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Protokół Nr XXXIX/10 

z Sesji Rady Gminy Widawa 

odbytej w dniu 30 września 2010 roku 

w Środowiskowym Domu Samopomocy 

w Dąbrowie Widawskiej 
 

 

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 Mecenas, Pana Skarbnika, pracowników 

Urzędu Gminy, sołtysów, mieszkańców gminy oraz Panią Annę Doliwę – Prezesa Zarządu 

Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”. 

W dalszej części Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż proponowany porządek obrad został 

przekazany w materiałach, jednakże dodał, iż zachodzi konieczność wprowadzenia do 

porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Łaskiemu na remont jezdni i chodnika drogi powiatowej Nr 2309E 

w miejscowości Zawady i umieszczenia go w punkcie 16. 

W dalszej części Przewodniczący zarządził głosowanie nad proponowaną zmianą, w wyniku 

którego 15 radnych opowiedziało się „za” przyjęciem do porządku obrad dodatkowego 

projektu uchwały. Wobec powyższego, porządek obrad niniejszego posiedzenia przedstawia 

się następująco: 
 

1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy Widawa. 

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

4. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Widawa do 

„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w celu realizacji 

zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 114 208 E Dąbrowa Widawska – 

Wielka Wieś B – Strumiany od km 0 + 000 do km 4 + 834 – ETAP II”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

2011 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny oraz 

wskazania organów do tego uprawnionych. 

11. Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Widawa do określenia zasad 

umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach użyteczności publicznej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Wincentów gm. Widawa, 

stanowiącej własność Gminy Widawa. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Chociw gm. Widawa, stanowiącej 

własność Gminy Widawa. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przyjęcie do zasobów gminy 

nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości położonej w Restarzewie 

Cmentarnym, gm. Widawa (obręb Restarzew Cmentarny). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska 

w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łaskiemu na 

remont jezdni i chodnika drogi powiatowej Nr 2309E w miejscowości Zawady. 

17. Interpelacje i wnioski. 

18. Sprawy różne. 

19. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. 2 

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady poprosił o zatwierdzenie protokołu z ostatniego 

posiedzenia nadmieniając, iż był on dostępny w Urzędzie Gminy, natomiast w dniu sesji 

odpowiednio wcześniej został wyłożony do wglądu. Następnie ze względu na brak 

jakichkolwiek uwag do protokołu Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy 

zostały przyjęte 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych. 
 

Ad. 3 

W dalszej części Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Wójtowi, który przedstawił 

sprawozdanie z zadań realizowanych w okresie międzysesyjnym. Omawiając punkt związany 

z realizacją modernizacji stacji uzdatniania wody oraz budowy zbiorników w Widawie 

nadmienił, iż inwestycja wykonana została w sposób prawidłowy i dokonano jej odbioru. 

Ponadto dodał, iż po rozliczeniu tego zadania można starać się o uzyskanie dofinansowania. 

W toku dalszego wystąpienia zaznaczył, iż budowa wodociągu w Woli Kleszczowej została 

wykonana i w najbliższych dniach dokonany zostanie odbiór. Następnie nadmienił, iż przy 

okazji jest prośba do mieszkańców wspomnianej powyżej miejscowości, aby co najmniej 

7 osób wykonało przyłącza do sieci wodociągowej celem uzyskania tzw. efektu 

ekologicznego. 

 

Ad. 4 

W kolejnym punkcie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Wiesława Kaczmarka – 

Skarbnika Gminy i przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 

2010 roku. 

Na wstępie swego wystąpienia Pan Skarbnik poinformował, iż powyżej wspomniany 

dokument był przedłożony Komisjom Rady Gminy jak również Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Łodzi, która po dokonaniu wnikliwej analizy wydała pozytywną opinię. 

Następnie zapoznał zebranych z treścią uchwały Składu Orzekającego RIO, w której 

wyrażone zostało stanowisko tejże jednostki. W toku dalszej wypowiedzi poinformował, iż 

jedynym mankamentem jaki został wskazany do usunięcia, to dostosowanie przedłożonej 

informacji z wykonania budżetu do obowiązujących przepisów. W tym miejscu wyjaśnił, iż 

wspomniane zalecenie zostało podyktowane tym, iż od niedawna zmieniła się ustawa 

o finansach publicznych i należy się powoływać na obowiązujące w niej przepisy, a nie jak to 

było w naszym przypadku na przepisy poprzedniej ustawy. W dalszej części pokrótce 

przedstawił jak przedstawiają się planowane dochody i wydatki. Następnie w toku dalszego 

wystąpienia Pan Skarbnik przypomniał zebranym, iż budżet gminy na 2010 rok został 
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uchwalony dnia 26 stycznia bieżącego roku, a w trakcie jego wykonywania było dokonanych 

kilka zmian przez Radę Gminy w drodze uchwał oraz przez Pana Wójta poprzez zarządzenia. 

Kontynuując przedstawił plan budżetu po dokonanych zmianach ze szczególnym 

uwzględnieniem pozycji, w których zanotowano mniejsze wykonanie podając jednocześnie 

powody słabszej realizacji dochodów. Na zakończenie przedstawił realizację spłaty kredytów 

i pożyczek długoterminowych. 

W tym miejscu radny Mikła zapytał dlaczego zaplanowana budowa wodociągów nie jest 

realizowana. 

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Pan Wójt, który wyjaśnił, iż wszystkie 

zaplanowane inwestycje są realizowane. Ponadto zaznaczył, iż w wielu przypadkach są 

opóźnienia w kompletowaniu dokumentacji. Następnie poinformował, iż wykonanie 

oświetlenia ulicznego zostało wstrzymane, gdyż oferta, która wpłynęła na realizację tego 

zadania w 100 % przekroczyła koszt jego budowy. W dalszej części nadmienił, iż przed 

rozpoczęciem wodociągowania konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę i jeżeli takie 

zadanie jest realizowane na wielu działkach, to jest dość duży problem, gdyż należy uzyskać 

zgodę każdego właściciela terenu przez, który przebiegać będzie nitka wodociągowa. 

Kontynuując Pan Wójt zauważył, iż w chwili obecnej ważniejszym zadaniem jest budowa 

wodociągu na odcinku Widawa – Podgórze, które musi być wykonane przed realizacją 

inwestycji Północ-Południe. Następnie omówił zadania wykonywane na terenie Zawad 

nadmieniając, iż budowa wodociągu nieco się skomplikowała z uwagi na złe warunki 

atmosferyczne. Ponadto uzasadnił konieczność wprowadzenia do budżetu dodatkowej 

inwestycji na tym terenie, która zostanie sfinansowana z dofinansowania za zrealizowane 

zadania. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt nadmienił, iż w innych gminach praktykowane 

jest wprowadzanie do budżetu kwot dofinansowania jednak, ze względu na to, iż nie 

wiadomo w jakim terminie one będą wpływać budżet naszej gminy nie ujmuje tych sum. Na 

zakończenie zaznaczył, iż w przyszłości należy rozważyć kwestię zatrudnienia dodatkowej 

osoby do referatu rozwoju gospodarczego i rolnictwa, gdyż na tyle realizowanych inwestycji 

jest z mało pracowników. 

Po wystąpieniu Pana Wójta głos zabrał ponownie radny Mikła, który zauważył, iż wiele 

nowych inwestycji dochodzi, a te dawno zaplanowane nie są realizowane. 

Odnosząc się do powyższej uwagi Pan Wójt wyjaśnił, iż zadania obecnie wprowadzane będą 

realizowane w następnych latach. Ponadto wyjaśnił, iż jeżeli zadanie jest zaplanowane, to nie 

znaczy, że ma być ono wykonane bez wymaganych dokumentacji. Następnie nadmienił, iż 

w przypadku wodociągu w miejscowości Korzeń to na obecną chwilę nie jest zorientowany 

na jakim etapie znajduje się jego realizacja i należy o to spytać pracowników referatu 

zajmującego się inwestycjami. Pan Wójt dodał również, iż jeżeli dokumentacja będzie 

sporządzona i są zaplanowane pieniądze, to wówczas można ogłaszać przetarg. 

W tym miejscu radny Mikła zapytał dlaczego do realizacji zakwalifikował się wodociąg 

w miejscowości Wola Kleszczowa a nie zaplanowany dużo wcześniej wodociąg w Korzeniu. 

Odpowiadając na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż w przypadku realizacji budowy wodociągu 

w Woli Kleszczowej gmina mogła uzyskać częściowe umorzenie pożyczki. Następnie 

poinformował, iż wiele zadań realizowanych jest poniżej wykonanych kosztorysów, jedynie 

budowa zbiorników przekroczyła przewidywane koszty. W toku dalszej wypowiedzi 

nadmienił, iż sukcesywnie uzupełniane jest oświetlenie uliczne o dodatkowe lampy. Ponadto 

dodał, iż jeżeli radni zadecydują, że projekty związane z budową dodatkowego oświetlenia 

ulicznego mają zostać zrealizowane to należy ogłosić przetarg. Następnie poprosił Pana 

Zbigniewa Parzybuta – Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 

o udzielenie informacji dotyczącej procesu przygotowania dokumentacji na wodociąg 

w Korzeniu. 

Na wstępie swej wypowiedzi Pan Parzybut wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy wydana została 
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decyzja o warunkach zabudowy, a dokumentacja powinna być dokończona około listopada. 

Ponadto dodał, iż nie został jeszcze sporządzony kosztorys. Następnie pokrótce omówił na 

jakim etapie są przygotowywane dokumentacje na realizację zaplanowanych zadań. 

W dalszej części wywiązała się krótka dyskusja podczas, której radny Mikła zauważył, iż 

skoro zadanie zostało zaplanowane, to należy zlecać wykonanie dokumentacji i je realizować. 

Jego wypowiedź poparł radny Płóciennik. Z kolei radny Polak zaznaczył, iż zadania, które 

miały być realizowane na jego terenie pomimo, iż były zaplanowane do realizacji na początku 

kadencji do tej pory nie zostały wykonane. W toku dalszej dyskusji radni zgłaszali swoje 

uwagi odnośnie realizowanych zadań, bądź też zaplanowanych i do tej pory nie wykonanych 

inwestycji. 

Następnie po skończonej dyskusji Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził 

głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIX/249/10 w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie Gminy Widawa do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008 – 2011” w celu realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej 

Nr 114 208 E Dąbrowa Widawska – Wielka Wieś B – Strumiany od km 0 + 000 do km 4 + 

834 – ETAP II” została podjęta 13 głosami „za”, przy 2 głosach radnego Jarosa 

i Krzyżańskiego „wstrzymujących się”. 

Następnie Przewodniczący zarządził kilkuminutową przerwę. 

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący udzielił głosu Pani Annie Doliwie – Prezes Zarządu 

Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, która przedstawiła z jakich programów mogą 

obecnie skorzystać samorządy. Ponadto poinformowała, iż będą również organizowane 

szkolenia, a także świadczona jest cały czas pomoc odnośnie realizacji wspomnianych 

programów. 

Następnie Pan Wójt podziękował Pani Prezes za przybycie oraz pomoc w zrealizowanych już 

przedsięwzięciach. 

 

Ad. 6 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad 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. 

Po wystąpieniu Pana Skarbnika głos zabrała radna Ziółkowska, która zapytała na jaki cel 

została przeznaczona kwota 23 tys. ujęta w dziale administracja. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Skarbnik wyjaśnił, iż jest to kwota przeznaczona na 

uzupełnienie wydatków w administracji takich jak chociażby opłaty skarbowe, czy też zakup 

materiałów biurowych. 

Następnie radny Polak zauważył, iż w uchwale dotyczącej budżetu powinno być dokładnie 

zapisane na jaki konkretnie cel jest przeznaczona dana kwota, ponieważ dokonując analizy 

takiego dokumentu nie do końca wiadomo o jakie zadania chodzi. 

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały 

i zarządził przeprowadzenie nad nim głosowania. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIX/250/10 w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2010 rok została przyjęta 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez 

wszystkich radnych. 
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Ad. 7 

W dalszej części jako pierwszy ponownie zabrał głos Pan Skarbnik, który przedstawił 

obowiązujące oraz proponowane na przyszły rok stawki podatku od nieruchomości. Ponadto 

zaprezentował maksymalne progi jakie można ustalić. 

Następnie wywiązała się dyskusja odnośnie przedstawionych stawek, w wyniku której radni 

zadecydowali o obniżeniu proponowanych kwot podatku od gruntów związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej o 2 grosze, od budynków mieszkalnych o 1 grosz 

oraz budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 30 groszy. 

Wobec powyższego Przewodniczący uwzględniając zgłoszone propozycje odczytał treść 

projektu uchwały i zarządził głosowanie nad przedłożonym aktem. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIX/251/10 w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. została podjęta 15 głosami „za”, czyli 

jednogłośnie. 

 

Ad. 8 

W kolejnym punkcie ponownie w pierwszej kolejności głos zabrał Skarbnik Gminy, który 

przedstawił zebranym obecne, proponowane oraz maksymalne stawki podatku od środków 

transportowych. 

Następnie radny Płóciennik zauważył, iż wzrost stawek od środków transportowych nastąpi 

o średnio 20-30 groszy. 

W dalszej części Pan Skarbnik udzielając odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez radną 

Ziółkowską poinformował jakie wpływy z podatku od środków transportowych trafią do 

budżetu gminy oraz podał kwotę jaką uczyni wzrost stawek w porównaniu z rokiem 

ubiegłym. 

Ze względu na brak dodatkowych pytań do przedstawionego powyżej projektu uchwały 

Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIX/252/10 w sprawie określenia 

wysokości stawek od środków transportowych została podjęta 15 głosami „za”, czyli 

jednogłośnie przez wszystkich radnych. 

 

Ad. 9 

Realizując następny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady po raz kolejny poprosił Pan 

Skarbnika o uzasadnienie projektu uchwały. 

Na wstępie swego wystąpienia Skarbnik Gminy poinformował, iż w związku z ukazaniem się 

nowej ustawy o finansach publicznych zmienia się tryb uchwalania budżetu. Kontynuując 

wyjaśnił, iż pewne zapisy poprzedniej uchwały nie są adekwatne do obecnie nakazanych 

przez nową ustawę. Ponadto dodał, iż zmieniły się również terminy związane 

z opracowywaniem projektu budżetu oraz jego uchwalaniem, które następnie przedstawił. 

Następnie ze względu na to, iż nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego projektu uchwały 

Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIX/253/10 w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej została przyjęta 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie. 

 

Ad. 10 

Uzasadnienie do kolejnego punktu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy. 

Następnie ze względu na brak pytań do przedstawionego aktu Przewodniczący odczytał treść 

projektu uchwały i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania 15 radnych opowiedziało się za przyjęciem 

przedłożonego aktu, wobec czego Uchwała Nr XXXIX/254/10 w sprawie szczegółowych 

zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających 
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charakter cywilno prawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych została przyjęta 

jednogłośnie przez wszystkich radnych. 

 

Ad. 11 

W kolejnym punkcie jako pierwszy głos zabrał Pan Wójt, który oznajmił, iż należy przyjąć 

jednolite zasady umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach należących do gminy. 

Ponadto dodał, iż wiele osób zainteresowanych jest tą kwestią, dlatego też został przedłożony 

Radzie projekt niniejszej uchwały. 

Po wystąpieniu Pana Wójta wywiązała się dyskusja podczas, której radni zgłaszali swe uwagi 

oraz zapytania odnośnie zasad umieszczania reklam. W toku tej polemiki Pani Małgorzata 

Byczyńska – radca prawny udzieliła wyjaśnień, a mianowicie zaznaczyła, iż podjęcie przez 

Radę Gminy niniejszego aktu upoważni Wójta Gminy do ustalenia tych zasad. 

Następnie wobec braku dalszych uwag Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały 

i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIX/255/10 w sprawie 

upoważnienia Wójta Gminy Widawa do określenia zasad umieszczania reklam na obiektach 

i nieruchomościach użyteczności publicznej została podjęta 10 głosami „za”, przy 4 głosach 

„przeciw” radnych Barasińskiej, Ziółkowskiej, Polaka oraz Płóciennika. 

Podczas omawiania niniejszego punktu salę opuścił radny Telega. 

 

Ad. 12 

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 jest 

komunalizowanych, poprzez co jest uregulowany ich stan prawny. Ponadto dodał, iż grunty te 

są porządkowane i odpowiednio zagospodarowywane. Następnie poinformował, iż zgłasza się 

sporo osób zainteresowanych kupnem działek, dlatego też zapadła decyzja aby niektóre z nich 

sprzedać. Na zakończenie zaznaczył, iż jeżeli Rada zaakceptuje tą propozycję tereny te 

zostaną wycenione i zostanie uruchomiona procedura ich zbycia. 

Następnie głos zabrał radny Płóciennik, który zapytał czy jest zgoda społeczeństwa na 

sprzedaż tego terenu. 

Odpowiedzi na powyższe udzielił Pan Franciszek Szczęsny – sołtys miejscowości Las 

Zawadzki, który wyjaśnił, iż mieszkańcy nie mają nic przeciwko sprzedaży tej działki, gdyż 

była ona bardo zaniedbana. 

Ze względu na brak dodatkowych pytań, Przewodniczący odczytał treść omówionego 

projektu uchwały i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, 12 radnych opowiedziało się „za” przyjęciem 

Uchwały Nr XXXIX/256/10 w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż w formie przetargu 

ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Wincentów gm. Widawa, 

stanowiącej własność Gminy Widawa. Na sali w chwili głosowania było obecnych 12 

radnych. 

Następnie Przewodniczący zarządził kilkuminutową przerwę. 

 

Ad. 13 

Realizując kolejny punkt obrad Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o uzasadnienie 

kolejnego projektu uchwały. 

Na wstępie swej wypowiedzi Pan Wójt wyjaśnił, iż po uporządkowaniu działki znajdującej 

się za blokami mieszkalnymi w Chociwiu dokonano jej podziału na trzy części. Następnie 

poinformował, iż jedna z nich przebiegająca wzdłuż garaży zgłoszona jest do sprzedaży. 

Kontynuując poprosił radę o przychylność i podjęcie niniejszego aktu. 
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Następnie z uwagi na brak zapytań do przedstawionego projektu odczytał jego treść 

i zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIX/257/10 w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż 

w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Chociw 

gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa została przyjęta 13 głosami „za”, czyli 

jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali w chwili głosowania. 

 

Ad. 14 

W tym miejscu Przewodniczący udzielił głosu ponownie Wójtowi Gminy, który wyjaśnił, iż 

z uwagi na to, że Pan Sadziński wyraził chęć przekazania gminie nieodpłatnie działki, która 

stanowi dojazd do terenu przeznaczonego na cmentarz komunalny. 

Wobec braku pytań do zaprezentowanego powyżej sprawozdania Przewodniczący odczytał 

treść przedmiotowego projektu uchwały i zarządził głosowanie nad jego podjęciem. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIX/258/10 w sprawie zatwierdzenia wyrażenie 

zgody na przyjęcie do zasobów gminy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości 

położonej w Restarzewie Cmentarnym, gm. Widawa (obręb Restarzew Cmentarny) została 

przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali 

w chwili głosowania. 

 

Ad. 15 

W dalszej części obrad uzasadnienie do projektu uchwały umieszczonego w tym punkcie 

przedstawił Wójt Gminy. 

Ze względu na brak jakichkolwiek pytań, Przewodniczący odczytał treść niniejszego projektu 

uchwały i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, 13 radnych obecnych w chwili głosowania na sali 

opowiedziało się „za” przyjęciem Uchwały Nr XXXIX/259/10 w sprawie akceptacji projektu 

uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy 

ul. Solidarności 12. 

 

Ad. 16 

W kolejnym punkcie Przewodniczący ponownie poprosił Pana Wójta o uzasadnienie 

ostatniego projektu uchwały. 

Na wstępie swej wypowiedzi Wójt Gminy zaznaczył, iż zbliżająca się ku końcowi obecna 

kadencja była dla gminy udana, a współpraca z władzami powiatu układała się również 

pomyślnie przez co gmina bardzo wiele zyskała. W dalszej części wyjaśnił, iż warto wesprzeć 

finansowo powiat, ponieważ w momencie kiedy rozpocznie się przebudowa dalszego odcinka 

drogi w ramach realizowanej inwestycji Północ-Południe pojawi się szansa, a wręcz nowo 

powołane władze zostaną zobligowane do dokończenia rozpoczętego remontu i dokończenia 

modernizacji dalszego etapu tej drogi, aż do granic gminy. 

Po wystąpieniu Pana Wójta wywiązała się dyskusja odnośnie wsparcia finansowego jakie 

udzieliła gmina Widawa powiatowi łaskiemu na budowę odcinka drogi łączącego Rogóźno 

z drogą wojewódzką Widawa-Chociw. 

Następnie z uwagi na brak chętnych do prowadzenia dalszej polemiki w powyższym temacie 

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXIX/260/10 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Łaskiemu na remont jezdni i chodnika drogi powiatowej 

Nr 2309E w miejscowości Zawady została podjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez 

wszystkich radnych obecnych na sali w chwili głosowania. 
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Ad. 17 i 18 

W dalszej części obrad Przewodniczący odczytał pismo od mieszkańców wsi Grabówie 

i Chrusty stanowiące skargę na działanie Wójta i pracę komisji ds. szacowania strat 

powodziowych. Następnie poinformował, iż powyższe pismo zostanie przedłożone Komisji 

Rewizyjnej, a następnie stanowisko w tej kwestii podjęte zostanie na kolejnej sesji. 

W dalszej części głos zabrał Wójt Gminy, który pokrótce odniósł się do wniesionych przez 

mieszkańców Grabówia i Chrustów zarzutów przedstawiając tryb i zasady przyznawania 

pomocy osobom poszkodowanym podczas ostatniej powodzi. 

Następnie Przewodniczący poprosił Panią Edytę Kępińską – rehabilitantkę, która 

poinformowała jakie warunki muszą być spełnione, aby nadal funkcjonowały usługi 

rehabilitacyjne dofinansowywane z NFZ. 

W dalszej części odbyła się dyskusja w powyższej kwestii podczas, której radni zgłaszali swe 

uwagi odnośnie utrzymania usług rehabilitacyjnych. 

 

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 XXXIX/10 

z Sesji Rady Gminy Widawa 

z dnia 30 września 2010 roku 
 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY 
z działalności międzysesyjnej od 17.06.2010 r. do 30.09.2010 r. 

 

1. Położono papę na budynku Domu Nauczyciela w Ochlach. 

2. Dokonano konserwacji dachu na budynku Agronomówki w Ochlach i Zborowie. 

3. Pomalowano i naprawiono przystanki autobusowe. 

4. Dokonano konserwacji zieleni przy drogach gminnych: 

  Restarzew – Goryń, 

  Górki Grabińskie – Podule, 

  Widawa – Dąbrowa Widawska. 

5. Uporządkowano działki gminne w miejscowościach: 

  Las Zawadzki, 

  Chociw, 

  Brzyków. 

6. Przeprowadzono naprawę dróg w miejscowościach: 

  Korzeń, 

  Dąbrowa Widawska, 

  Las Zawadzki, 

  Siemiechów. 

7. Dokonano remontu budynków świetlic wiejskich w Grabówiu i Zawadach oraz strażnicy 

OSP Rogóźno. 

8. Przeprowadzono koszenie poboczy przy drogach gminnych. 

9. Dokonano budowy chodnika w miejscowości Ochle. 

10. Przeprowadzono częściową naprawę dróg na terenie gminy. 

11. W dniu 28.06.2010 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. budowa sieci 

wodociągowej i przepompowni kontenerowej w miejscowościach Gminy Widawa 

z przedsiębiorcą Jarosławem Klareckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

“JAR – BUD Jarosław Klarecki” z siedzibą 05-119 Michałów ul. Warszawska 17A. 

12. W dniu 25.08.2010 r. zakończono i odebrano inwestycję pn. Modernizacja stacji 

uzdatniania wody oraz budowa dwóch zbiorników żelbetonowych na wodę pitną 

o pojemności 300 m
3 

w Widawie. 

13. W dniu 07.09.2010 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. remont drogi gminnej 

nr  103065E Józefów – Chrząstawa od km 0+000 do km 1+450 z firmą Drogową 

DROMAK Krakowski, Ośródek, Rosiński Spółka Jawna Poręby 26B, 98-220 Zduńska 

Wola. 

14. W dniu 09.09.2010 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Wola Kleszczowa z firmą PROFITECT Sp. z o. o. ul. 

Lutomierska 8, 98-100 Łask. 

15. W dniu 25.08.2010 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż równiarki 

drogowej, przyczepy uniwersalnej, ciągnika rolniczego i zamiatarki hydraulicznej 

podwieszanej. Przetarg został nie rozstrzygnięty. 

16. W dni 20.08.2010 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy SPZPOZ w Widawie. 

17. Dokonano zakupu samochodu terenowego na potrzeby ZG Związku OSP RP w Widawie 

oraz OSP Rogóźno. 
 


