Protokół Nr XXXVI/10
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 9 marca 2010 roku
w Szkole Podstawowej w Restarzewie
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. W dalszej części powitał radnych, Pana Wójta, Panią Sekretarz, Panią M ecenas, Pana
Skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół, Panią
Katarzynę M ałolepszą – Kierownika Placówki terenowej KRUS w Zduńskiej Woli, Pana
Kazimierza Rusaka – byłego Komendanta Komisariatu Policji w Widawie, druhów
Ochotniczej Straży Pożarnej w Widawie oraz sołtysów i mieszkańców gminy.
W dalszej części wyjaśnił, iż porządek obrad został przekazany w materiałach. Następnie
zaproponował wprowadzenie trzech dodatkowych projektów uchwał do harmonogramu sesji.
W dalszej części przedstawił kolejno tytuły proponowanych uchwał oraz numery
porządkowe, jakie miałyby one przyjąć w harmonogramie obrad. Następnie zarządził
głosowanie nad proponowanym zmianami.
W wyniku głosowania 12 radnych opowiedziało się „za” przyjęciem przedłożonego porządku
obrad, który przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy Widawa.
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
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 M edycyny Paliatywnej (Poradnia
medycyny paliatywnej, Hospicjum Domowe).

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
12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali w chwili
głosowania.
Następnie Przewodniczący udzielił głosu Pani Katarzynie M ałolepszej, która w imieniu
M inistra Pana Artura Ławniczaka przekazała torbę medyczną mającą służyć jednostce OSP
w Widawie do niesienia pomocy medycznej podczas akcji ratowniczych.
W tym miejscu radny Płóciennik, członek wspomnianej jednostki złożył podziękowania na
ręce Pani M ałolepszej podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do
przekazania torby medycznej oraz za wsparcie działalności straży.
Ad. 3
W dalszej części Przewodniczący udzielił głosu Panu Wójtowi, który przedstawił
sprawozdanie z realizowanych w okresie międzysesyjnym zadań. W trakcie omawiania
poszczególnych działań dłuższą chwilę poświęcił na wyjaśnienia dotyczące przetargu na
modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę zbiorników. Ponadto poruszył kwestię
likwidacji Komisariatu Policji w Widawie, a mianowicie zaznaczył, iż istnieje możliwość
przeniesienia posterunku do pomieszczeń znajdujących się nad bankiem. Na zakończenie
poinformował, iż pojawiła się pewne niedociągnięcia w funkcjonowaniu Lokalnej Grupie
Działania Doliny Grabi.
Ad. 4
W kolejnym punkcie Przewodniczący oddał głos Panu Wiesławowi Kaczmarkowi –
Skarbnikowi Gminy celem udzielenia bliższych wyjaśnień do przedmiotowego projektu
uchwały. Na wstępie swej wypowiedzi Pan Skarbnik poinformował, iż z uwagi na likwidację
gminnego funduszu ochrony środowiska zmianie ulegają niektóre zapisy w uchwale
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budżetowej podjętej 26 stycznia br. W dalszej części szczegółowo omówił wprowadzone
zmiany.
Po wystąpieniu Pana Skarbnik Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i z uwagi na
brak jakichkolwiek pytań do przedstawionego dokumentu zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczący oznajmił, że Uchwała
Nr XXXVI/219/10 Rady Gminy Widawa w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na
sali w chwili głosowania.
Ad. 5
W dalszej części obrad Przewodniczący ponownie udzielił głosu Panu Skarbnikowi, który
poinformował, jakie w ostatnim czasie dochody wpłynęły do budżetu gminy oraz jakie z tego
tytułu nastąpiły zmiany w finansach gminy. Kontynuując szczegółowo omówił wprowadzone
zmiany oraz jakie dokonane zostały przeniesienia między poszczególnymi paragrafami.
Następnie głos zabrał radny Jaros, który zaznaczył, iż w przedstawionym powyżej projekcie
nie ujęte zostały środki pieniężne na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Restarzewie,
w której odbywa się dzisiejsze spotkanie. Kontynuując zaproponował dokonanie oceny stanu
tych okien i podjęcie decyzji w kwestii ich wymiany.
W tym miejscu głos zabrał Pan Wójt, który zauważył, iż wpłynęło pismo do Urzędu Gminy
w tej sprawie. Ponadto wyjaśnił, iż wymiana okien jest rzeczywiście konieczna w tej
placówce i należałoby przynajmniej częściowo dokonać tej wymiany i wprowadzić to zadanie
do budżetu na dzisiejszym posiedzeniu. W dalszej części przedstawił jeszcze zadania oraz
koszty ich wykonania zaznaczając, iż nie zostały one ujęte w wydatkach gminy, a których
realizacja powinna nastąpić jeszcze w tym roku. Następnie raz jeszcze zaznaczył, iż
w niniejszej uchwale zostanie ujęta kwota 15 tys. zł ze wskazaniem na wymianę okien
w Szkole Podstawowej w Restarzewie.
W tym miejscu głos zabrała Pani Katarzyna Łasiczek Dyrektor wspomnianej powyżej
placówki, która podziękowała za przychylność. Ponadto poinformowała, iż w budynku
szkolnym jest 16 okien nadających się do wymiany, które zostały zamontowane w 1981 roku
i obecnie ich stan jest fatalny.
Następnie głos zabrał ponownie Pan Wójt, który nadmienił, iż członkowie rady chcieliby
w pierwszej kolejności omawiać projekty uchwał na posiedzeniach Komisji jednak nie
wszystkie dokumenty udaje się wcześniej przygotować. W dalszej części wyjaśnił, iż wzrosną
koszty zaplanowane na zakup kontenerów dla Chrząstawy, gdyż po zapoznaniu się z ofertą
rozważana jest możliwość zakupu całego modułu. Ponadto dodał, iż należy dokonać rozbiórki
starego budynku szkolnego i uprzątnięcia całego placu, aby móc posadowić tam zakupiony
kontener.
Z uwagi na brak dodatkowych pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący
odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/220/10 Rady Gminy Widawa w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2010 rok została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 6
W kolejnym punkcie, który poświęcony był na podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego jako pierwszy głos zabrał Pan Wójt, który udzielił
wyjaśnień w tym temacie.
Następnie głos zabrał radny Jaros, którego zdaniem rada powinna podjąć niniejszą uchwałę
umożliwiającą wyodrębnienie środków, które będą wydatkowane na sołectwa.
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W tym miejscu Pan Wójt zaznaczył, iż radni oraz sołtysi poszczególnych sołectw są
najbardziej zorientowani, na co wydatkować te środki oraz znają potrzeby mieszkańców.
Jako kolejna w tym temacie głos zabrała Pani M aria Werner – sołtys miejscowości Widawa,
która poprosiła o zorganizowanie wyjazdu na szkolenie dotyczące funduszu sołeckiego.
Pan Wójt przychylnie ustosunkował się do powyższej prośby, o co jak wspomniał wiele osób
już monitowało. Następnie poinformował o terminie i miejscu szkolenia oraz godzinie
wyjazdu.
W dalszej części głos zabrała Pani M irosława M ikła – sołtys miejscowości Świerczów, która
zapytała, czy są zapewnione w budżecie gminy środki na wyodrębniony w roku ubiegłym
fundusz sołecki oraz w jakim terminie ewentualnie można będzie je wydatkować.
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż środki na realizację zadań z funduszu
sołeckiego zostały wyodrębnione w budżecie gminy i sukcesywnie mogą być już
wydatkowane na zaplanowane przedsięwzięcia. Następnie zaznaczył, iż wiele sołectw
wyznaczyło sobie za cel modernizację dróg i te miejscowości będą musiały wstrzymać się
z realizacją tych zadań gdyż nie zostało jeszcze zakupione kruszywo. Ponadto dodał, iż
zostało wyjaśnionych kilka kwestii dotyczących prawa własności niektórych nieruchomości,
z czego wiele działek zostało skomunalizowanych.
Następnie ze względu na brak chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący odczytał treść
projektu uchwały i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/221/10 Rady Gminy Widawa w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego została przyjęta 12 głosami „za”,
czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 7
W dalszej części jako pierwszy głos zabrał ponownie Pan Wójt, który przedstawił
uzasadnienie do niniejszego projektu uchwały. Ponadto dodał, iż kolejne trzy projekty uchwał
są podobnej treści i mają wpływ na wyeliminowanie z wykazu Wojewody działań, które nie
są już w tej chwili prowadzone w zakresie lecznictwa.
Następnie głos zabrał radny Płóciennik, który zapytał czy wszystkie jednostki samorządowe
Powiatu Łaskiego są zobowiązane do podjęcia takiej decyzji.
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż nie tylko jednostki samorządu wchodzące
w skład Powiatu Łaskiego, lecz również te tereny, na które oddziaływała dana placówka.
Jako kolejny głos zabrał radny M ikła, który zapytał czy podjęcie wspomnianych uchwał
spowoduje likwidację wskazanych placówek.
Odpowiadając na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż nie polega to na likwidacji, lecz na
aktualizacji statutu SP ZOZ w Łasku oraz wspomnianego wykazu. Następnie na przykładzie
Poradni położniczo-ginekologicznej w Łasku – Kolumnie odzwierciedlił cel takiego
działania, gdzie wyżej wymieniona poradnia nie funkcjonuje od kilku lat i nie ma możliwości
realizacji świadczeń w tej komórce.
Następnie Przewodniczący udzielił głosu Panu Dariuszowi Polakowi – Wicestaroscie
Łaskiemu, który udzielił dodatkowych wyjaśnień do projektów uchwał dotyczących
wyłączenia ze struktur SP ZOZ pewnych placówek, które nie prowadzą już świadczeń
zdrowotnych a nadal widnieje zapis w statucie. Kontynuując swą wypowiedź zaznaczył, iż
główną powodem zaniechania działań wymienianych w projektach uchwał poradni
i placówek zdrowotnych jest brak środków pieniężnych na ich utrzymanie a także brak
personelu o wymaganych kwalifikacjach. Następnie raz jeszcze sprostował, iż nie chodzi
o likwidację a jedynie aktualizację statutu szpitala. Ponadto dodał, iż utworzenie nowego
oddziału nie jest skomplikowaną kwestią i można to uczynić w dość szybkim tempie jednak
problem polega na pozyskaniu odpowiednich fachowców do jego prowadzenia. Na
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zakończenie wyraził nadzieję, iż może w powstaną one w przyszłości i będą świadczyć nowe
specjalistyczne usługi.
Z uwagi na brak dodatkowych pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący
odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Widawa 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 została przyjęta 12 głosami „za”,
czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali w chwili głosowania.
Ad. 8
W kolejnym punkcie z uwagi na to, iż niniejszy projekt został omówiony powyżej
Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVI/223/10 Rady Gminy Widawa
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 została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich radnych obecnych na sali w chwili głosowania.
Ad. 9
W dalszej części Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały umieszczonej w tym
punkcie porządku obrad, gdyż została ona powyżej omówiona a nikt z obecnych nie wniósł
dodatkowych uwag.
Następnie zarządził głosowanie w wyniku, którego Uchwała Nr XXXVI/224/10 Rady Gminy
Widawa 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 została przyjęta 12 głosami
„za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali w chwili głosowania.
Ad. 10
Kolejny punkt dotyczył również projektu uchwały, do którego uzasadnienie zostało powyżej
przedstawione, dlatego też Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVI/225/10 Rady Gminy Widawa
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 M edycyny Paliatywnej (Poradnia medycyny paliatywnej, Hospicjum
Domowe) została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych
obecnych na sali w chwili głosowania.
Następnie Przewodniczący zarządził kilkuminutową przerwę.
Ad. 11
Po wznowieniu obrad jako pierwszy głos zabrał Pan Wójt, który przedstawił uzasadnienie do
projektu uchwały umieszczonego w tym punkcie. Ponadto poinformował, iż sukcesywnie
przeprowadzane są komunalizacje działek, które w przyszłości będzie można przeznaczyć na
sprzedaż, czy też wydzierżawić.
W dalszej części ze względu na brak uwag do przedstawionego projektu uchwały
Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVI/226/10 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
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została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na
sali w chwili głosowania.
Ad. 12
W kolejnym punkcie Przewodniczący udzielił głosu ponownie Panu Wójtowi, który wyjaśnił,
iż przestał obowiązywać poprzedni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy, dlatego też należy przyjąć kolejny na lata 2010 – 2014. Kontynuując nadmienił, iż
zarządzanie posiadanym potencjałem lokalowym jest dla gminy dość trudnym
i problemowym zadaniem. Następnie zaznaczył, iż należy zająć się powyższą kwestią
i dlatego też został już przygotowany projekt na przebudowę budynku po byłej szkole
w Zborowie, gdzie oprócz istniejących mieszkań powstanie dodatkowo 8 nowych lokali.
Ponadto dodał, iż w przyszłości, jeżeli tylko uda się pozyskać dofinansowanie należy podjąć
działania związane z wyprowadzeniem lokatorów z Wincentowa jak również w dalszej
kolejności także z Rogóźna. Kontynuując nadmienił, iż kilka posiadanych przez gminę lokali
jest w trakcie remontu, natomiast w razie jakichkolwiek zdarzeń losowych dostępne są trzy
mieszkania. W toku dalszej wypowiedzi poruszył kwestię czynszy, które nie pokrywają
kosztów utrzymania tych nieruchomości i należy powoli podnosić te stawki, gdyż zdarzają się
również przypadki, gdzie osoby opłacają za wynajem lokalu a w nim nie mieszkają.
Następnie z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący
odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVI/227/10 Rady Gminy Widawa
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy na lata 2010 – 2014 została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich radnych obecnych na sali w chwili głosowania.
Ad. 13
W dalszej części obrad Przewodniczący poprosił Pana Wójta o udzielenie wyjaśnień do
kolejnego projektu uchwały. Na wstępie swej wypowiedzi Pan Wójt nadmienił, iż niniejszy
projekt uchwały był zdjęty z porządku obrad z jednej z poprzednich sesji i poddany pod
dyskusję na posiedzeniach Komisji. Następnie poinformował, iż nieruchomość ta stanowi
własność gminy i znajduje się na niej nieczynne ujęcie wody. Kontynuując wyjaśnił, iż
kwestia sprzedaży przedmiotowej działki była omówiona na Komisji ds. Rolnictwa a także na
zebraniu mieszkańców Podgórza. W dalszej części zapoznał zebranych z treścią protokołu
sporządzonego ze wspomnianego zebrania wiejskiego, którego kserokopia stanowi załącznik
do niniejszego protokołu. Na zakończenie dodał jeszcze, iż omawiana nieruchomość jest
ostatnim placem na terenie Podgórza należącym do gminy. Następnie wobec powyższego
zwrócił się do radnych o niepodejmowanie tej uchwały.
W tym miejscu głos zabrał Pan Grzegorz Owczarek – sołtys miejscowości Podgórze
i oznajmił, iż decyzję o sprzedaży tej działki nie podjął sam, lecz taką wolę wyrazili
mieszkańcy obecni na zebraniu wiejskim.
W dalszej części ze względu na brak dodatkowych uwag do przedstawionego projektu
uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVI/228/10 Rady Gminy Widawa
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości położonej w obrębie Podgórze gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy
Widawa została przyjęta 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” radnego M ikły.
Ad. 14
Do omówienia kolejnego projektu uchwały Przewodniczący poprosił Pana Skarbnika.
W uzasadnieniu do niniejszego projektu Pan Skarbnik wyjaśnił, iż zgodnie z przepisami
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ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy podejmuje wszelkie rozstrzygnięcia w sprawie
podatków i opłat lokalnych w drodze uchwał. Ponadto dodał, iż dotyczy to również
zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wysokości wynagrodzenie za inkaso. Następnie zauważył, iż wobec powyższego Rada Gminy
Widawa 30 grudnia ubiegłego roku podjęła taką uchwałę, której zapis dotyczący ustalenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów nie powinien być wyznaczany procentowo
według ilości kont. W dalszej części zaznaczył, iż należy również wprowadzić do uchwały
imienny wykaz sołtysów. Wobec powyższego pan Skarbnik zaproponował, aby uchylić
niniejszą uchwałę, a w kolejnym punkcie przyjąć poprawioną jej wersję.
W dalszej części Przewodniczący poprosił o zabranie głosu obecną na sali Panią M ecenas,
która wyjaśniła, iż Regionalna Izba Obrachunkowa nie zgadza się z przedstawionymi
powyżej przez Pana Skarbnika zapisami. Następnie dodała, iż pozostawienie omawianego
aktu w obecnej wersji spowoduje, iż zostanie ona zakwestionowana, co w ostateczności
wydłuży procedurę.
Następnie ze względu na brak dalszych uwag Przewodniczący odczytał treść przedstawionego
projektu uchwały i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVI/229/10 Rady Gminy Widawa
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 została przyjęta 12 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali w chwili głosowania.
Ad. 15
W kolejnym punkcie głos zabrał Skarbnik Gminy, który wyjaśnił, iż niniejszy projekt również
zakłada wysokość kwartalnego wynagrodzenia dla sołtysów w kwocie 300 zł. Następnie
odczytał propozycję procentowych stawek naliczanych sołtysom od pobranych i wpłaconych
na rachunek gminy wpłat.
Następnie po krótkiej dyskusji Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził
głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVII/230/10 Rady Gminy Widawa
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”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Ad. 16 i 17
W tym miejscu Przewodniczący odczytał pismo mieszkańców sołectwa Patoki dotyczące
utwardzenia drogi na odcinku od zakładu mięsnego w kierunku lasu.
Następnie głos zabrał radny Polak, który porosił o przygotowanie na kolejne posiedzenie
Rady Gminy informacji dotyczącej dalszych losów Ośrodka Zdrowia w Brzykowie.
Jako kolejna wystąpiła Pani Danuta Krysia – sołtys Zabłocia, która zwróciła się z prośbą
o wykonanie oświetlenia ulicznego oraz naprawę drogi.
W dalszej kolejności Pan M arek Szamański – sołtys miejscowości Raczynów poprosił
o odśnieżanie dalszego odcinka drogi biegnącej w kierunku Ruśca.
Następnie radny Krzyżański poprosił o umocowanie 6 lamp w Łazowie tzw. Starym.
Z kolei radny Szydłowski poprosił o uzupełnienie kamieniem drogi w powyżej wymienionej
miejscowości.
W dalszej części Pan Wójt zabrał głos odniósł się do powyżej zgłoszonych próśb. Następnie
poprosił o zabranie głosu Pana Kazimierza Rusaka byłego Komendanta Policji w Widawie
i udzielenia informacji na temat funkcjonowania straży gminnej.
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Na zakończenie głos zabrała Pani Jolanta Pietras – Sekretarz Gminy, która przedstawiła
informację dotyczącą pozyskanych funduszy oraz zwróciła się z prośbą do przedstawicieli
Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Sołtysów o ograniczenie liczby członków zarządu,
gdyż jest dość poważne utrudnienie w załatwianiu formalności.
Ad. 18
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 XXXVI/10
z Sesji Rady Gminy Widawa
z dnia 9 marca 2010 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
z działalności międzysesyjnej od 26.01.20010 r. do 09.03.2010 r.
1. Ogłoszono przetarg na modernizację stacji oraz budowę 2 szt. zbiorników po 300 m3
każdy.
2. Ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach:
− Zborów,
− Grabówie,
− Ochle.
3. Złożono dwa wnioski do Urzędu M arszałkowskiego na przebudowę drogi w Józefowie
Widawskim i drogi Wola Kleszczowa – Kąty z programu Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych.
4. Zlecono analizę aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego.
5. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:
− Ośrodka Zdrowia w Brzykowie,
− Sieci wodociągowej Widawa – Podgórze.
6. Dokonano otwarcia ofert w przetargu na modernizację stacji wodociągowej i budowę
2 zbiorników w Widawie.
04.02.2010 r. – spotkanie z kierownikiem i personelem SPZOZ w Widawie.
09.02.2010 r. – spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Panem Jackiem
Pałuszyńskim w sprawie staży.
11.02.2010 r. – udział w zakończeniu programu PPWOW w Zespole Szkół w Chociwiu.
12.02.2010 r. – podpisanie aneksu do umowy o płatności z PROW.
– udział w spotkaniu podsumowującym pracę Komendy PPSP w Łasku.
22.02.2001 r. – spotkanie z przedstawicielami Gminy w Starostwie Powiatowym w Sieradzu.
– spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Łasku w sprawie
przyszłości Posterunku Policji w Widawie.
– spotkanie Rady Programowej LGD w Buczku.
24.02.2010 r – spotkanie dot. Aktualizacji planu działania w ramach PPWOW.
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