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Protokół Nr XXXVII/10 
z Sesji Rady Gminy Widawa 

odbytej w dniu 28 kwietnia 2010 roku 
w Szkole Podstawowej w Brzykowie 

 
 
Ustawowa liczba radnych – 15  
Faktyczna liczba radnych – 15 
Liczba radnych obecnych – 11 
 
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 11 radnych, czyli jest kworum niezbędne do podejmowania uchwał przez Radę Gminy. 
W dalszej części powitał radnych, Pana Wójta, Panią Sekretarz, Pana Skarbnika, Wicestarostę 
Dariusza Polaka, dyrektorów szkół, przedstawiciela komisariatu Policji w Widawie oraz przybyłych 
sołtysów. Następnie zaproponował, aby minutą ciszy uczcić pamięć osób, które zginęły 10 kwietnia 
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.  
 
W dalszej części Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż proponowany porządek obrad został 
przekazany w materiałach, jednak dodał, że jest prośba Pana Wójta, aby włączyć do porządku 
obrad, w punkcie 11 jeszcze jedną uchwałę.  
W tym miejscu głos zabrał Pan Wójt, który wyjaśnił kwestie dotyczące dodatkowo przedłożonego 
projektu uchwały. Oznajmił, że działki wskazane w projekcie odzyskaliśmy na własność gminy po 
dużych staraniach zwłaszcza Prezesa Henryka Błażejewskiego. Pan Wójt dodał, że dodatkowa 
uchwała dotyczy działki znajdującej się przed elektrownią wodną w Podgórzu oraz działki przy 
stadionie w Widawie. Kontynuując Pan Wójt oznajmił, że w/w działki zostaną przekazane 
w użyczenie Kołu Wędkarskiemu, które zobowiązało się należycie o nie zadbać.  
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 11 radnych opowiedziało się „za” przyjęciem do porządku obrad 
przedłożonego projektu uchwały. Wobec powyższego, porządek obrad dzisiejszego posiedzenia 
przedstawia się następująco: 
 
1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy Widawa. 
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok 

i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla 

Zakładu Usług Komunalnych na 2010 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu wynikającego z uchwały 

budżetowej na 2010 rok z przeznaczeniem na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy 
Widawa za 2009 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy 
Widawa na lata 2010 – 2016. 
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10. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Chociw gm. Widawa, stanowiącej 
własność Gminy Widawa. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania części 
nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Widawa oraz 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.  

12. Przedstawienie i omówienie Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w 2009 roku. 
13. Interpelacje i wnioski. 
14. Sprawy różne. 
15. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 2 
W tym punkcie obrad Przewodniczący poprosił radnych, aby protokół z poprzedniego posiedzenia 
Rady Gminy został zatwierdzony na następnej sesji, gdyż pracownik Urzędu obsługujący Radę 
Gminy doznał wypadku samochodowego i powyższy protokół nie został sporządzony.  
Radni prośbę Przewodniczącego Rady uwzględnili.  
 
Ad. 3 
Realizując ten punkt obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi gminy, który 
poinformował zebranych, że w najbliższym czasie otrzymamy z Urzędu Pracy 6 - 8 ludzi na prace 
publiczne, wobec czego dodał, że można zgłaszać na sekretariat bądź do Pani Majczyk w Urzędzie 
zapotrzebowanie na wycinkę odrostów przy drogach gminnych. Ponadto Pan Wójt poinformował, 
że porządkowany jest teren targowicy oraz trwają prace związane z dostosowaniem do wymogów 
związanych z handlem zwierzętami. W tym miejscu Pan Wójt wyjaśnił, że do tej pory sprawami 
targowicy zajmowała się Pani Czerwiec, która zbyt wiele w tym temacie nie zrobiła i obecnie 
sprawa targowicy została przekazana Pani Radzioch, która skontaktowała się z Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii w sprawach związanych z umieszczeniem na targowicy maty, zbiornika 
odpadów organicznych oraz wiaty.  
Następnie Pan Wójt poinformował, że odbywa się sprzątanie ulic gminnych oraz gromadzenie 
wyciętych drzew (przy drogach wojewódzkich) na placu w Widawie oraz Brzykowie.  
Kontynuując Pan Wójt poinformował, że dokonano wyboru wykonawcy w drodze przetargu na 
modernizację stacji oraz budowę 2 zbiorników. Realizacja tego zadania zdaniem Pana Wójta 
poprawi - zwiększy ciśnienie wody w miejscowościach zaopatrywanych w wodę przez hydrofornię 
w Widawie. Będąc przy tym temacie Pan Wójt poinformował również, że nierozstrzygnięty został 
przetarg na sieć wodociągową na Zborów i Ochle, gdyż każda z 6 ofert była niekompletna 
i zawierała jakieś błędy, wobec czego czekamy, czy któraś z firm złoży odwołanie. Jeśli żadna 
z firm nie złoży odwołania, to zostanie ogłoszony nowy przetarg, ale oparty na wartościach 
ryczałtowych.  
W toku dalszego wystąpienia Pan Wójt poinformował, że realizacja budowy odcinka drogi na 
terenie miejscowości Zborów w ramach projektu Północ - Południe musi zostać przesunięta 
w czasie w związku z niemożliwością budowy sieci wodociągowej w Zborowie.  
Kolejną informacją przekazaną na sesji przez Pana Wójta był fakt realizacji nakładki w Restarzewie 
Cmentarnym. W tym miejscu Pan Wójt poinformował, że w miejscach, gdzie są zasypane mostki, 
nie będą budowane zjazdy.  
Następnie Pan Wójt poinformował, że warto jest przystąpić do zmian w studium zagospodarowania 
przestrzennego, gdyż zmiany te umożliwi ą rozwój poszczególnych miejscowości, wobec czego 
proponowane zmiany zostały poddane ocenie komisji urbanistyczno - architektonicznej. 
Kontynuując Wójt oznajmił, że dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego 
będzie zależało od możliwości finansowych gminy.  
W toku swojego wystąpienia Wójt poinformował, że uzyskaliśmy pozwolenie na budowę 
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wodociągu Widawa - Podgórze, dodał, że prace te są pilne, gdyż ściśle związane z realizacją 
projektu Północ - Południe. 
Przedstawiając swoje sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Pan Wójt poinformował, że 
w obecnym czasie jest wydawanych bardzo dużo pozwoleń na wycinkę drzew i cały czas trwają 
prace związane z komunalizacją wielu działek, poinformował, że ostatnio aż 6 działek w Dąbrowie 
Widawskiej stało się własnością gminy. 
Następnie Pan Wójt poinformował o odbytym zebraniu wiejskim w miejscowości Ruda i oznajmił, 
że decyzją mieszkańców będzie przygotowywana dokumentacja na drogę w tej miejscowości. 
W toku dalszego wystąpienia Pan Wójt poinformował, że w Lokalnej Grupie Działania, do końca 
tygodnia trwa nabór na tzw. małe projekty, ale dodał, że ubieganie się o dofinansowanie musi być 
poparte posiadaniem środków własnych. W tym miejscu Wójt wskazał na OSP w Dąbrowie 
Widawskiej, która mogłaby realizować "małe projekty". 
 
Ad. 4 
Realizując ten punkt obrad jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady, który odczytał treść 
uchwał RIO dotyczącej zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r.  
Następnie udzielił głosu Skarbnikowi Gminy - Wiesławowi Kaczmarkowi, który oznajmił, że 
szczegółowo sprawozdanie było omawiane na posiedzeniach komisji, poinformował, że dochody 
nie zostały wykonane, gdyż w budżecie państwa nie zostały wykonane dochody z PIT-ów oraz nie 
został wykonany podatek od nieruchomości od osób prawnych, gdzie plan zakładał kwotę 1 mln zł, 
a wykonanie wyniosło 800 tys. zł. Poza tym Skarbnik poinformował, że w ramach likwidacji 
zakładu Baxter Terpol w Chociwiu musieliśmy zwrócić do Urzędu Skarbowego w Warszawie 
znaczną kwotę pieniędzy. Ponadto Pan Skarbnik poinformował, że w roku poprzednim zostały 
wstrzymane niektóre wydatki, m.in. budowa wodociągu w Zborowie i Ochlach oraz budowa stacji 
uzdatniania wody. Zadania te zostały przesunięte na rok 2010. W toku dalszego wystąpienia 
Skarbnik poinformował, że w ubiegłym roku pozyskaliśmy łącznie 1.192.812 zł. 
W tym miejscu Pan Wójt oznajmił, że był to rok trudny, ale dodał, że największym osiągnięciem 
było na pewno podpisanie umowy Północ - Południe, gdyż znaczna część dróg w ramach tego 
projektu położona jest na terenie gminy Widawa. Ponadto Pan Wójt dodał, że również w tym roku z 
Powiatu na nasz teren ma spłynąć w formie inwestycji kwota 4 400 tys. zł.  
Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania 
nad przyjęciem sprawozdania z wykonanie budżetu za 2009 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi 
gminy. W wyniku przeprowadzonego głosowania 11 radnych obecnych na sali zatwierdziło 
sprawozdanie Wójta za 2009 r. i udzieliło mu absolutorium, czyli jednogłośnie została podjęta 
Uchwała Nr XXXVII/231/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 
2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
 
Ad. 5 
W tym punkcie obrad, głos ponownie zabrał Skarbnik gminy, który oznajmił, że po dokonanej 
analizie wykonania dochodów za I kwartał tego roku należy dokonać drobnych zmian w budżecie. 
Proponuje się, aby zwiększyć o kwotę ok. 21 tys. zł. Po stronie wydatków również należy dokonać 
zmian, które będą dotyczyć działu 600, czyli zakupu pojazdu do ZUK oraz zwiększenie środków 
przeznaczonych dla opieki społecznej. 
W tym miejscu głos zabrał Pan Wójt, który oznajmił, że w ubiegłym roku były przeprowadzone 3% 
regulacje płacowe w samorządzie, a pracownicy opieki tą regulacją nie byli objęci. W związku z 
tym zdaniem Pana Wójta należałoby tych regulacji dokonać w roku bieżącym. 
W związku z brakiem dodatkowych pytań  Uchwała Nr XXXVII/232/10 w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2010 rok została podjęta jednogłośnie, czyli 11 głosami "za". 
 
 



4 

 
Ad. 6 
Realizując 6 punkt przyjętego porządku obrad głos zabrał Wójt, który oznajmił, że ZUK musi 
utrzymać swoje budynki komunalne oraz gminne drogi, wobec czego należy gospodarstwo 
pomocnicze objąć dotacją ze strony gminy. 
W tym miejscu poprosił o głos Skarbnik, który oznajmił, że proponowane stawki w projekcie 
uchwały są na poziomie stawek z roku 2009. 
Wobec braku dodatkowych pytań, Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania 
nad przedłożonym projektem uchwały.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVII/233/10 w sprawie ustalenia stawek 
jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych na 2010 rok została 
podjęta 11 głosami "za", czyli jednogłośnie.  
 
Ad. 7 
W tym punkcie głos zabrał Skarbnik gminy, który oznajmił, że potrzeba podjęcia tej uchwały 
wynika z uchwalonego budżetu na 2010 rok. Zaciągnięty kredyt miałby być przeznaczony na spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie deficytu budżetowego. 
Następnie Skarbnik przedstawił Radzie Gminy propozycję spłaty tego kredytu w poszczególnych 
latach, aż do 2016 roku. Dodał, że w tej chwili kredyt ten nie jest potrzebny, ale w najbliższym 
czasie ogłoszony zostanie przetarg, aby można go było otrzymywać w transzach.  
Ponadto Skarbnik dodał, że w tej sprawie musimy wystąpić do RIO o opinię dot. możliwości spłaty  
tego kredytu, gdyż wymagają tego nie tylko banki, ale jest to również wymóg stawiany przez 
ustawę o finansach publicznych.  
Wobec braku dodatkowych pytań, Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania 
nad omawianym projektem uchwały.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania  Uchwała Nr XXXVII/234/10 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu wynikającego z uchwały budżetowej na 2010 rok z przeznaczeniem na 
finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów została podjęta 11 głosami "za", 
czyli jednogłośnie.  
 
Ad. 8 
Realizując ten punkt, Przewodniczący Rady zapoznał radnych z projektem uchwały 
dot. sprawozdania z działalności komisji za rok poprzedni. Do przedstawionego sprawozdania nie 
było uwag, więc Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad przedłożonym 
projektem uchwały. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania 9 radnych obecnych na sali w czasie głosowania 
opowiedziało się za przyjęciem przedłożonego projektu, wobec czego Uchwała 
Nr XXXVII/235/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji za 2009 rok została 
przyjęta jednogłośnie, gdyż 2 radnych zwolniło się u Przewodniczącego Rady z dalszych obrad.  
 
Ad. 9 
W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Wójt, który oznajmił, że przedmiotowy dokument został 
powielony i przekazany radnym oraz sołtysom, gdyż okres jego obowiązywania jest długi, bo do 
2017 r. Wójt dodał, że ów Plan został zaopiniowany pozytywnie przez Powiat, a uwagi 
Województwa dot. Planu zostały uwzględnione.  
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady - R. Majczyk przedstawił radnym treść projektu 
uchwały i zarządził przeprowadzenie nad nim głosowania. W wyniku przeprowadzonego 
głosowania Uchwała Nr XXXVII/236/10 w sprawie została przyjęta jednogłośnie przez 9 radnych 
obecnych na sali podczas głosowania.  
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Ad. 10 
Głos zabrał Pan Wójt, który oznajmił, że sprawa dotyczy działki k. zakładu Nepentes, dodał, że w 
czasach istnienia zakładu Terpol gmina wystąpiła o utworzenie na tym terenie podstrefy 
ekonomicznej, która dawała zakładowi wiele korzyści. Do tej podstrefy gmina proponowała, aby 
zaliczyć przedmiotową w tym projekcie uchwały działkę, lecz Terpol nie był tym zainteresowany. 
Kontynuując Pan Wójt dodał, że dzisiaj nie ma już takiej możliwości, aby do podstrefy dołączyć 
przedmiotową w tym projekcie działkę. Kontynuując, Wójt poinformował, że w powierzchni 
działki, którą chce od nas zakupić zakład Nepentes jest droga konieczna - dojazdowa do posesji. 
W wyniku prowadzonych rozmów Nepentes nie jest zainteresowany dzieleniem działki, chce, żeby 
gmina sprzedała całą działkę, a oni w księdze wieczystej ustalą służebność wieczystą na ten dojazd. 
Zdaniem Pana Wójta do prośby zakładu Nepentes w sprawie sprzedaży działki należałoby się 
odnieść pozytywnie. Kontynuując Pan Wójt wspomniał jeszcze, że Nepentes chciałby jeszcze 
odkupić fragment działki od OSP w Chociwiu, ale w tym temacie Pan Wójt oznajmił, że w tych 
rozmowach może jedynie pośredniczyć. 
W temacie głos zabrał radny Olejniczak, który oznajmił, że może to być w przyszłości największa 
firma w gminie dająca miejsca pracy i należy ją wspierać.  
Również Pani Barasińska - sołtys Chociwia oznajmiła, że do prośby zakładu należałoby się odnieść 
pozytywnie.  
W wyniku braku dodatkowych pytań, Przewodniczący rady przedstawił treść przygotowanego 
projektu uchwały i zarządził przeprowadzenie głosowania. W wyniku przeprowadzonego 
głosowania Uchwała Nr XXXVII/237/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie 
przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Chociw gm. Widawa, 
stanowiącej własność gminy Widawa została jednogłośnie 9 głosami "za".  
 
 
Ad. 11 
W tym temacie głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, że gmina stała się właścicielem działki w 
obrębie Widawa oraz częściowo działki w Podgórzu, na której chcieli pobudować przepławkę 
właściciele elektrowni wodnej z Podgórza.  
W tym miejscu Wójt wskazał na wielkie  zaangażowanie osób, zwłaszcza Pana Błażejewskiego 
Prezesa Koła Wędkarskiego, którzy walczą o przywrócenie dawnego wyglądu tego miejsca. Wobec 
powyższego Pan Wójt uważa, że zgoda na użytkowanie tych działek przez wędkarzy będzie z 
korzyścią dla całej gminy, gdyż teren Starorzecza będzie miał opiekunów, który będą o to miejsce 
dbali. 
W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt przedstawił, że do tej pory teren ten użytkowali właściciele 
elektrowni wodnej z Podgórza. Dodał, że są to osoby, które myślą tylko o korzyściach dla siebie z 
pominięciem zobowiązań wobec gminy, gdyż mają nawet 5 letnie zaległości podatkowe wobec 
gminy.  
W tym temacie głos zabrał również radny powiatowy D. Polak, który oznajmił, że pobudowanie 
przepławki jest dobrą inwestycją ekologiczną i  właściciele elektrowni chcieliby zrobić niezły 
interes nie na swoim terenie.  
Następnie Wójt poinformował, że mają oni zgodę na piętrzenie stanu wody i zdarzają się sytuacje, 
że poprzez stosowanie spiętrzania , woda zalewa uprawy rolników.  
Wobec braku dodatkowych pytań, Przewodniczący rady zarządził przeprowadzenie glosowania. W 
wyniku przeprowadzonego głosowania, 9 radnych opowiedziało się za przyjęciem Uchwały  
Nr XXXVII/ 238/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania części 
nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Widawa, oraz odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 
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Ad. 12 
Realizując ten punkt obrad Przewodniczący rady udzielił głosu Pani Jolancie Pietras - sekretarzowi 
Gminy, która oznajmiła, że jest obowiązek złożenia Radzie Gminy takiego sprawozdania dot. 
realizacji Programu Integracji Społecznej w 2009 roku.  
Pani Sekretarz oznajmiła, że byliśmy jedną z gmin, gdzie było realizowane aż 20 projektów. W 
programie udział wzięły następujące sołectwa - Grabówie, Zawady, Widawa, Chrusty, Zborów, 
Wielka Wieś A, Wielka Wieś B i te sołectwa otrzymały po 14 418 zł. W Chrustach. z tych środków 
zorganizowano Dzień Kobiet, wieczorek biesiadny, Dzień Dziecka, zajęcia kulinarne i florystyczne. 
Natomiast Szkoła w Ochlach otrzymała 6500 zł - został zorganizowany festyn rodzinny, utworzono 
Kółko Teatralne oraz przeprowadzony kurs doskonalenia techniki prawidłowego oddychania oraz 
zabawy z muzyką.  
Szkoła w Restarzewie otrzymała kwotę 4500 zł i z tych środków utworzono Koło Regionalne oraz 
zorganizowano konkurs na palmy wielkanocne i pisanki, natomiast w szkole w Chociwiu powstało 
Koło Aktywności Twórczej oraz zorganizowano spotkanie z Panią Wiesławą Krankowską - 
regionalną hafciarką. Zadania te mogły zostać zrealizowane z otrzymanych środków w wysokości 
8977 zł.  
Szkoła w Widawie otrzymała kwotę 14 523 zł, którą przeznaczyła na utworzenie gazetki 
"Szkolniak", zorganizowanie Kółka fotograficznego oraz zakupienie spektaklu profilaktycznego 
"Koło palaczy". Szkoła w Brzykowie otrzymała 4 tysiące zł, które przeznaczyła na zorganizowanie 
koła teatralnego pn. "Wielka sztuka w małej wsi". Stowarzyszenie Ikar otrzymało kwotę 10 tys. zł. 
Z tych środków zorganizowano warsztaty regionalne malarstwa graficznego oraz zorganizowano 
wycieczkę do muzeum w Sieradzu.  
Natomiast OSP w Chociwiu otrzymało kwotę 35 612 zł i przeznaczono ją na utworzenie Klubu 
Seniora, wyjazd do Palmiarni i Zoo, zorganizowano Piknik pod chmurką oraz zorganizowano 
wyjazd na Jasną Górę do Częstochowy oraz Wieczorek Pamięci o Janie Pawle II.  
Kontynuując Pani Sekretarz oznajmiła, że oprócz w/w środków Ikar otrzymał jeszcze kwotę 15 tys. 
zł, które zostały przeznaczone na wystawę malarstwa słowackiego artysty oraz malarstwa Pana 
Skiby oraz kwotę 25 tys. zł, którą przeznaczył na potrzeby pracowni ceramicznej.  
GOPS otrzymał kwotę 60 tys. zł i z tych środków utworzył Punkt Interwencji Kryzysowej w 
Dąbrowie Widawskiej, zorganizował wsparcie psychologiczne dla potrzebujących oraz prowadził 
edukację prozdrowotną. Z w/w punku skorzystało 31 osób.  
GOK otrzymał kwotę 17 tys. zł, którą przeznaczył na zorganizowanie festynu integracyjnego - 15 
sierpnia. 
W toku dalszej wypowiedzi Pani Sekretarz oznajmiła, że na ten rok przyznaną mamy kwotę 50 713 
zł, dodała, że już zostały ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy. Projekty te będą realizowane przez: 
sołectwa - Ochle, Grabówie, Zborów, Kąty, Zawady, Wielka Wieś A, stowarzyszenie Ikar i GOK. 
Poza konkursem zostało przyznane 4 tys. zł klubowi sportowemu "Widawia". Ponadto Pani 
Sekretarz poinformowała, że gmina złożyła kolejne wnioski na ok. 3 - 4 tys. euro i  jeżeli pieniądze 
zostaną przyznane to zostaną ogłoszone kolejne konkursy. Kontynuując Pani Pietras oznajmiła, że 
w ramach projektu umowy partnerskiej zostanie utworzony punkt prawny, przewidywane jest 
zorganizowanie wyjazdu studyjnego oraz szkoleniowego, będą też ogłoszone konkursy 
bukieciarstwa, obsługi kasy fiskalnej. 
 
Ad. 13 i 14 
Kolejno głos zabrał Wójt Gminy, który korzystając z gościnności Dyrektor SP w Brzykowie 
oznajmił, że ruszają działania "991" związane ze zorganizowaniem Przedszkola Unijnego, które wg 
zamierzeń ma powstać w Brzykowie.  
Następnie Wójt nawiązał do sobotniego wypadku na ul. Wieluńskiej w Widawie i zwrócił się do 
Pana Ochockiego - przedstawiciela Policji z Komisariatu w Widawie z prośbą o podjęcie 
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wspólnych działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.  
Kolejno głos zabrał Radny Gniłka, który apelował o wybudowanie przy świetlicy wiejskiej 
zadaszenia dla dzieci oczekujących na autobus szkolny. 
W odpowiedzi na powyższe głos zabrał Wójt, który oznajmił, że po przebudowie drogi w tym 
miejscu nie będzie przystanku dla dzieci. Wypowiedź Wójta poparł Wicestarosta Polak, który 
oznajmił, że Powiat jako zarządca tej drogi nie wyrazi na to zgody, gdyż w tym miejscu nie ma 
żadnej zatoczki dla autobusów.  
Kolejno głos zabrał sołtys Brzykowa - Roman Pisarski, który zapytał o dalsze losy ośrodka zdrowia 
w Brzykowie.  
Wójt odpowiedział, że firma Imbud ma ocenić stan budynku, dodał, że jest zlecone wykonanie 
mapy na rozbudowę. 
Sołtys Woli Kleszczowej pytał, kiedy zostanie wybudowany wodociąg za rzeką oraz czy 
obowiązkowe jest ubezpieczenie upraw rolnych. 
Pan Wójt odpowiedział, że najwłaściwszym byłoby, aby rada gminy poprosiła na sesję 
przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa, który udzieliłby rolnikom wszelkich wyjaśnień, natomiast 
wodociąg w Woli Kleszczowej zostanie wybudowany ze środków uzyskanych w wyniku umorzenia 
pożyczki z WFOŚ za wysypisko śmieci w Chrustach. 
Następnie sołtys Kolonii Zawady B. Namirowski, pytał, kiedy będzie poprawiony stan nawierzchni 
drogi od Rogóźna w kierunku Kolonii Zawady.  
Pan Wójt oznajmił, że jutro zostanie rozstrzygnięty przetarg, gdyż jest to droga powiatowa.  
Sołtys Zawad I. Kozieł pytał, kiedy zostaną powycinane przydrożne wierzby. 
Pan Wójt oznajmił, że w tej chwili firma pracuje na Bilewie. 
Kolejno głos zabrał Wicestarosta, który prosił o wyrozumiałość w związku z wnioskami o wycinkę 
drzew. Dodał, że jest natłok tych zgłoszeń, a leśniczy przebywa na urlopie wypoczynkowym.  
Następnie głos zabrał sołtys Dębiny - Pan Rakowski, który pytał kiedy gmina zakupi kruszywo, 
dodał, że niektóre sołectwa chcą realizować fundusze sołeckie, w ramach których mają nawożenie 
dróg kruszywem.  
Pan Wójt oznajmił, że na razie kruszywa nie ma, dodał, że prawdopodobnie zostanie zakupione z 
wolnej ręki. Dodał, że w tej chwili są odpady betonowe, które będą kruszone i wykorzystywane do 
utwardzania dróg. 
Odnosząc się do powyższego głos zabrał Kierownik ZUK - P. Lisowski, który zapewnił, że 
utwardzanie dróg kruszywem w ramach funduszu sołeckiego na pewno zostanie zrealizowane. 
 
Ad. 15 
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: 
Emilia Konieczna 
 



8 



9 

Załącznik do 
Protokołu Nr XXXVII/10 
z Sesji Rady Gminy Widawa 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY 
z działalności międzysesyjnej od 09.03.2010 r. do 28.04.2010 r. 

 
1. Dokonano konserwacji zieleni przy drogach gminnych w następujących miejscowościach: 

− Zabłocie, 
− Józefów, 
− Świerczów, 
− Chrusty. 

2. Dokonano remontów budynków komunalnych: 
− Dom Nauczyciela w Ochlach, 
− budynek po byłym Przedszkolu w Chociwiu. 

3. Przeprowadzono równanie dróg gminnych. 
4. Naprawiono bezodpływowy zbiornik ścieków płynnych w Zborowie i Agronomówce 

w Ochlach. 
5. Uporządkowano plac przy Agronomówce w Chociwiu. 
6. Uporządkowano teren na targowicy. 
7. Przeprowadzono sprzątanie dróg gminnych po zimie. 
8. Dokonano wyboru wykonawcy w drodze przetargu na modernizację stacji oraz budowę 

2 zbiorników po 300 m3 każdy, 
9. Ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Zborów, Grabówie i 

Ochle oraz przepompownię w miejscowości Zborów. 
10. Wykonano analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Widawa i poddano ocenie 

gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. 
11. Uzyskano pozwolenie na budowę wodociągu Widawa-Podgórze o długości 2060 mb. 
12. Systematycznie wydawane są decyzje na wycinkę drzew na terenie gminy. 
13. Ogłoszono przetarg na sprzedaż zużytego sprzętu będącego w dyspozycjii Zakładu Usług 

Komunalnych: 
− ciągnik Zetor, 
− równiarka drogowa, 
− odmularka Pelikan, 
− przyczepa skrzyniowa 6 t., 
− zamiatarka zawieszana hydrauliczna. 

14. Złożono wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o częściowe umożenie pożyczki udzielonej na 
zadanie: “Rekultywacji składowiska w Chrustach” w wysokości 46.302 zł z przeznaczeniem tej 
kwoty na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kleszczowa. 

15. 16.03.2010 r. – udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Łasku, 
16. 17.03.2010 r. – podpisanie umowy w PUP w Łasku, 
17. 18.03.2010 r. – spotkanie dyrektorów – udział w Radzie Pedagogicznej w Zespole Szkół w 

Widawie z przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego – Panem 
Markiem Ćwiekiem, 

18. 25.03.2010 r. – zebranie sołeckie w Rudzie, 
            – podpisanie protokołu kontroli w Powiatowej Inspekcji Pracy w Sieradzu, 
19.  29.03.2010 r. – podpisanie umowy z wykonawcą na zbiorniki wodociągowe, 
20.  30.03.2010 r. – podpisanie aktu notarialnego w Łasku, 
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            – udział w posiedzeniu komisji urbanistycznej, 
21. 6-7.04.2010 r. – udział w szkoleniu Rady Programowej LGD. 
22. 8-9.04.2010 r. – udział w szkoleniu dotyczącym wdrożenia programu samooceny CAF. 
 

 
 


