Protokół Nr XXXV/10
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 26 stycznia 2010 roku
w Szkole Podstawowej w Ochlach
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 14
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 14 radnych, czyli jest kworum niezbędne do podejmowania uchwał przez Radę
Gminy. Następnie powitał radnych, Pana Wójta, Panią Sekretarz, Panią M ecenas, władze
powiatu w osobach: Pana Cezarego Gabryjączyka – Starosty, Pana Dariusza Polaka –
Wicestarosty, Pana Jerzego Wieczorka – członka zarządu, oraz Pana Jerzego
Krysztofińskiego – Komendanta Powiatowego Policji, a także Kierowników jednostek,
sołtysów i mieszkańców gminy.
W dalszej części wyjaśnił, iż porządek obrad został przekazany w materiałach. Następnie
zapytał, czy są jakieś propozycje dotyczące wprowadzenia zmian do harmonogramu sesji.
W tym miejscu Pan Gabryjączyk poprosił o udzielenie mu głosu w pierwszej kolejności.
Przewodniczący przychylił się do powyższej prośby, najpierw jednak zarządził głosowanie
nad zaproponowanym porządkiem obrad.
W wyniku głosowania 14 radnych opowiedziało się „za” przyjęciem przedłożonego porządku
obrad, który przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Widawa.
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Widawa na 2010 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widawa na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widawa na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata.
Interpelacje i wnioski.
Sprawy różne.
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
14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali w chwili
głosowania.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Panu Gabryjączykowi, który pokrótce omówił
założenia przyjętego budżetu powiatu na 2010 rok. Następnie przedstawił kwoty, jakie
w poszczególnych latach były przekazywane przez powiat na realizację zadań na terenie
gminy Widawa. Zaznaczył również, iż w tegorocznym budżecie większa część środków
finansowych, jakie posiada powiat będzie przeznaczona między innymi na kontynuację
inwestycji Północ-Południe. Kontynuując podziękował Wójtowi oraz Radzie za kilkuletnią
współpracę oraz udzielane dofinansowania, które pozwoliły na realizację wspólnych zadań.
W dalszej części nadmienił, iż władze innych gmin, a szczególnie Wójt Gminy Buczek
wyrażają swe niezadowolenie z tego, iż tak znaczna część środków finansowych inwestowana
jest na gminę Widawa. Ponadto wyraził swe zdziwienie, gdyż jak wyjaśnił również ze strony
niektórych radnych powiatowych z terenu Widawy zostały skrytykowane założenia
w tegorocznym budżecie. W toku dalszej wypowiedzi przytoczył kwotę, jaką powiat pozyskał
w ubiegłym roku z funduszy unijnych. Następnie dla porównania przestawił sumy pieniędzy,
jakie przez ostatnie lata inwestowane były z budżetu powiatu na teren gminy Widawa, a jakie
na gminę Łask. Ponadto dodał, iż z zaprezentowanego zestawienia wynika, iż obecna
kadencja była dobrym okresem dla gminy Widawa. Na zakończenie raz jeszcze podziękował
za dobrą współpracę, która przyniosła wiele obopólnych korzyści.
Po wystąpieniu Pana Starosty głos zabrał Pan Wójt, który wyjaśnił, iż z perspektywy 12 roku
urzędowania dopiero w latach ostatniej kadencji gmina Widawa zosta wyróżniona przez
powiat. Kontynuując wyjaśnił, iż trudno było dojść do porozumienia w kwestii realizacji
przebudowy drogi Północ-Południe, który jest największym projektem realizowanym na
drogach powiatowych. Następnie zauważył, iż pomimo tak wielu starań i tak słowa krytyki
kierowane są na działania realizowane przez gminę, a głównie ze strony mieszkańców
Widawa. W toku dalszej wypowiedzi wyraził swe ubolewanie nad tym, iż radni powiatowi
z naszej gminy nie mogą się dogadać i wspólnie działać na rzecz swojego terenu. Na
zakończenie dodał, iż należy nadal utrzymywać współpracę z powiatem i realizować jak
najwięcej inwestycji oraz pozyskiwać środki na ich sfinansowanie.
Ad. 3
Realizując porządek obrad Przewodniczący udzielił głosu Panu Wójtowi, który przedstawił
sprawozdanie z realizowanych w okresie międzysesyjnym zadań. Ponadto dodał, iż cały czas
trwa odśnieżanie dróg i dachów, co spowodowało dodatkowe nieprzewidziane koszty.
Następnie nadmienił, iż w ramach realizowanych Programów Poakcesyjnych zostało
zorganizowane spotkanie, w którym uczestniczyło przedstawicieli 16 gmin. Na zakończenie
poinformował, iż pojawiła się szansa na pozyskanie dodatkowych środków ze wspomnianego
programu dla tych sołectw, które już w nim uczestniczyły.
Ad. 4
W dalszej części Przewodniczący oddał głos Panu Wiesławowi Kaczmarkowi – Skarbnikowi
Gminy celem udzielenia bliższych wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Budżetu Gminy Widawa na 2010 rok. Na wstępie swej wypowiedzi Pan Skarbnik
poinformował, iż niniejszy dokument został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
która wydała pozytywną opinię zarówno do projektu budżetu jak i przedstawionej propozycji
sfinansowania deficytu. W dalszej części pokrótce przedstawił założenia do budżetu gminy
zaznaczając, iż priorytetowym zadaniem jest modernizacja stacji uzdatniania wody. Następnie
dodał, iż po rozstrzygnięciu przetargu na wspomniane zadanie, kiedy będzie już wiadomo ile
rzeczywiście będzie kosztowała ta inwestycja zostaną wprowadzone do budżetu dodatkowe
zadania.
Po wystąpieniu Pana Skarbnik Przewodniczący odczytał Uchwały Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii o przełożonym projekcie budżetu Gminy Widawa na 2010
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rok, a także w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Widawa, które stanowią załącznik
do niniejszego protokołu.
Następnie głos zabrał Pan Wójt, który wyjaśnił, iż jest to jeden z trudniejszych budżetów.
Ponadto dodał, iż dochody gminy pozwalają na realizację bieżących zadań, dlatego też
zasadne będzie zaciągnięcie kredytu na możliwość przeprowadzenia dodatkowych
przedsięwzięć. Następnie nadmienił, iż kończą się środki unijne na niektóre działania i nie
należy czekać na kolejne fundusze, lecz pozyskiwać pieniądze z tych programów, z których
gmina może korzystać. Kontynuując Pan Wójt poinformował, iż po raz pierwszy sołtysi
i mieszkańcy mają możliwość decydowania o wydatkowaniu pieniędzy z budżetu, gdyż został
wyodrębniony fundusz sołecki. W toku dalszej wypowiedzi zasygnalizował, aby unormować
prawa własności tych działek i nieruchomości na, których będą realizowane przedsięwzięcia
ze wspomnianego funduszu. W dalszej części poinformował, jakie zadania będą realizowane
w najbliższym czasie i jakie działania podjąć oraz jakie kwestie należy rozważyć, aby móc je
realizować w przyszłości.
Jako kolejny głos zabrał radny Płóciennik, który zadał pytanie odnoszące się do uchwały
podjętej na poprzedniej sesji dotyczącej dopłat do opłat za wodę i ścieki, a mianowicie
zapytał dlaczego w budżecie nie została uwzględniona ta kwota i nie zostało przedstawione
źródło jej finansowania.
W odpowiedzi na powyższe Pan Skarbnik wyjaśnił, iż trwają wyliczenia dotyczące ogólnej
kwoty na to działanie i zostanie ona w najbliższym czasie wprowadzona do budżetu,
natomiast suma ta zostanie pokryta ze środków pozostałych z ubiegłego roku.
W tym miejscu radny Płóciennik zapytał czy nie powinno to zostać ujęte w przedłożonym
projekcie budżetu na ten rok.
Wyjaśnień do tej kwestii udzieliła Pani M ecenas, która wyjaśniła, iż obowiązkiem jest
przedłożenie Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu do 15 listopada, a uchwała
o której wspomniał radny Płóciennik została uchwalona dopiero w grudniu. Ponadto dodała,
iż jak Pan Skarbnik wspomniał kwota zostanie wprowadzona do budżetu.
Następnie głos zabrał Pan Wójt, który zaznaczył, iż skoro uchwała została podjęta to środki
na ten cel zostaną wyodrębnione w budżecie. Ponadto zaznaczył, iż będzie to znaczna kwota.
W dalszej części ze względu na brak dodatkowych pytań do przedstawionego projektu
uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania oznajmił, że Uchwała Nr XXXV/216/10 Rady
Gminy Widawa w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Widawa na 2010 rok została przyjęta
14 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 kolejnych dwóch projektów uchwał.
Następnie z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący
odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/217/10 Rady Gminy Widawa w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
stanowiącej własność Gminy Widawa na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata została przyjęta
14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 6
W dalszej części z uwagi na to, iż projektu uchwały umieszczonej w tym punkcie został
powyżej omówiony Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania w tej kwestii.
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Następnie ze względu na brak jakichkolwiek uwag do przedstawionego projektu uchwały
Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/218/10 Rady Gminy Widawa w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
stanowiącej własność Gminy Widawa na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata została przyjęta
14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 7 i 8
W następnym punkcie Przewodniczący odczytał pismo od Agencji Restrukturyzacji
i M odernizacji Rolnictwa informującym o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich. Następnie przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa na terenie Komisariatu
Policji w Widawie za 2009 rok obejmującego swoim działaniem Gminy Sędziejowice
i Widawa. W dalszej części przedstawił kolejną informację o organizowanej od marca br.
gimnastyce korekcyjnej dla dzieci.
W tym miejscu głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, iż na ten rok gmina otrzymała
nieco niższy kontrakt na usługi z zakresu rehabilitacji. Następnie zaznaczył, iż w dalszym
ciągu świadczenia te będą realizowane jednak należy wprowadzić pewne zmiany.
Kontynuując przedstawił propozycję dotyczącą rozwiązania powyższej kwestii.
Po wystąpieniu Pana Wójta Przewodniczący odczytał kolejne informacje dotyczące
dopplerowskiego badania przesiewowego przepływu krwi w naczyniach kręgowych oraz
szyjnych, a także żył i tętnic kończyn dolnych, które odbędą się w Ośrodkach Zdrowia na
terenie naszej gminy.
W dalszej części głos ponownie zabrał Pan Wójt, który poinformował, iż istnieje możliwość
pozyskania dodatkowego 10% dofinansowania na zadanie dotyczące budowy wodociągów
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z uwagi, iż gmina nie zalega z opłatami
odprowadzanymi do Urzędu M arszałkowskiego. Następnie zaznaczył, iż po dyskusjach
przeprowadzonych z radnymi na Komisjach zapadła decyzja, aby zabezpieczyć pewną kwotę
pieniędzy na remont części dachu na strażnicy OSP w Widawie, gdzie od niedawna prezesem
został Pan Henryk Partyczyński. Ponadto dodał, iż również na przygotowanie dokumentacji
na rozbudowę strażnicy OSP w Brzykowie zostanie zabezpieczona pewna suma pieniędzy.
Kontynuując zauważył, iż należy doposażyć świetlice wiejskie, gdyż wiele osób
sygnalizowało taką potrzebę. W dalszej części przedstawił analizę dotyczącą możliwości
opracowania nowego studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W toku
dalszej wypowiedzi poruszył kwestię budowy elektrowni wiatrowych oraz wodnej na
obszarze naszej gminy.
Następnie głos zabrała Pani Dorota Owczarek – sołtys miejscowości Restarzew Cmentarny,
która poprosiła o wygospodarowanie w budżecie gminy pieniędzy na wymianę okien
w Szkole Podstawowej w Restarzewie, ponieważ pomimo prawidłowego ogrzewania
budynku dzieci marzną gdyż okna są nieszczelne.
Jako kolejny głos zabrał radny Płóciennik, który poprosił o ponowne podjęcie tematu
dotyczącego likwidacji Posterunku Policji w Widawie.
W tym miejscu Przewodniczący udzielił głosu Komendantowi Powiatowej Policji, który
nadmienił, iż w piśmie skierowanym do Przewodniczącego Rady Gminy nie wykluczył
możliwości zniesienia w strukturze Komendy Powiatowej Policji Komisariatu Policji
w Widawie. W dalszej części wyjaśnił, iż planowane na rok 2008 remont nie został
zrealizowany z uwagi na brak środków finansowych i nie ma perspektyw, że takie prace
zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie. Ponadto wymienił, jakie renowacje nakazane
przez Państwowego Inspektora Sanitarnego należy koniecznie przeprowadzić, aby Komisariat
mógł nadal funkcjonować. W toku dalszej wypowiedzi nadmienił, iż metraż tego budynku
jest za duży niż potrzeby w tym zakresie, co zwiększa koszty utrzymania tego obiektu.
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Kontynuując wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić, jaki będzie dalszy los
Komisariatu Policji w Widawie, i dlatego też wyraził nadzieję, iż może wspólnie da się
wypracować sensowne rozwiązanie, które pozwoli na dalsze funkcjonowanie tego organu.
W tym miejscu radny Płóciennik zapytał Komendanta, czy jest szansa otrzymania
jakichkolwiek środków pieniężnych z Komendy Wojewódzkiej, czy jedynie liczy on na
dotację z gminy.
W odpowiedzi na powyższe Pan Komendant zaznaczył, iż doskonale zdaje sobie sprawę
z tego, iż gmina nie posiada zbyt dużego budżetu, gdyby jednak przeznaczyła pewną sumę
pieniędzy na remont Komisariatu, to być może władze Komendy Wojewódzkiej również
wyasygnowałyby jakieś środki ze swego budżetu.
Następnie radny Płóciennik zapytał, czy likwidacja Komisariatu Policji w Widawie
spowoduje znaczny spadek bezpieczeństwa na naszym terenie.
W odpowiedzi na to pytanie Pan Komendant wyjaśnił, iż spowoduje to znaczne wydłużenie
czasu reakcji na zgłoszenie.
W dalszej części radny Płóciennik zauważył, iż działalność Komisariatu Policji w Widawie
obejmuje również teren gminy Sędziejowice, to należałoby również poprosić władze tejże
gminy o pomoc. Ponadto zapytał, czy władze powyżej wspomnianej gminy nie są
zainteresowane przeniesieniem Komisariatu do Sędziejowic.
Odpowiadając na powyższe Pan Komendant wyjaśnił, iż były takie sygnały, aby Komisariat
przenieść na teren Sędziejowic jednak nie jest to zadanie takie proste zrealizowania.
W dalszej części poinformował, jaki jest obecnie stan techniczny budynku oraz przedstawił
kwestię jego własności.
Następnie głos zabrała Pani Wiesława Barasińska – sołtys miejscowości Chociw, która
nadmieniła iż w okolicy w której mieszka zamarzł człowiek i na przyjazd Policji czekano
około 4 godziny od chwili z głoszenia. Następnie zapytała jak długo mieszkańcy gminy
Widawa będą czekać na interwencję Policji w przypadku, gdy Komisariat zostanie
zlikwidowany.
Udzielając odpowiedzi na powyższe Pan Komendant wyjaśnił, iż zaistniała sytuacja
prawdopodobnie wynikła z tego, iż było wiele zgłoszeń, które wymagały szybkiej
interwencji. Ponadto zaznaczył, iż obecnie nie jest w stanie odpowiedzieć konkretnie jak
długi będzie czas reakcji Policji na zgłoszenia, jeżeli dojdzie do likwidacji Komisariatu
w Widawie, ale pewne jest, że znacznie się wydłuży.
W dalszej głos zabrała Pani Barbara Wojtylak – sołtys miejscowości Ochle, która poprosiła
o ujęcie w budżecie gminy pewnej kwoty pieniędzy na rozbudowę kuchni oraz budowę
stołówki w szkole. Ponadto zapytała, kiedy będzie realizowana budowa wodociągu.
Odpowiedzi na powyższe kwestie udzielił Pan Wójt wyjaśniając, iż niebawem zostanie
ogłoszony przetarg na wspomnianą budowę wodociągów. Ponadto dodał, iż dokumentacja
i wszelkie procedury związane z tym zadaniem wymagają dużo pracy i nie można sobie
pozwolić na jakiekolwiek uchybienia, gdyż mogłoby to skutkować utratą dofinansowania
i dlatego też została wystosowana prośba o przesunięcie terminu rozliczenia tej inwestycji.
Kontynuując poinformował, iż odbyło się spotkanie odnośnie wprowadzenia gotowych
obiadów na stołówki szkolne. Następnie zaznaczył, iż w przyszłości należy również rozważyć
kwestię budowy stołówki, o której wspomniała Pani sołtys i postarać się pozyskać na ten cel
środki. W toku dalszej wypowiedzi poinformował, w jakich budynkach zostaną wymienione
okna. Ponadto nadmienił, iż w budżecie wojewódzkim została uwzględniona na ten rok
budowa mostu w miejscowości Klęcz oraz przyznane zostały dalsze środki na kontynuację
przebudowy drogi na odcinku Widawa – Rychłocice. W dalszej części Pan Wójt poruszył
kwestię związaną z ubezpieczaniem plonów rolnych przez rolników, a także zwrotu akcyzy za
paliwo. Na zakończenie zaznaczył, iż zostały ograniczone środki na zasiłki na opiekę
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społeczną, co być może zmobilizuje niektóre osoby do podjęcia działań w zakresie
pozyskania pracy.
W dalszej części Pan Komendant powrócił do tematu Komendy Policji i zasugerował, aby
władze powiatu również wsparły finansowo tą placówkę.
W tym miejscu głos zabrał Pan Dariusz Polak – Wicestarosta, który zaznaczył, iż poczyni
starania, aby wygospodarować jakieś środki pieniężne na zakup wyposażenia czy też
przeprowadzenia remontu w budynku, w którym mieści się posterunek Policji, gdyż nie
wyobraża sobie likwidacji tej placówki. Następnie nadmienił, iż obecnie w szpitalu w Łasku
podawane są gotowe posiłki, co jest korzystne i warto byłoby się zastanowić nad
wprowadzeniem takiego rozwiązania również w szkołach.
Powyższą wypowiedź poparł Pan Wójt, który zauważył, iż należy rozważyć wdrożenie
gotowych posiłków dla dzieci, co dla szkoły w Ochlach byłoby to pewnym rozwiązaniem.
Następnie radny Jaros zapytał, czy droga powiatowa Rogóźno – Kolonia Zawady zostanie
zmodernizowana.
W odpowiedzi na powyższe Wicestarosta poinformował, jakie odcinki dróg brane są pod
uwagę do realizacji w tym roku. Ponadto dodał, iż należy wykonać dokumentacje na
wspomniany odcinek drogi i spróbować zgłosić go do realizacji jako schetynówka.
Następnie radny Krzyżański zapytał, czy jest zaplanowana przebudowa drogi powiatowej
biegnącej od Chociwia w kierunku Gorynia.
Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił również Wicestarosta, który wyjaśnił, iż nie będzie
tam wykonana nowa nakładka tylko zostanie przeprowadzony remont.
W dalszej części głos zabrał Pan Wójt, który poinformował zebranych, jakie inwestycje będą
realizowane w najbliższym czasie. Następnie poinformował o terminie realizacji zadań
finansowanych z funduszu sołeckiego.
Ad. 19
Z uwagi na brak chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za
udział w obradach i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Jolanta Szuleta
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Załącznik do
Protokołu Nr XXXV/10
z Sesji Rady Gminy Widawa
z dnia 26 stycznia 2010 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
z działalności międzysesyjnej od 30.12.2009 r. do 26.01.20010 r.

1. Odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych.
2. Usuwanie śniegu z dachów budynków komunalnych.
3. Przeprowadzono naprawę komina grzewczego w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Widawie.
4. Usunięto drzewa przy drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Widawie.
5. Uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kleszczowa.
6. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej Widawa –
Podgórze i Kocina.
7. Ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację stacji uzdatniania wody w Widawie.
8. 09.01.2010 r. – walne zebranie w OSP w Widawie,
9. 13.01.2010 r. – udział w szkoleniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie dotyczącym
procedur aktualizacji Planu Działania na 2010 r. PPOWOW,
10. 15.01.2010 r. – udział w spotkaniu w Warszawie z przedstawicielami P SL.
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