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Protokół Nr XXXVIII/10 
z Sesji Rady Gminy Widawa 

odbytej w dniu 17 czerwca 2010 roku 
w Zespole Szkół w Chociwiu 

 
 
Ustawowa liczba radnych – 15 
Faktyczna liczba radnych – 15 
Liczba radnych obecnych – 15 
 
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 15 radnych, czyli jest kworum niezbędne do podejmowania uchwał przez Radę 
Gminy. 
W dalszej części powitał radnych, Pana Wójta, Panią Sekretarz, Panią Mecenas, Pana 
Skarbnika, zaproszonych gości, pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów szkół, sołtysów 
oraz mieszkańców gminy. 
W dalszej części Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż proponowany porządek obrad został 
przekazany w materiałach, jednakże dodał, iż zachodzi konieczność zdjęcia dwóch projektów 
uchwał i wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łaskiego i umieszczenia go w punkcie 14. 
W tym miejscu głos zabrał Pan Wójt, który wyjaśnił, iż w związku z przeprowadzonym 
spotkaniem z mieszkańcami Dąbrowy Widawskiej w kwestii sprzedaży działek podjęto 
decyzję odstąpienia od zbycia tego terenu i przeznaczenia go na boisko dla dzieci. Następnie 
poinformował, iż dodatkowy projekt uchwały dotyczy pomocy finansowej dla straży 
w zamian za przekazanie samochodu Ford Transit. 
W dalszej części Przewodniczący zarządził głosowanie nad proponowanymi zmianami, 
w wyniku którego 15 radnych opowiedziało się „za” przyjęciem do porządku obrad jednego 
oraz zdjęcia dwóch projektów uchwał. Wobec powyższego, porządek obrad niniejszego 
posiedzenia przedstawia się następująco: 
 
1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Widawa. 
2. Zatwierdzenie protokołów z 2 poprzednich posiedzeń. 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
4. Wygłoszenie referatu z okazji obchodów dwudziestolecia pierwszych wyborów 

samorządowych. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie apelu dla uczczenia dwudziestolecia pierwszych wyborów 

samorządowych. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/234/10 Rady Gminy Widawa 

z dnia 28 kwietnia 2010 roku. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu wynikającego 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego 
w Łodzi. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Widawa. 
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11. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widawa na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka za 2009 r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Widawie w roku 2009. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łaskiego. 
15. Interpelacje i wnioski. 
16. Sprawy różne. 
17. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 2 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady poprosił o zatwierdzenie protokołów z dwóch 
poprzednich posiedzeń nadmieniając, iż były one dostępne w Urzędzie Gminy, natomiast 
w dniu sesji odpowiednio wcześniej zostały wyłożone do wglądu. Następnie ze względu na 
brak jakichkolwiek uwag do protokołów Przewodniczący zarządził głosowanie nad ich 
przyjęciem. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokoły z dwóch poprzednich posiedzeń Rady 
Gminy zostały przyjęte 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych 
obecnych na Sali w chwili głosowania. 
Następnie przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący 
poinformował, iż z uwagi na przypadającą rocznicę dwudziestolecia pierwszych wyborów 
samorządowych niniejsze spotkanie ma charakter uroczysty. Następnie poprosił zebranych 
o uczczenie minutą ciszy osób, które działały na rzecz samorządu oraz pamięć zmarłego Pana 
Bogumiła Pogonowicza – Honorowego Obywatela Gminy Widawa, a także ofiar katastrofy 
lotniczej pod Smoleńskiem. 
 
Ad. 3 
W dalszej części Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Wójtowi, który przedstawił 
sprawozdanie z zadań realizowanych w okresie międzysesyjnym. Ponadto poinformował, iż 
jedna z uczennic Zespołu Szkół w Chociwiu zajęła II miejsce w konkursie dotyczącym 
wiedzy na temat życia i twórczości Jana Pawła II. 
 
Ad. 4 
Realizując porządek obrad Przewodniczący wygłosił referat z okazji obchodów 
dwudziestolecia pierwszych wyborów samorządowych.  
Następnie odbyła się część artystyczna, którą przygotowali i zaprezentowali uczniowie 
Zespołu Szkół w Chociwiu. 
 
Ad. 5 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad Przewodniczący udzielił głosu Panu 
Wójtowi, który wyraził swe zadowolenie z obecności na sali tak licznej grupy osób, które 
reprezentują samorząd. Ponadto nadmienił, iż podjęcie niniejszej uchwały pozwoli 
upamiętnić 20-stą rocznicę działalności samorządu. 
Następnie ze względu na brak jakichkolwiek uwag do przedstawionego projektu uchwały 
Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVIII/239/10 w sprawie apelu dla 
uczczenia dwudziestolecia pierwszych wyborów samorządowych została podjęta 15 głosami 
„za”, czyli jednogłośnie. 
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Ad. 6 
W dalszej części do omówienia kolejnego punktu Przewodniczący porosił Pana Wiesława 
Karczmarka – Skarbnika Gminy, 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. 
W dalszej części głos zabrał Pan Wójt, który nadmienił, iż dopiero po rozstrzygnięciu 
przetargu na inwestycję dotyczącą modernizacji zbiorników i budowy wodociągu wiadomo 
już jaką kwotą można dysponować i jakich zmian dokonać w budżecie gminy. Ponadto 
przypomniał, iż na wspomniane powyżej zadanie zarezerwowana była kwota 3,5 mln zł. 
z czego suma dofinansowania wyniesie około 2 mln. Następnie poinformował, iż po 
spotkaniu z mieszkańcami Brzykowa zapadła decyzja odnośnie budowy nowego Ośrodka 
Zdrowia i po wykonaniu tego zadania rozbiórki budynku, w którym obecnie mieści się ta 
placówka. Kontynuując zaznaczył, iż jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzykowie, 
która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym powinna posiadać samochód do 
ratownictwa drogowego, gdyż jak wiadomo wzrasta liczba wypadków samochodowych. 
W dalszej części wyjaśnił, iż utworzone niedawno przedszkole w Szkole Podstawowej 
w Brzykowie cieszy się dużym powodzeniem, dlatego też został złożony wniosek na 
dofinansowanie realizacji programu tzw. „Unijnego Przedszkola”. Następnie Pan Wójt 
poinformował, iż została również zabezpieczona w budżecie pewna kwota pieniędzy na 
doposażenie wykaszarki oraz budowę boiska w Brzykowie. W dalszej części udzielił 
wyjaśnień dotyczących sposobu finansowania zadań realizowanych z projektów unijnych. 
Kontynuując poinformował również, iż wprowadzone zmiany w Karcie Nauczyciela 
spowodowały duże obciążenie finansowe w budżetach jednostek samorządowych. Ponadto 
podziękował nauczycielom za wyrozumiałość i cierpliwość, gdyż należne pieniądze zostały 
im wypłacone z dość dużym opóźnieniem. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt nadmienił, 
iż po dokonaniu analizy dochodów za I półrocze jest kilka wniosków na realizację zadań na 
zasadzie współfinansowania, gdyż obecnie brakuje środków w budżecie gminy. Na 
zakończenie wyjaśnił, iż na usuwanie skutków powodzi przeznaczona była kwota około 60 
tys. zł, z czego wsparcia z budżetu państwa gmina otrzymała dwa razy po 25 tys. zł. Ponadto 
podziękował członkom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracownikom Zakładu 
Usług Komunalnych za pomoc przy likwidacji następstw powodzi oraz ulewnych deszczy. 
Wobec braku dodatkowych pytań, Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały 
i zarządził przeprowadzenie głosowania nad przedłożonym aktem. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVIII/240/10 w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2010 rok została podjęta 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie. 
 
Ad. 7 
W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy, który oznajmił, iż pojawiła się szansa 
skorzystania z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, na realizację wcześniej 
wspomnianej inwestycji związanej z modernizacją zbiorników i budową wodociągu. Ponadto 
dodał, iż opcja ta jest dużo korzystniejsza niż zaciągnięcie kredytu komercyjnego, dlatego też 
należy uchylić podjętą wcześniej uchwałę i uchwalenie kolejnych dwóch aktów 
upoważniających do zaciągnięcia długoterminowego kredytu oraz pożyczki. Następnie 
zaznaczył, iż wspomniane środki pieniężne zostaną przeznaczone na finansowanie 
realizowanych i zaplanowanych inwestycji. 
Ze względu na brak pytań do przedstawionego powyżej uzasadnienia Przewodniczący 
odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVIII/241/10 w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XXXVII/234/10 Rady Gminy Widawa z dnia 28 kwietnia 2010 roku została 
podjęta 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych. 
 
Ad. 8 
W tym miejscu Przewodniczący Rady ze względu na to, iż projekt uchwały został omówiony 
w powyższym punkcie i braku jakichkolwiek uwag odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVIII/242/10 w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowego kredytu wynikającego z uchwały budżetowej na 2010 rok 
z przeznaczeniem na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów została 
podjęta 14 głosami „za”, przy jednym głosie radnego Płóciennika „wstrzymującym się”. 
 
Ad. 9 
Realizując ten punkt, Przewodniczący Rady zapoznał radnych z treścią kolejnego projektu 
uchwały, który powyżej uzasadnił Pan Wójt. Następnie ze względu na brak pytań zarządził 
głosowanie nad podjęciem przedstawionego aktu. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania 15 radnych opowiedziało się za przyjęciem 
przedłożonego projektu, wobec czego Uchwała Nr XXXVIII/243/10 w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi została przyjęta jednogłośnie przez 
wszystkich radnych. 
 
Ad. 10 
W kolejnym punkcie jako pierwszy głos zabrał Pan Wójt, który oznajmił, iż przynajmniej raz 
w roku w okresie kadencji powinien być przedłożony pod analizę miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto dodał, iż w naszej gminie taki akt podejmowany 
był w około 2000 roku. Następnie wyjaśnił, iż od tego czasu wiele się zmieniło i należałoby 
zmierzać w kierunku zwiększenia terenów pod zalesienie oraz pozyskiwanie energii 
odnawialnej, a także uwzględnienia indywidualnych wniosków mieszkańców. W toku dalszej 
wypowiedzi nadmienił, iż przedłożony w tym punkcie projekt uchwały jest aktem 
intencyjnym, który umożliwi dalsze działanie i przygotowywanie materiałów do zmiany 
studium. Następnie zaznaczył, iż dużym atutem dla naszej gminy jest fakt posiadania prawa 
miejscowego dla 21 miejscowości w postaci miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Kontynuując dodał, iż należałoby również przystąpić do tworzenia planów 
dla kolejnych miejscowości. W dalszej części przedstawił szacunkowy koszt omawianych 
zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które 
nastąpią dopiero w przyszłym roku, gdyż procedura w tej kwestii jest dość skomplikowana 
i długa. 
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i zarządził 
przeprowadzenie nad nim głosowania. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVIII/244/10 w sprawie 
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Widawa została przyjęta 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych. 
 
Ad. 11 
W dalszej części Przewodniczący poprosił Pana Wójta o uzasadnienie projektu uchwały 
umieszczonego w tym punkcie. 
Na wstępie swej wypowiedzi Wójt Gminy nadmienił, iż wiele działek gmina nabywa poprzez 
ich komunalizację. Ponadto dodał, iż grunty te są porządkowane i odpowiednio 
zagospodarowywane. Następnie wyjaśnił, iż zapadła decyzja, aby teren, o którym mowa 
w omawianym akcie wydzierżawić na okres dłuższy niż trzy lata, na takiej zasadzie jak było 
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to już czynione w przypadku innych działek gminnych. 
Ze względu na brak jakichkolwiek pytań, Przewodniczący odczytał treść omówionego 
projektu uchwały i zarządził głosowanie. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, 15 radnych opowiedziało się „za” przyjęciem 
Uchwały Nr XXXVIII/245/10 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Widawa na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata. 
 
Ad. 12 
Realizując kolejny punkt obrad Przewodniczący Rady z uwagi na to, iż sprawozdanie 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka za 2009 roku jest 
dość obszernym materiałem poprosił o zgłaszanie pytań w tym temacie. Następnie z uwagi na 
brak zapytań oraz chętnych do podjęcia dyskusji w powyższej kwestii odczytał treść projektu 
uchwały i zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/246/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka za 2009 r. została 
przyjęta 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych. 
 
Ad. 13 
W tym miejscu Przewodniczący udzielił głosu Wójtowi Gminy, który jako Przewodniczący 
Rady Społecznej i w imieniu Pani Kierownik przedstawił sprawozdanie z działalności 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie w roku 
2009. Następnie uzasadnił konieczność podjęcia omawianego aktu oraz zaznaczył, iż 
realizowane programy zdrowotne przynoszą wiele korzyści dla mieszkańców. Ponadto dodał, 
iż w ostatnim czasie zostały zakupione dwa urządzenia do rehabilitacji. 
Wobec braku pytań do zaprezentowanego powyżej sprawozdania odczytał treść 
przedmiotowego projektu uchwały i zarządził głosowanie nad jego podjęciem. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXVIII/247/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Widawie w roku 2009 została przyjęta 15 głosami „za”, czyli 
jednogłośnie przez wszystkich radnych. 
 
Ad. 14 
W kolejnym punkcie jako pierwszy głos zabrał ponownie Wójt Gminy, który uzasadnił 
konieczność podjęcia kolejnej uchwały umożliwiającej pomoc finansową dla Powiatu 
Łaskiego. Ponadto zaznaczył, iż przekazanie pewnej kwoty dla tej jednostki wiąże się 
z pozyskaniem w zamian samochodu strażackiego. 
Ze względu na brak jakichkolwiek pytań, Przewodniczący odczytał treść omówionego 
projektu uchwały i zarządził głosowanie. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, 15 radnych opowiedziało się „za” przyjęciem 
Uchwały Nr XXXVIII/248/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Łaskiego. 
 
Ad. 15 
W dalszej części obrad Przewodniczący odczytał pismo od mieszkańców miejscowości 
Patoki, którzy zwrócili się z prośbą o dokonanie remontu drogi od masarni „KAWIKS” 
w kierunku lasu. Następnie zapoznał zebranych z treścią kolejnej petycji od mieszkańców 
sołectwa Józefów Widawski, która dotyczyła budowy odcinka drogi. W dalszej części 
przekazał powyżej przedstawione pisma Przewodniczącemu Komisji ds. Rolnictwa do 
rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji. 
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Następnie głos zabrała Pani Mirosława Majczak – sołtys miejscowości Ruda, która zapytała 
czy została zlecona naprawa drogi na docinku Chociw – Ruda i czy będzie kruszywo. 
Jako kolejny głos zabrał Pan Michał Włodarczyk – radny powiatowy, który poprosił 
o uzupełnienie ubytków w drodze od Chociwia w kierunku Lasu Zawadzkiego, a szczególnie 
w miejscu gdzie przebiegają tory kolejowe. 
W dalszej części wystąpił Pan Maciej Michalskim – sołtys miejscowości Wola Kleszczowa, 
który poprosił o wstawienie znaków drogowych ograniczających prędkość na drodze 
w kierunku Zborowa. 
W toku dalszych obrad radny Gniłka zauważył, iż za kwotę 50 tys. zł została zakupiona część 
kruszywa. Następnie zapytał czy nie istnieje możliwość dokupienia kamienia z funduszu 
sołeckiego. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Wiesław Kaczmarek – Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż 
poszczególne sołectwa zadeklarowały do remontu pewne odcinki dróg i zostanie to 
zrealizowane. Natomiast za kwotę 50 tys. zł zostało zakupione kruszywo bez procedury 
przetargowej, a za pozostałą kwotę, jaka była przeznaczona na drogownictwo zostanie 
dokupiony tłuczeń drogowy. 
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który odniósł się do odczytanych pism od mieszkańców 
Patok i Józefowi Widawskiego. Zaznaczył, iż jest wiele dróg do remontu, dlatego też Komisja 
ds. Rolnictwa podejmie ten temat i ustali, jakie drogi będą remontowane w pierwszej 
kolejności i czy wystarczy środków w budżecie gminy na budowę nawierzchni w Józefowie 
Widawski. Ponadto dodał, iż niebawem znaczna kwota zostanie przekazana na realizowany 
projekt Północ-Południe. Kontynuując wyjaśnił, iż zlecone zostanie wykonanie dokumentacji 
na budowę dwóch nakładek w miejscowości Ruda i Restarzew. Następnie odnośnie prośby 
Pana Włodarczyka związanej z uzupełnieniem ubytków w drodze wyjaśnił, iż co roku takie 
prace są wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych. W toku dalszej wypowiedzi Pan 
Wójt poparł petycję Pana Michalskiego i zgodził się z tym, że należy poczynić pewne kroki 
w kierunku poprawy bezpieczeństwa. Następnie jako przykład w powyższej kwestii podał 
konieczność powołania straży gminnej, która egzekwowałaby przestrzeganie przepisów 
obowiązującego prawa. Na zakończenie dodał jeszcze, iż dobrym rozwiązaniem okazał się 
zakup kruszywa drogowego z Kopalni Bełchatów. 
Następnie głos zabrała Pani Szkudlarek mieszkanka Chociwia, która poprosiła o zajęcie się 
kwestią budowy nakładki asfaltowej na osiedlu w Chociwiu. 
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt nadmienił, jakie będą przybliżone koszty budowy 
wspomnianej drogi oraz wyjaśnił, iż wykonana została już dokumentacja jedynie pozostała 
kwestia uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto nadmienił, iż dla mieszkańców okolicy 
Chociwia największym problemem jest zły stan techniczny przebiegającej przez tą 
miejscowość drogi wojewódzkiej. Kontynuując dodał, iż niebawem zostanie wyremontowany 
odcinek drogi od Restarzewa w kierunku Szczercowa. Następnie zaznaczył, iż koszty 
realizacji inwestycji drogowych są dosyć wysokie, dlatego należy pozyskiwać środki 
z zewnątrz. 
 
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: 
Jolanta Szuleta 
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Załącznik do 
Protokołu Nr XXXVIII/10 
z Sesji Rady Gminy Widawa 
z dnia 17 czerwca 2010 roku 

 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY 
z działalności międzysesyjnej od 28.04.2010 r. do 17.06.2010 r. 

 

1. Dokonano remontu świetlicy w Zawadach. 
2. Prowadzone są prace przy modernizacji świetlic w: 

−  Wielkiej Wsi, 
−  Zborowie. 

3. Dokonano konserwacji zieleni przy drodze Wola Kleszczowa – Kąty. 
4. Uporządkowano działkę gminną w miejscowościach: 

−  Rogóźno, 
−  Chociw. 

5. Przeprowadzono naprawę struktury przydrożnych rowów, przepustów oraz dróg 
uszkodzonych w wyniku powodzi. 

6. Dokonano remontu budynków komunalnych, które uległy uszkodzeniu podczas powodzi. 
7. Przezbrojono odmularkę na ciągnik rolniczy. 
8. Rozpoczęto budowę zbiorników na wodę pitną w miejscowości Widawa (pojemność 

zbiornika – 300 m3). 
9. Dokonano sprzedaży w drodze przetargu działki Nr 591 w miejscowosci Rogóźno 

o powierzchni 0,14 ha za kwotę 18 910 zł oraz działkę Nr 972/3 w miejscowości Widawa 
o powierzchni 0,18 ha za kwotę 17 575,32 zł. 

10. Systematycznie na bieżąco wydawane są decyzje na wycinkę drzew. 
11. Dokonano otwarcia ofert złożonych w przetargu na budowę sieci wodociągowej 

w miejscowościach Zborów, Grabówie, Chrusty oraz przepompowni w miejscowości 
Zborów. Komisja pracuje sprawdzając oferty celem wyłonienia wykonawcy. 

12. Złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg rolniczych 
w miejscowości Józefów Widawski, Wola Kleszczowa – Kąty zostały zakwalifikowane 
pozytywnie. Na każdy z w/w wniosków przyznano dofinansowanie w kwocie 69 000 zł. 

13. Za kwotę 50 tys. zł zakupiono kruszywa na remont dróg. 
14. 30.04.2010 r. – posiedzenie ZG ZOSP RP w Widawie, 
15. 01,02,03.05.2010 r. – udział w uroczystościach świąt majowych, 
16. 05.05.2010 r. – walne zgromadzenie LGD, 
17. 09.05.2010 r. – zebranie wspólnoty gruntowej w Wielkiej Wsi, 
18. 14.05.2010 r. – posiedzenie Rady Społecznej przy SP ZPOZ w Widawie, 

− spotkanie z dyrektorami szkół z terenu gminy, 
− zebranie wiejskie w Kątach, 

19.  18.05.2010 r. – posiedzenie Rady Programowej UG w Buczku, 
20. 20.05.2010 r. – narada dyrektorów szkół z terenu gminy, 
21. 21.05.2010 r. – obchody powiatowego dnia strażaka PSP w Łasku, 
22. 27.05.2010 r. – udział w posiedzeniach rad pedagogicznych w Restarzewie, Chociwiu 

           i Widawie, 
23. 31.05.2010 r. – podpisanie aneksu do umowy w ramach PPOWU, 
24. 01.06.2010 r. – zebranie wiejskie w Brzykowie, 

− podpisanie aktów notarialnych na sprzedanie gminnych działek 
budowlanych, 

25. 09.06.2010 r. – udział w uroczystości rocznicy nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi 
  Szkół w Chociwiu. 


