kolejne 
dotacje. 
Jako kolejny wystąpił Pan Soroczyński – właściciel myjni, który wyjaśnił, iż rozpoczynając 
działalność musiał zainstalować pewne urządzenia do oczyszczania wytwarzanych ścieków, 
których skład to praktycznie sama woda. Następnie dodał, iż po podwyższeniu stawek za 
ścieki nie będzie w stanie prowadzić dalszej działalności, którą niedawno rozpoczął 
inwestując spore środki finansowe. 
Do powyższej wypowiedzi odniósł się radny Płóciennik, który zaproponował, aby 
prowadzona przez Pana Soroczyńskiego działalność została zakwalifikowana do innej grupy 
odbiorców. 
W dalszej części głos zabrał radny Polak, który wyjaśnił, iż mieszkańcy, których ścieki 
dowożone są na oczyszczalnię będą również dużo płacić. Ponadto dodał, iż opłata za wywóz 
nieczystości uwzględnia również koszt dojazdu, dlatego też właściciele gospodarstw 
najbardziej oddalonych od oczyszczalni będą płacić najwięcej. Na zakończenie nadmienił, iż  
należy traktować wszystkich mieszkańców na równi. 
W tym miejscu radny Płóciennik zauważył, iż należałoby zapoznać się z kosztorysem 
sporządzonym przez Zakład Usług Komunalnych i przeanalizować sposób naliczenia tych 
stawek. 
Jako kolejny głos zabrał radny Mikła, który zapytał, dlaczego na poprzedniej sesji nie można 
było dokonywać zmian w przedłożonym projekcie uchwały dotyczącym taryf za ścieki 
i dlaczego po uchyleniu tego aktu stawki pozostaną bez zmian. 
W odpowiedzi na powyższe Pani Mecenas Beata Janik, która wyjaśniła, iż na prośbę Wójta 
zajęła stanowisko w kwestii uchylenia uchwały z 24 listopada w sprawie zatwierdzenia taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 
Widawa. Następnie odczytała treść wydanej opinii, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
Następnie w toku dalszej dyskusji radny Płóciennik poprosił o sprawdzenie, czy 
zaproponowane przez Zakład Usług Komunalnych taryfy są zasadne. 
W dalszej części Przewodniczący z uwagi na brak dalszych pytań do przedstawionego 
projektu uchwały odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Widawa w sprawie ustalenia 
dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków została przyjęta 13 
głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali. 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący zarządził kilkuminutową przerwę. 
 
Ad. 9 
Po wznowieniu obrad jako pierwszy głos zabrał Pan Wójt, który udzielił wyjaśnień do 
projektu uchwały umieszczonego w tym punkcie. 
Następnie ze względu na brak pytań Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały 
i zarządził głosowanie. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIV/209/09 Rady Gminy Widawa 
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi 
oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2010 została przyjęta 11 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez 
wszystkich radnych obecnych na sali w chwili głosowania. 
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Ad. 10 
W kolejnym punkcie Przewodniczący ponownie udzielił głosu Panu Wójtowi, który 
poinformował, iż w miesiącu sierpniu wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
dokonania zmiany wynagrodzenia za inkaso. Następnie zaznaczył, iż w ciągu ostatnich kilku 
lat funkcja sołtysa uległa pewnym zmianom. Ponadto dodał, iż wiele osób angażuje się 
w realizację programów mających na celu poprawę życia mieszkańców. Kontynuując 
nadmienił, iż podczas ostatnich wyborów sołeckich zdarzało się również i tak, że 
w niektórych wioskach nie było chętnych do pełnienia tej funkcji. Następnie dodał, iż wobec 
powyższego należałoby te osoby w pewien sposób wynagrodzić oraz zmobilizować do 
dalszego działania. W toku dalszej wypowiedzi przedstawił propozycję wysokości 
wynagrodzenia za inkaso oraz sposobu jego naliczania. Na zakończeni poprosił o wypowiedź 
w tej kwestii wiceprezesa Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Sołtysów. 
W tym miejscu głos zabrał Pan Jerzy Owczarek, który pełni wyżej wspomnianą funkcję 
i wyjaśnił, iż jego zdaniem propozycja przedstawiona przez Pana Wójta jest przystępna. 
Ponadto przedstawił przykład, gdzie w małych sołectwach pobierane przez sołtysa 
wynagrodzenie jest znikome i wystarcza praktycznie na koszty dojazdu do Urzędu Gminy 
i opłacenie składek. Pan Owczarek nadmienił również, iż na wprowadzeniu proponowanych 
zmian stracić może kilka największych sołectw jednak znacznej większości przyniesie to 
znaczącą poprawę. 
Następnie głos zabrał ponownie Pan Wójt, który wyjaśnił, iż przeprowadzone zostały 
kalkulacje dotyczące wprowadzenia nowych zasad wynagradzania sołtysów i będzie to 
niewiele większa kwota, ale przyniesie to pewnie większe zaangażowanie tych osób. 
W tym miejscu radny Płóciennik zapytał, sołtysi których sołectw zyskają na wprowadzeniu 
tych zmian, a którzy stracą. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Owczarek wyjaśnił, iż sołtysi z miejscowości Korzeń, czy 
też Osieczno na pewno zyskają, a stracą z kolei sołtysi większych miejscowości 
usytuowanych w centrum gminy. 
W toku dalszej dyskusji Pan Wójt wyjaśnił, iż proponowane zmiany spowodują, iż około 3-4 
sołtysów będzie otrzymywało mniejsze niż do tej pory wynagrodzenie, jednak wiele osób na 
tym skorzysta. Ponadto poinformował, jakie programy w ostatnim czasie realizowane były 
przez sołtysów lub przy ich współpracy oraz ile wysiłku i pracy ich to kosztowało. 
Następnie głos zabrał radny Płóciennik, który poparł propozycję zwiększenia wynagrodzeń 
sołtysom jednak nie zgodził się zamiarem zmniejszenia pozostałym osobom. 
Jako kolejny głos zabrał radny Jaros, który wyjaśnił, iż ona sam był przez kilka lat sołtysem 
i zróżnicowanie wynagrodzeń jest znaczne, gdyż sołtysi małych wiosek mają bardzo niski 
zarobek, a większych bardzo wysoki. 
W tym miejscu radna Ziółkowska zauważyła, iż przykładowo Pani Maria Werner zbierając 
podatek od mieszkańców Widawy w swą pracę musi włożyć znacznie większy wysiłek niż  
sołtysi pozostałych miejscowości. 
Następnie Pan Wójt wyjaśnił, iż rzeczywiście nie można porównywać obowiązków sołtysa 
małej miejscowości z obowiązkami sołtysa dużej miejscowości i proponowany sposób 
naliczania wynagrodzenia za inkaso przewiduje dodatkowo również system procentowy. 
W toku dalszej wypowiedzi raz jeszcze zaznaczył, iż wprowadzenie omawianych zmian 
przyniesie wiele korzyści i poprawi współpracę z sołtysami. 
W dalszej części jeden z mieszkańców zapytał, czy obowiązek poboru podatku przez 
sołtysów został nakazany obligatoryjnie przez Rząd, czy też przez gminę.  
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż można odstąpić od tego, żeby sołtysi 
zbierali podatek i wówczas mieszkańcy będą go wpłacać bezpośrednio do gminy. 
Następnie Pan Jerzy Owczarek raz jeszcze zapewnił, iż sołtysi tych dużych miejscowości 
w małym stopniu stracą na wprowadzeniu zmiany wynagradzania. 
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W dalszej części ze względu na brak chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący odczytał 
treść projektu uchwały i zarządził głosowanie. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIV/210/09 Rady Gminy Widawa 
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze 
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso została 
przyjęta 10 głosami „za” przez radnych obecnych na sali w chwili głosowania, przy jednym 
głosie radnego Płóciennika „wstrzymującym się”. 
 
Ad. 11 
W dalszej części Pan Wójt poinformował, iż Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Widawa jest co roku przyjmowany przez Radę Gminy. 
Następnie pokrótce wyjaśnił konieczność oraz korzyści płynące z podjęcia wspomnianego 
programu oraz wymienił jego realizatorów. 
W tym miejscu radny Mikła zwrócił się z pytaniem do Pana Grzegorza Namirowskiego – 
Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczącego 
liczby osób uzależnionych od alkoholu na terenie naszej gminy. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Namirowski przedstawił w procentach liczbę ludzi, którzy 
spożywają alkohol ryzykownie i szkodliwie, osób nadużywających oraz tych, którym trzeba 
pomóc. 
Następnie radna Ziółkowska zapytała, co było powodem wykluczenia z Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Frączyńskiej. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż zmiany we wspomnianej komisji odbywają 
się często. 
W dalszej części ze względu na brak dodatkowych pytań Przewodniczący odczytał treść 
projektu uchwały i zarządził głosowanie. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIV/211/09 Rady Gminy Widawa 
w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Widawa na 2010 rok została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez 
wszystkich radnych obecnych na sali w chwili głosowania. 
 
Ad. 12 
Realizując dalszy porządek obrad Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Wójta, 
który przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały umieszczonego w tym punkcie. Ponadto 
poinformował, iż istnieje duża szansa na utworzenie w Widawie podstacji ratownictwa 
medycznego. 
Następnie ze względu na brak jakichkolwiek pytań Przewodniczący odczytał treść projektu 
uchwały i zarządził głosowanie. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIV/212/09 Rady Gminy Widawa 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie w roku 2008 została 
przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali 
w chwili głosowania. 
 
Ad. 13 
W kolejnym punkcie jako pierwszy głos zabrał Pan Wójt, który przedstawił uzasadnienie do 
przedmiotowego projektu uchwały. 
Następnie radny Mikła zapytał, czy członkowie Koła Łowieckiego działającego na tym 
terenie nie mają nic przeciwko wydzierżawieniu tej działki. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż Koło Łowieckie popiera takie działanie. 
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W dalszej części ze względu na brak dodatkowych pytań Przewodniczący odczytał treść 
projektu uchwały i zarządził głosowanie. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIV/213/09 Rady Gminy Widawa 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Widawa na okres dłuższy niż 3 lata została przyjęta 12 głosami „za”, czyli 
jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali w chwili głosowania. 
 
Ad. 14 
Kontynuując obrady Przewodniczący udzielił głosu Panu Wójtowi, który przedstawił 
uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały. 
Następnie radny Gniłka zapytał, czy ze znajdującego się na działce ujęcia wody można 
jeszcze korzystać. 
Z podobnym pytaniem wystąpił radny Mikła, który zapytał, czy ktoś sprawdzał, czy to ujęcie 
będzie nadal nadawało się do użytku. 
W tym miejscu Pan Wójt zaproponował, aby rada rozważyła zasadność sprzedaży tej działki 
jeszcze na posiedzeniach Komisji. 
Wobec powyższego Przewodniczący zgłosił formalny wniosek o przedłożenie projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Podgórze gm. Widawa, stanowiącej 
własność Gminy Widawa na posiedzenia Komisji. 
Następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem zgłoszonego wniosku. 
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 12 głosami „za” przez wszystkich radnych 
obecnych na sali w chwili głosowania. 
 
Ad. 15 
W dalszej części obrad Pan Wójt przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości wraz  
z zabudowaniami, położonej w obrębie Chrząstawa gm. Widawa, stanowiącej własność 
Gminy Widawa. 
Następnie ze względu na brak jakichkolwiek pytań Przewodniczący odczytał treść projektu 
uchwały i zarządził głosowanie. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIV/214/09 Rady Gminy Widawa 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego, 
nieruchomości wraz z zabudowaniami, położonej w obrębie Chrząstawa gm. Widawa, 
stanowiącej własność Gminy Widawa została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie 
przez wszystkich radnych obecnych na sali w chwili głosowania. 
 
Ad. 16 
W kolejnym punkcie Przewodniczący udzielił głosu Panu Wójtowi, który przedstawił 
uzasadnienie do ostatniego projektu uchwały. 
Następnie ze względu na brak jakichkolwiek pytań Przewodniczący odczytał treść projektu 
uchwały i zarządził głosowanie. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIV/215/09 Rady Gminy Widawa 
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Restarzew Środkowy została przyjęta 12 
głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali w chwili 
głosowania. 
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Ad. 17 i 18 
W następnym punkcie Przewodniczący odczytał pismo od mieszkańców miejscowości Rudy, 
którzy zwracają się z prośbą dotyczącą budowy mostu. Następnie poprosił, aby Komisja ds. 
Rolnictwa zajęła stanowisko w powyższej sprawie. 
W tym miejscu głos zabrała jedna mieszkanek miejscowości Ruda, która zapytała co stało się 
ze sporządzoną kilka lat temu dokumentacją na budowę mostu. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż budowa mostu w miejscowości Ruda miała 
być realizowana ze środków pochodzących w większości z budżetu państwa. Następnie dodał, 
iż ze względu na to, że dotacje te zostały wstrzymane modernizacja tego mostu nie została 
zrealizowana, gdyż gminy nie stać było na wykonanie tego zadania z własnych środków. 
W dalszej części wyjaśnił, iż przygotowana została dokumentacja na przebudowę drogi 
wojewódzkiej oraz modernizację mostu w miejscowości Klęcz. Kontynuując nadmienił, iż  
zostanie rozważona możliwość budowy kładki w miejscowości Ruda, jednak środki na taki 
cel nie zostały zaplanowane w przyszłorocznym budżecie. W toku dalszej wypowiedzi 
poinformował, iż podjęte zostały działania zmierzające do polepszenia komunikacji 
mieszkańców tej miejscowości. 
W dalszej części wywiązała się dyskusja, w której mieszkanki miejscowości Ruda 
przedstawiły aspekty przemawiające za budową kładki. 
Następnie głos zabrał Pan Dariusz Polak – Wicestarosta, który wyraził swoją opinię na temat  
możliwości budowy mostu w miejscowości Ruda. Ponadto dodał, iż realizacja tej inwestycji 
dla mieszkańców jest bardzo ważna, a dokumentacja na to zadanie nie jest taka 
skomplikowana. 
W tym miejscu Pan Wójt wyjaśnił, iż budowa, a przebudowa to jest odrębna kwestia. Ponadto 
wyjaśnił, iż konieczne było rozebranie tego mostu, bo i tak zbyt długo z tym zwlekano. 
Kontynuując nadmienił, iż formalności dotyczące przygotowania dokumentacji na budowę 
mostu są bardzo skomplikowane. 
Następnie po krótkiej dyskusji na powyższy temat Przewodniczący odczytał kolejne pismo od 
Komendanta Powiatowej Policji w Łasku w sprawie konieczności remontu Komisariatu 
Policji w Widawie. 
W tym miejscu radny Płóciennik zwrócił się z pytaniem do obecnego Komendanta 
Komisariatu Policji, czy Komisariat w Widawie zostanie zlikwidowany. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Andrzej Bykowski – Komendant Komisariatu Policji w 
Widawie wyjaśnił, iż budżet przeznaczony na funkcjonowanie Policji jest ograniczony, 
dlatego też Komisariaty Policji są likwidowane. 
Następnie wywiązała się dyskusja na temat możliwości dalszego utrzymania Komisariatu 
Policji w Widawie w wyniku, której radni zadecydowali, iż na najbliższym posiedzeniu 
Komisji ds. Rolnictwa będzie podjęty ten temat w celu wypracowania konkretnego 
rozwiązania w tej sprawie. 
W dalszej części obrad radny Gniłka odczytał informację dotyczącą możliwości 
komputerowego przebadania wzroku, które odbędą się w Ośrodkach Zdrowia na terenie 
gminy Widawa. 
Jako kolejny głos zabrał Pan Wójt, który zapoznał obecnych z pismem mieszkanki Kolonii 
Zawady odnośnie odbioru ścieków. Następnie wyjaśnił, iż wspólnie z Zakładem Usług 
Komunalnych postara się rozważyć tą kwestię i znaleźć dobre rozwiązanie w tej sprawie. 
Następnie jeden z mieszkańców zapytał o koszt budowy drogi rolniczej w miejscowości 
Widawa oraz cel tej realizacji. 
W odpowiedzi na powyższe przedstawił koszt tej inwestycji a następnie wyjaśnił, iż budowa 
tej drogi poprawiła lepszą komunikację w kierunku rzeki Widawki. 
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W dalszej części głos zabrał Pan Zenon Jażdżyk – sołtys miejscowości Wincentów, który 
podziękował za załatanie dziur na odcinku drogi i naprawę oświetlenia a następnie złożył 
życzenia radnym i sołtysom oraz podziękował za dobrą współpracę. 
Jako kolejny jeden z mieszkańców zapytał czy gmina nie może wyegzekwować na 
właścicielach gospodarstw domowych konieczność posiadania koszy na śmieci. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż należałoby powołać straż wiejską, która 
mogłaby się zająć tą kwestią, a także utrzymaniem porządku na terenie gminy. W dalszej 
części nadmienił, iż ostatnie spotkanie z mieszkańcami Widawy przebiegało w dość 
niesympatycznej atmosferze i ciągłej krytyce prowadzonych przez gminę działań.  
Następnie wywiązała się krótka dyskusja na powyższy temat. 
W dalszej części Pan Wiesław Świerkowski – sołtys miejscowości Świerczów poprosił, aby 
Komisja ds. Rolnictwa rozpatrzyła możliwość remontu drogi w Wielkiej Wsi, która została 
zdewastowana podczas modernizacji drogi wojewódzkiej. 
Do powyższej prośby ustosunkował się radny Gniłka, który wyjaśnił, iż nadal trwa zwózka 
kruszywa i wspomniany odcinek drogi zostanie wyremontowany. 
Następnie Pani Sekretarz wyjaśniła, iż uchwały podejmowane przez Radę Gminy 
publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej i każdy ma możliwość zapoznania się 
z ich treścią. 
W dalszej części Pan Andrzej Kopka podziękował we własnym imieniu oraz w imieniu 
Zarządu Klubu za modernizację płyty stadionu. 
Jako kolejna wystąpiła Pani Barbara Wojtylak – sołtys miejscowości Ochle, która 
podziękowała za uzupełnienie kruszywem odcinków dróg na Kawały i Kurówek, a następnie 
poprosiła o dokładne ubicie powierzchni tych dróg. 
Na zakończenie Pan Namirowski w imieniu własnym oraz Komisji obecnym najlepsze 
życzenia na nadchodzący Nowy Rok. 
 
Ad. 19 
Z uwagi na brak chętnych do dalszej dyskusji radny Gniłka – Zastępca Przewodniczącego 
Rady również złożył wszystkim życzenia i zamknął obrady XXXIV Sesji Rady Gminy 
Widawa. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
 
Jolanta Szuleta 
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Załącznik do 
Protokołu Nr XXXIV/09 
z Sesji Rady Gminy Widawa 
z dnia 30 grudnia 2009 roku 
 
 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY 
z działalności międzysesyjnej od 24.11.2009 r. do 30.12.2009 r. 

 
1. Przeprowadzono naprawę dróg gminnych na odcinkach: 

− Widawa – Kuruwek Ochelski, 
− Restarzew Cmentarny – Dubie, 
− Ruda – przez wieś, 
− Chrusty – przez wieś. 

2. Dokonano remontu w budynku Agronomówki w Chociwiu – wymiana instalacji wodnej 
i elektrycznej, montaż urządzeń sanitarnych. 

3. Usunięto przydrożne zakrzaczenia w miejscowości Restarzew. 
4. Przeprowadzono częściową naprawę drogi w miejscowości Kolonia Zawady. 
5. Dokonano naprawy przepustu drogowego w miejscowości Ochle. 
6. Dokonano odbioru nakładek na drodze w miejscowości: 

− Brzyków, 
− Rogóźno, 
− Chociw. 

7. Została wykonana dokumentacja techniczna na przebudowę infrastruktury drogowej 
i budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Widawa i Chociw. 

8. Wystąpiono z wnioskiem do Starosty Łaskiego o wydanie pozwolenia na przebudowę 
budynku poszkolnego w miejscowości Zborów oraz na budowę sieci wodociągowej 
w miejscowości Wola Kleszczowa za rzeką. 

9. 07.12.2009 r. – zakończenie I prac projektu “Północ-Południe” – spotkanie z Marszałkiem 
Województwa Łódzkiego, 

10. 08.12.2009 r. – udział w spotkaniu mieszkańców Widawy, 
11. 15.12.2009 r. – udział w Wigilii w Szkole Podstawowej w Brzykowie, 
12.  16.12.2009 r. – udział w Wigilii Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Łasku, 
13. 17.12.2009 r. – udział w Wigilii w Zespole Szkół w Chociwiu w Widawie, 
14. 18.12.2009 r. – udział w Radzie Zatrudnienia w Łasku, 

– podpisanie umowy dotyczącej programu “Uczeń na wsi” w PFRON 
w Łodzi, 

– udział w gminnej Wigilii.  
15. 22.12.2009 r. – udział w Wigilii w Szkole Podstawowej w Ochlach. 
16. 28.12.2009 r. – udział w walnym zebraniu LGD. 


