Protokół Nr XL/10
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 10 listopada 2010 roku
w Szkole Podstawowej w Brzykowie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 14
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 14 radnych, czyli jest kworum niezbędne do podejmowania uchwał przez Radę
Gminy.
W dalszej części powitał radnych, Pana Wójta, Panią Sekretarz, Pana Skarbnika, Pana
Starostę, Dyrektorów Szkół, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów oraz mieszkańców
gminy.
Kontynuując 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 zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Następnie zaproponował, aby
powyższy akt został umieszczony w punkcie 14.
W dalszej części Przewodniczący zarządził głosowanie nad proponowaną zmianą, w wyniku
którego 14 radnych opowiedziało się „za” przyjęciem do porządku obrad dodatkowego
projektu uchwały. Wobec powyższego, porządek obrad niniejszego posiedzenia przedstawia
się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie XL 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 utworzenia Gminnej Jednostki Usług Komunalnych.
Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianiu zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Widawa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Brzykowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Brzykowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uchylenia Uchwały Nr XXVI/169/09 Rady Gminy
Widawa z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach: Brzyków, Chociw, Chrusty,
Dąbrowa Widawska, Górki Grabińskie, Józefów Widawski, Łazów, Osieczno, Ochle,
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Patoki, Rogóźno, Restarzew Środkowy, Restarzew Cmentarny, Siemiechów, Wielka
Wieś A, Wielka Wieś B, Widawa, Wola Kleszczowa, Zawady, Kolonia Zawady, Zborów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców wsi Grabówie i Chrusty na
działanie Wójta Gminy Widawa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Syleny Sztangret na działanie Wójta
Gminy Widawa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady
Gminy Widawa za 2010 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość
i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Widawa w sprawie
złożonych oświadczeń majątkowych za 2009 r. oraz oświadczeń złożonych na 2 miesiące
przed upływem kadencji.
16. Interpelacje i wnioski.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.
Ad. 2
W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady zapytał czy zachodzi konieczność
odczytywania protokołu z poprzedniego posiedzenia. Następnie ze względu, iż nikt ze
zgromadzonych nie wyraził takiej konieczności oraz nie zgłoszono jakichkolwiek uwag do
protokołu Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy
zostały przyjęte 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na
sali w chwili głosowania.
Następnie przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu obrad Przewodniczący
poprosił o zabranie głosu Pana Cezarego Gabryjączyka – Starostę Powiatu Łaskiego.
Na wstępie swego wystąpienia Pan Gabryjączyk podziękował za wspaniałą współpracę oraz
wspólnie przeprowadzone inwestycje. Kontynuując w kilku słowach wspomniał o mijającej
kadencji oraz podsumował działania realizowane przez gminę Widawa i powiat łaski. Na
zakończenie wyraził nadzieję, iż w przyszłości ta współpraca nadal będzie się układała
i będzie owocowała realizacją nowych inwestycji.
W dalszej części głos zabrał Wójt Gminy, który pokrótce przybliżył zebranym historię
współdziałania z powiatem, a mianowicie jak układała się ona dawniej, a jak wygląda to
obecnie. Następnie wymienił zadania jakie zostały wspólnie zrealizowane oraz z jakich
programów otrzymano dofinansowanie. Kontynuując zaznaczył, iż współpraca z władzami
powiatu jak również województwa układała się pomyślnie o czym świadczą razem
przeprowadzone, realizowane oraz zaplanowane inwestycje. Na zakończenie podziękował
Staroście za wspaniałą współpracę i życzył dalszych sukcesów.
Następnie po wystąpieniu Wójta Gminy głos zabrał ponownie Pan Gabryjączyk, który
nadmienił, iż bardzo ważne jest to, aby dotrzymać danego słowa i realizować obiecane
zadania.
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Ad. 3
W dalszej części Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Wójtowi, który przedstawił
sprawozdanie z zadań realizowanych w okresie międzysesyjnym stanowiące załącznik do
niniejszego protokołu. Omawiając punkt związany z wykaszaniem poboczy przy drogach
gminnych nadmienił, iż po kilku latach negocjacji udało się wyegzekwować środki finansowe
na systematyczną konserwację dróg oraz poboczy i rowów przy drogach wojewódzkich.
Informując o kolejnym zadaniu związanym z przebudową drogi gminnej na odcinku Józefów
– Chrząstawa nadmienił, iż ze względu na brak środków nie został wykonany drugi odcinek
Wola Kleszczowa – Kąty, na który można było również pozyskać dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Gruntów Rolnych. Następnie zaznaczył, iż na wniosek
mieszkańców oraz Pani sołtys z Rudy jak również radnego Pana Marka Jarosa, a także Pana
sołtysa miejscowości Restarzew Środkowy zostały wykonane dokumentacje na nakładki dróg
na odcinku od Chociwia do Rudy, a także w Restarzewie na niedokończony fragment od
kościoła w prawo oraz odrębny projekt na odcinek drogi wewnętrznej. Kontynuując
nadmienił, iż dość dużo projektów jest wykonywanych, które można wykorzystać
w momencie gdy pojawi się szansa na uzyskanie dofinansowania na realizację któregoś
z nich. Ponadto wyjaśnił, iż jak tylko zaczną spływać środki pieniężne z dotacji na
zrealizowane inwestycje można będzie zlecić modernizację powyżej wspomnianych
odcinków dróg. W toku dalszej wypowiedzi omawiając kolejne dotyczące zakończenia
budowy wodociągu oraz przepompowni w miejscowości Zborów poinformował, iż w trakcie
jego realizacji wpłynęło wiele uwag i skarg. Następnie zaznaczył, iż obecny rok nie był zbyt
dobrym okresem na realizację powyżej wspomnianych działań. Dodał również, iż zlecanych
było również wiele badań, gdyż ze względu na duże opady deszczu jak również gruntu na
jakim prowadzone były wykopy, a także znaczną długość nitki wodociągowej trudno było
zmontować rury tak, aby nie dostały się do wewnątrz jakieś zanieczyszczenia. W dalszej
części Pan Wójt udzielił szczegółowych informacji odnośnie zleconych do wykonania
podkładów geodezyjnych celem wykonania dokumentacji na budowę wodociągu na odcinku
Zawady – Kolonia Zawady – Struga – Kolonia Ochle – Kurówek Ochelski. Następnie
nadmienił na jakim etapie są realizowane dokumentacje na planowane do wykonania
wodociągi w Korzeniu i Siemiechowie. W toku dalszego wystąpienia Wójt Gminy
poinformował o udziale w gali województwa łódzkiego w Toruniu, gdzie gmina Widawa
zajęła 3 miejsce pod względem ilości pozyskanych środków unijnych w dużej mierze na
realizację ważnych inwestycji drogowych. Następnie nadmienił, iż okoliczne gminy
uplasowały się na znacznie niższych pozycjach i tak dla przykładu wymienił gminę Zapolice
zajmującą 21 lokatę, Łask – 38 miejsce oraz Konopnicę i Szczerców zajmujące kolejno 40
i 41 pozycję, a także znajdujące się daleko za nimi gminę Wodzierady – 75 miejsce, Rusiec –
132, Burzenin – 136, Sędziejowice – 139 i w końcu gmina Buczek na 142 pozycji. W toku
dalszego wystąpienia zaznaczył, iż w rankingach ogólnopolskich uplasowaliśmy się na 32
miejscu. Ponadto zaznaczył, iż spośród gmin wiejskich z całego kraju zajęliśmy 16 miejsce,
a dzięki realizacji projektu Północ-Południe oraz rozpoczynającej się inwestycji związanej
z przebudową mostu w miejscowości Klęcz gmina ma szanse na utrzymaniu się na tej pozycji
jeszcze przez dwa kolejne lata. Kontynuując dodał, iż w przyszłości należałoby dołożyć
wszelkich starań, aby tą pozycję utrzymać. Następnie wyjaśnił, iż w skład pozyskanych
funduszy unijnych wchodzą również środki, które pozyskują rolnicy, ale jedynie na takie
działania jak modernizacja obór, czy też zakup nowego sprzętu. W dalszej części
poinformował, iż w granice administracyjne naszej gminy od roku 2007 trafiło ze środków
unijnych 55 919 500 zł. Kontynuując swe wystąpienie Pan Wójt przy okazji omawiania
kolejnego punktu sprawozdania międzysesyjnego wspomniał, iż podczas ostatniego spotkania
z Zarządem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych, którego dokonano podsumowania
kadencji padła prośba ze strony strażaków z Restarzewa, aby w przyszłości kolejna rada
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rozpatrzyła kwestię zakupu nowego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla tej jednostki.
W dalszej części nadmienił, iż podczas spotkania samorządowców w zakresie potrzeb
budowy dróg wojewódzkich po raz pierwszy Marszałek Województwa mówił o modernizacji
kolei jak również o kolejnych założeniach dotyczących naszego terenu. Ponadto dodał, iż
w trakcie tego posiedzenia odbyła się konferencja prasowa oraz podpisanie umowy na
budowę mostu w Klęczu, a także symboliczne poświęcenie nowo wybudowanego odcinka
drogi od Widawy w kierunku Rychłocic. Następnie poinformował, iż nakłady finansowe jakie
w ostatnich latach poniesione zostały ze strony dróg wojewódzkich to około 13 mln zł
przebudowa mostu i części dróg w Rogóźnie oraz 22 mln 100 tys. zł wspomniany powyżej
fragment drogi Widawa – Rychłocice, a także ponad 12 mln zł jakie przeznaczy na
przebudowę mostu w Klęczu.
Ad. 4
W kolejnym punkcie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Wiesława Kaczmarka –
Skarbnika Gminy i przedstawienia planowanych zmian w budżecie gminy.
Na wstępie swego wystąpienia Pan Skarbnik poinformował, iż w ostatnim czasie wpłynęły
zawiadomienia z Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu środków na dofinansowanie
w zakresie opieki społecznej. Kontynuując wymienił kwoty dotacji oraz poinformował na
jakie zadania zostaną one przeznaczone. Ponadto szczegółowo omówi jakie zmiany pomiędzy
poszczególnymi działami nastąpią po wprowadzeniu wspomnianych funduszy.
Następnie wobec braku jakichkolwiek pytań, Przewodniczący Rady odczytał treść projektu
uchwały i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XL/261/10 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2010 rok została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich radnych obecnych na sali w chwili głosowania.
Następnie Przewodniczący ogłosił kilkuminutową przerwę.
Ad. 5
Po wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Skarbnika Gminy o udzielenie wyjaśnień do
projektu uchwały umieszczonego w tym punkcie.
Na wstępie swego wystąpienia Pan Kaczmarek poinformował, iż przepisy ustawy o finansach
publicznych z 2009 roku nakazują likwidację do końca bieżącego roku niektórych jednostek
podlegających pod samorządy. Ponadto dodał, iż w naszym przypadku jest to gospodarstwo
pomocnicze, które musi być przekształcone w jednostkę budżetową. Następnie przytoczył
odpowiednie przepisy, według których został przygotowany projekt przedmiotowej uchwały.
Kontynuując wyjaśnił, iż wymieniona w tym akcie jednostka będzie wykonywała te same
zadania, które do tej pory realizowało gospodarstwo pomocnicze, czyli Zakład Usług
Komunalnych. W toku dalszej wypowiedzi zaznaczył, iż nie ma możliwości włączenia tej
jednostki bezpośrednio w strukturę Urzędu Gminy, gdyż przypisane są do niej zadania
związane z zaopatrywaniem w wodę oraz kanalizacja, czego nie może realizować
bezpośrednio gmina tylko odpowiednia jednostka. Następnie nadmienił, iż ulegną zmianie
zasady funkcjonowania oraz rozliczania tejże jednostki, które następnie szczegółowo omówił.
W tym miejscu głos zabrała radna Ziółkowska, która zapytała dlaczego radni o powyżej
omówionej kwestii dowiadują się dopiero w obecnej chwili. Ponadto nadmieniła, iż na
podczas ostatniego posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, które odbyło się dwa tygodnie temu
księgowa Zakładu Usług Komunalnych zapytana o plany przekształcenia tego gospodarstwa
stwierdziła, iż nie ma na ten temat żadnych informacji. Następnie zaznaczyła, iż
w materiałach radni otrzymali jedynie wzmiankę, iż taki temat zostanie poruszony, bez
projektu uchwały, więc nie mieli możliwości do przeanalizowania przepisów prawnych oraz
innych możliwości rozwiązania tego problemu. W toku dalszej wypowiedzi zwróciła się do
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Skarbnika Gminy o udzielenie szczegółowych wyjaśnień uniemożliwiających Urzędowi
Gminy włączenie w swoją strukturę tej jednostki tworząc np. referat komunalny.
W odpowiedzi na powyższe Pan Skarbnik powołując się na przepisy ustawy o zaopatrzeniu
wsi w wodę wyjaśnił, iż Urząd Gminy nie może bezpośrednio wykonywać tych zadań lecz za
pośrednictwem jednostki budżetowej.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który potwierdził słowa swego przedmówcy dodając, iż
przekształcenie gospodarstwa pomocniczego nie wprowadzi wiele reform, a mianowicie
zmieni się jedynie nazwa oraz to, że pieniądze z jej działalności będą musiały przejść przez
budżet gminy. Ponadto wyjaśnił, iż nadal gmina będzie musiała dotować tą jednostkę, aby
mogły być realizowane zadania z zakresu utrzymania czystości, czy też stanu dróg gminnych.
Ponadto zaznaczył, iż dotychczasową pracę Zakładu Usług Komunalnych ocenia bardzo
dobrze i wyraził nadzieję, iż nadal będzie ona dobra niezależnie od wprowadzonych
przekształceń.
W tym miejscu ponownie głos zabrała radna Ziółkowska, która zaznaczyła, iż niesłusznie
odebrano jej pytanie jako atak na Zakład Usług Komunalnych. Ponadto dodała, iż zdaje sobie
doskonale sprawę z faktu, iż to gospodarstwo musi ulec przekształceniu jednakże chciałaby
usłyszeć propozycję innych rozwiązań. Następnie zaznaczyła, iż nieobecność radcy prawnego
uniemożliwia zaciągnięcia fachowej opinii i pozostaje jedynie radzie wierzyć, że to najlepsze
rozwiązanie i zaakceptować przedstawioną propozycję. Na zakończenie raz jeszcze
podkreśliła, iż nie ma żadnych zastrzeżeń co do pracowników, ani też funkcjonowania tej
jednostki jedynie chciałaby usłyszeć możliwości innych rozwiązań, aby rada mogła podjąć
słuszną decyzję.
W odniesieniu do powyższej wypowiedzi Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż innym rozwiązaniem
byłoby utworzenie zakładu budżetowego, który działa na takiej zasadzie, że musi
wypracować minimum 50 % własnych środków, co w przypadku Zakładu Usług
Komunalnych jest niemożliwe, dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest przekształcenie
w jednostkę. Następnie wymienił zadania jakie będą przez nią realizowane oraz zasady ich
rozliczania, zaznaczając iż będzie się to odbywało na podobnych warunkach, na jakich
funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Jako kolejny głos zabrał radny Gniłka, który zapytał, czy wzorem lat ubiegłych Urząd Gminy
oraz rada będzie miała wpływ na funkcjonowanie tej jednostki, a mianowicie na zadania
przez nią realizowane, czy też kwestię możliwości jej dotowania.
W odpowiedzi na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż zadania, które realizował do tej
pory Zakład Usług Komunalnych będą w dalszym ciągu przypisane tej jednostce oraz w razie
konieczności będą przekazywane środki pieniężne potrzebne na ich realizację.
W toku dalszej dyskusji głos zabrał radny Płóciennik, który zapytał czy w poprzednim
statucie był również zapis mówiący o tym, iż decyzje odnośnie budżetu tej jednostki,
ustalania stawek opłat za dostarczanie wody, czy też odprowadzania ścieków podejmował
Wójt Gminy.
Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie Pan Skarbnik przyznał, iż taki zapis widniał
w statucie Zakładu Usług Komunalnych.
Następnie głos zabrała Pani Maria Werner – sołtys miejscowości Widawa, która porosiła
o udzielenie wyjaśnień odnośnie zasad dokonywania przez Zakład Usług Komunalnych
odpisów amortyzacyjnych.
Odpowiadając na powyższe Skarbnik Gminy szczegółowo omówił zasady korzystania
z odpisów amortyzacyjnych oraz ich stawek.
Następnie głos zabrał jeden z mieszkańców gminy, który poprosił o przedstawienie zasad
działania spółki Komunalnej.
Wyjaśnień w powyższej kwestii udzielił Wójt gminy, który zaznaczył, iż głównymi
dochodami spółki byłyby opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków i aby się utrzymać
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musiałoby zostać ograniczone zatrudnienie. W toku dalszego wystąpienia udzielił jeszcze
dodatkowych wyjaśnień odnośnie poruszonego wcześniej tematu amortyzacji. Następnie raz
jeszcze zaznaczył, iż w momencie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego w jednostkę
jego majątek i urządzenia zostają przy gminie, zadania będą realizowane jak do tej pory,
a wszelkie opłaty będą wpływały do budżetu gminy i tak naprawdę zmieni się jedynie forma
finansowania.
W dalszej części głos zabrała radna Ziółkowska, która zapytała jakie mienie, o którym mowa
w § 3 przedmiotowego projektu uchwały zostanie przekazane gminnej jednostce usług
komunalnych i na jakich zasadach to się odbędzie.
W odpowiedzi na powyższe Skarbnik wyjaśnił, iż Wójt Gminy podjął zarządzeniem
likwidację gospodarstwa pomocniczego i do końca bieżącego roku musi być przeprowadzona
inwentaryzacja oraz zamknięcie ksiąg finansowych, a następnie za pośrednictwem Urzędu
Gminy przekazane zostanie gminnej jednostce usług komunalnych.
W tym miejscu Wójt Gminy raz jeszcze uzasadnił decyzję przekształcenia gospodarstwa
pomocniczego w jednostkę wskazując równocześnie inne rozwiązania, które jego zdaniem nie
są zbyt dobre. Ponadto podkreślił, iż jest to jedynie propozycja i nie każdy musi ją
akceptować.
Jako kolejny głos zabrał radny Płóciennik, który podsumowując wcześniejsze rozważania
zauważył, iż jednym z mankamentów zaistniałej sytuacji jest, to że kwestia przekształcenia
gospodarstwa pomocniczego w jednostkę nie była poruszona na posiedzeniu żadnej z komisji
wówczas udałoby się uniknąć wszelkich dyskusji oraz sporów w tym temacie na obecnym
spotkaniu. Następnie dodał, iż pytania oraz uwagi ze strony radnych nie są z ich strony żadną
złośliwością a jedynie chęcią zasięgnięcia wiedzy w omawianej kwestii i podjęcia rozsądnej
decyzji. W toku dalszego wystąpienia zgodził się z opiniami swych przedmówców, iż
tworzenie spółki komunalnej byłoby w dużym stopniu niekorzystne przede wszystkim dla
mieszkańców.
Następnie ponownie wystąpił Pan Wójt uzupełniając swą wcześniejszą wypowiedź odnośnie
zasad funkcjonowania spółki komunalnej.
W dalszej części głos zabrał Skarbnik Gminy wyjaśniając, iż w dniu, w którym obradowała
Komisja ds. Rolnictwa był nieobecny w Urzędzie Gminy i nie mógł złożyć stosownych
wyjaśnień w kwestii przekształceń Zakładu Usług Komunalnych.
W tym miejscu radny Płóciennik zaznaczył, iż na posiedzeniu Komisji obecna była księgowa
tego zakładu, która na powyższy temat nie miała żadnych informacji.
W toku dalszej dyskusji głos zabrał jeden z mieszkańców, który przedstawił obawy
społeczeństwa naszej gminy, a mianowicie przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych
w spółkę, która z biegiem czasu ogłosi upadłość i za marne grosze sprzeda swój dobytek
w wyniku czego gmina starci swój majątek, a jakaś osoba prywatna korzystając z tej sytuacji
zdobędzie niezłą fortunę.
Następnie radny Mikła zapytał czy nadal stawki za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków będzie ustalała ta przekształcona jednostka.
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż w myśl przepisów ustawy o zaopatrywaniu
wsi w wodę i odprowadzeniu ścieków jest to obowiązkiem tej jednostki.
W tym miejscu ponownie głos zabrał radny Mikła, który zaznaczył, iż wpływ na
podwyższanie opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków ma również wzrost cen
prądu dlatego też może warto byłoby rozejrzeć się za zmianą dostawcy energii.
Odpowiadając na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż jedynym dostawcą prądu jest kolej,
która również ma swoje określone warunki. Ponadto przyznał, iż nie była do tej pory
rozważana taka możliwość i być może w przyszłości warto byłoby posadowić na naszym
terenie wiatraki, czy też elektrownie wodną. W dalszej części raz jeszcze udzielił wyjaśnień
odnośnie przedmiotowego projektu uchwały.
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Po wystąpieniu Wójta Gminy głos zabrał Pan Dariusz Polak – Wicestarosta łaski, który
nadmienił, iż władze powiatu od kilku miesięcy zmagają się z problemem przekształcenia
trzech zakładów pomocniczych. Wobec powyższego wyraził swe zdziwienie, iż omawiany
projekt nie został zaopiniowany przez radcę prawnego, a ponadto nie jest obecny na tak
ważnym posiedzeniu. Następnie zgodził się z wypowiedzią Pana Wójta i Pana Skarbnika,
a mianowicie przekształcenie tej jednostki nie wprowadzi większych zmian. Na zakończenie
swego wystąpienia okazał jedynie swe obawy co do możliwości zakwestionowania przez
nadzór przedmiotowego aktu.
W dalszej części głos zabrał po raz kolejny Wójt Gminy nadmieniając, iż obecna sesja jest
posiedzeniem podsumowującym dotychczasowe działania wykonywane w kończącej się już
kadencji. Ponadto poinformował, iż pojawiła się szansa na zatrudnienie w Urzędzie Gminy za
pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy 14 pracowników do usuwania skutków powodzi.
Następnie po skończonej dyskusji Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził
głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XL/262/10 w sprawie utworzenia
Gminnej Jednostki Usług Komunalnych została podjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie.
Ad. 6
Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy, omawiając
jednocześnie zasady i możliwości nawiązywania umów.
Następnie wobec braku jakichkolwiek pytań, Przewodniczący Rady odczytał treść projektu
uchwały i zarządził przeprowadzenie nad nim głosowania.
W wyniku dokonanego głosowania Uchwała Nr XL/263/10 w sprawie wymagań jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Widawa została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
Ad. 7
W dalszej części obrad do omówienia kolejnego projektu uchwały Przewodniczący Rady
poprosił Panią Karolinę Pokorską – pracownika ds. oświaty, która uzasadniła konieczność
podjęcia przedmiotowego aktu.
Następnie wobec braku jakichkolwiek pytań, Przewodniczący Rady odczytał treść projektu
uchwały i zarządził głosowanie nad przedłożonym aktem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XL/264/10 w sprawie utworzenia
Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzykowie została przyjęta 14 głosami
„za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
Następnie Pani Wiesława Brocka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzykowie wraz
z przedstawicielami Rady Rodziców podziękowała za utworzenie Punktu Przedszkolnego
w jej placówce.
W dalszej kolejności głos zabrał Wójt Gminy, który również wyraził swe zadowolenie
z podjętej decyzji. Następnie pokrótce przedstawił historię funkcjonującego w Widawie
Przedszkola Publicznego. Na zakończenie zaznaczył, iż może w przyszłości warto byłoby
wprowadzić podobne rozwiązanie w Szkole w Restarzewie, gdzie utworzenie Punktu
Przedszkolnego przyczyniło by się do bardziej ekonomicznego funkcjonowania tejże
placówki.
Ad. 8
Konieczność podjęcia kolejnego projektu uchwały omówiła również Pani Pokorska.
Następnie ze względu na brak jakichkolwiek uwag do przedstawionego aktu Przewodniczący
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odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XL/265/10 w sprawie opłat za
świadczenia w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Brzykowie została
przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie.
Ad. 9
Uzasadnienie do kolejnego punktu uchwały przedstawił Wójt Gminy, w którym szczegółowo
przedstawił nieuzasadniony wniosek odnośnie usunięcia wady prawnej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone przez Radę Gminy. Ponadto poinformował,
iż wspomniany wniosek powinien zostać potraktowany jako wniosek intencyjny, a Rada
powinna odmówić uchylenia uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W dalszej części nadmienił, iż zmiana niniejszego planu wiąże się z dużymi
kosztami oraz dokonaniem wielu pracochłonnych uzgodnień.
Następnie głos zabrał radny Płóciennik, który zapytał o wysokość kosztów jakie musiałaby
ponieść gmina, czy też zainteresowana strona. Ponadto zaznaczył, iż może warto byłoby
podjąć jakieś działania w tej kwestii, aby umożliwić Panu Mikle rozwinięcie prowadzonej
działalności, z której gmina również miałaby jakieś dochody w postaci opłacanych podatków.
Odpowiadając na powyższe Wójt Gminy wyjaśniając, iż przeprowadzanie zmiany w planie
zagospodarowania przestrzennego tylko dla jednego inwestora to dla gminy nie tylko duże
koszty, ale również wykonanie wielu uzgodnień i dokumentacji. Następnie raz jeszcze
przybliżył kwestię związaną z nabyciem przez Pana Mikłę omawianej działki zaznaczając, iż
w trakcie jej zakupu został on zapoznany z przeznaczeniem tej nieruchomości pod teren
parkingu. Ponadto nadmienił, iż uchwalając w przyszłości kolejne plany zagospodarowania
przestrzennego należy ustalać je odrębnie dla danej miejscowości.
Jako kolejny wystąpił Wicestarosta, który poinformował, iż koszt zmiany punktowej we
wspomnianym planie przedstawia się w granicach pomiędzy 10 a 20 tys. zł i prawdopodobnie
zainteresowana tą kwestią osoba nie byłaby w stanie ponieść tak dużego wydatku.
Następnie głos zabrał radny Gniłka informując, w którym miejscu znajduje się przedmiotowa
działka, przez którą przebiega korektor ściekowy, do którego z kolei podłączona jest pobliska
sieć sklepów łącznie z marketem „Sedal”. Wobec powyższego posadowienie obiektu na takiej
instalacji byłoby raczej niewskazane.
Następnie ze względu na brak chętnych do dalszej polemiki Przewodniczący odczytał treść
projektu uchwały i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem
przedłożonego aktu, wobec czego Uchwała Nr XL/266/10 w sprawie odmowy uchylenia
Uchwały Nr XXVI/169/09 Rady Gminy Widawa z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w miejscowościach: Brzyków, Chociw, Chrusty, Dąbrowa Widawska, Górki Grabińskie,
Józefów Widawski, Łazów, Osieczno, Ochle, Patoki, Rogóźno, Restarzew Środkowy,
Restarzew Cmentarny, Siemiechów, Wielka Wieś A, Wielka Wieś B, Widawa, Wola
Kleszczowa, Zawady, Kolonia Zawady, Zborów została przyjęta jednogłośnie przez
wszystkich radnych.
Następnie Przewodniczący zarządził kilkuminutową przerwę.
Ad. 10
Po wznowieniu obrad jako pierwszy głos zabrał Pan Wójt, który zaznaczył, iż na poprzednim
posiedzeniu Rady dość obszernie przedstawił uzasadnienie do skargi wniesionej przez
mieszkańców wsi Grabówie i Chrusty. Ponadto nadmienił, iż kwestia związana
z szacowaniem szkód doznanych przez rolników podczas powodzi wprowadziła wiele
konfliktów. Dodał również, iż osoby poszkodowane, którym nie przyznana została pomoc
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obwiniają w głównej mierze komisję ds. szacowania strat oraz władze gminy, jednakże wina
leży po stronie niekompetencji władz zwierzchnich, czyli Ministerstwa Rolnictwa.
W dalszej części głos zabrał radny Olejniczak, który poinformował, iż Komisja Rewizyjna,
której przewodniczy zajęła stanowisko w sprawie złożonej skargi i uznała ją za bezzasadną.
Następnie głos zabrał radny Płóciennik zwracając się z pytaniem, czy osoby zainteresowane
powyższą kwestią zostały poinformowane o tym, że na obecnym spotkaniu będzie
podejmowana uchwała odnośnie złożonej skargi.
Odnośnie powyższego Wójt Gminy zaznaczył, iż mieszkańcy składali wnioski i pod
odpowiedzialnością karną je podpisywali. Następnie przedstawił różnice między
zakwalifikowaniem danego wniosku do możliwości ubiegania się odszkodowania z tytułu
powodzi lub z tytułu podtopień.
Następnie wobec braku dalszych pytań, do przedstawionego projektu uchwały
Przewodniczący Rady odczytał jego treść i zarządził przeprowadzenie nad nim głosowania.
W wyniku dokonanego głosowania Uchwała Nr XL/267/10 w sprawie rozpatrzenia skargi
mieszkańców wsi Grabówie i Chrusty na działanie Wójta Gminy Widawa została przyjęta 14
głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
Ad. 11
Jako pierwszy w tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż kolejna skarga
dotyczy budowy przepustu. Ponadto dodał, iż wspomnianą kwestią zajęła się Komisja ds.
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która udała się na miejsce celem ustalenia zasadności
wniesionych zarzutów.
Następnie głos zabrał radny Gniłka – Przewodniczący wspomnianej powyżej komisji
przedstawiając stanowisko jakie zajęli w tej kwestii radni wchodzący w skład tejże komisji.
Jako kolejny głos zabrał radny Olejniczak, który poinformował, iż również Komisja
Rewizyjna zajęła się omawianym tematem i zapoznała się ze stanowiskiem Komisji ds.,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Ponadto dodał, iż członkowie Komisji Rewizyjnej po
wnikliwym przeanalizowaniu materiałów związanych z wniesioną skargą uznali ją za
bezzasadną.
Następnie wobec braku dodatkowych uwag Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały
i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XL/268/10 w sprawie rozpatrzenia
skargi Pani Syleny Sztangret na działanie Wójta Gminy Widawa została podjęta 14 głosami
„za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
Ad. 12
W dalszej części Przewodniczący poinformował, iż sprawozdania z działalności stałych
komisji Rady Gminy za 2010 rok stanowią załącznik do niniejszego projektu uchwały i były
przekazane radnym w materiałach sesyjnych wobec czego nie zachodzi konieczność ich
odczytywania.
Następnie ze względu na brak jakichkolwiek pytań, Przewodniczący odczytał treść projektu
uchwały umieszczonego w tym punkcie obrad i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, 14 radnych opowiedziało się „za” przyjęciem
Uchwały Nr XL/269/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji
Rady Gminy Widawa za 2010 rok
Ad. 13
Realizując kolejny punkt obrad Przewodniczący Rady poprosił Panią Wiolettę Kasprzyk –
Kierownika Gminnej Opieki Społecznej o uzasadnienie kolejnego projektu uchwały.
Pani Kasprzyk poinformowała, iż konieczność podjęcia niniejszego aktu podyktowana jest
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wejściem w życie nowych przepisów ustawy o przemocy w rodzinie. Ponadto wyjaśniła, iż
członkowie wytypowanej Komisji będą działać w ramach obowiązków służbowych.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który nadmienił, iż jest to kolejne zadanie, którym zostały
obarczone samorządy gminne.
Następnie z uwagi na brak zapytań do przedstawionego projektu Przewodniczący Rady
odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XL/270/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania została przyjęta 14 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 14
W dalszej części obrad Przewodniczący udzielił głosu Wójtowi Gminy, który przedstawił
uzasadnienie do ostatniego projektu uchwały.
Następnie głos zabrał radny Mikła z zapytaniem dotyczącym wynagrodzeń pracowników
obsługowych zatrudnionych w placówkach szkolnych, a mianowicie czy również one ulegną
zmianom.
Odpowiadając na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż wynagradzanie wspomnianej grupy
pracowników jest odrębną kwestią. W toku dalszej wypowiedzi poruszył kwestię utworzenia
Punktu Przedszkolnego w Restarzewie. Ponadto nadmienił, iż rzeczywiście płace
pracowników obsługowych są niskie i w przyszłości należałoby to zmienić.
Wobec braku dodatkowych pytań do zaprezentowanego powyżej projektu uchwały
Przewodniczący odczytał treść przedmiotowego aktu i zarządził głosowanie nad jego
podjęciem.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XL/271/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania została przyjęta 14 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych.
Ad. 15
W dalszej części obrad została odczytana informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz
Wójta Gminy w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za ubiegły rok, a także
oświadczeń majątkowych złożonych na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Ad. 16 i 17
W kolejnym punkcie Przewodniczący zapoznał zebranych z pismem skierowanym do Rady
Gminy przez Pana Sadzińskiego z prośbą o unieważnienie uchwały podjętej na poprzedniej
sesji dotyczącej wyrażenia zgody na przyjęcie do zasobów gminy nieodpłatnego przeniesienia
własności nieruchomości. Następnie odczytał kolejne pismo, stanowiące skargę na działanie
Wójta Gminy złożoną przez Państwa Burzyńskich. W dalszej części Przewodniczący
zapoznał zebranych z treścią pisma stanowiącego informację Lokalnej Grupy Działania
odnośnie ogłoszonego naboru w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”.
Następnie głos zabrał Pan Dariusz Polak – Wicestarosta Powiatu Łaskiego, który pokrótce
przedstawił zrealizowane przez powiat zadania wspólnie z gminą Widawa. następnie
podziękował za udaną współpracę.
W dalszej części głos zabrał Wójt Gminy, który również wyraził zadowolenie ze współpracy
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z władzami powiatu a także za dość aktywny w tym udział swego przedmówcy jak również
pozostałych radnych powiatowych z terenu gminy Widawa.
Następnie Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym, Staroście i Wicestaroście
Powiatu Łaskiego, a także pozostałym radnym powiatowym za owocną współpracę. Ponadto
podziękowania swoje zwrócił w kierunku wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz
samorządu.
W toku dalszych obrad podziękowania podobnej treści złożyli również radny Polak, Wójt
Gminy oraz Dyrektorzy Szkół.
Następnie Pan Wójt pokrótce przedstawił osoby zaangażowane w działalność w ramach
Lokalnej Grupy Działania a także pokrótce omówił zaplanowane na najbliższy czas
przedsięwzięcia.
Po wystąpieniu Pana Wójta głos zabrał jeszcze Wacław Szkudlarek – Prezes OSP
w Chociwiu, który poprosił o uwzględnienie w budżecie gminy zadania związanego
z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednostki przez niego
reprezentowanej.
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż jest zobowiązany do przedłożenia Radzie
Gminy projektu budżetu, który zawiera przede wszystkim priorytetowe zadania, którymi są
przebudowa Ośrodka Zdrowia w Brzykowie oraz kolejny etap budowy drogi PółnocPołudnie. Następnie dodał, iż realizacja pozostałych zaplanowanych działań będzie zależała
od tego jakimi środkami finansowymi będzie funkcjonowała gmina. W toku dalszej
wypowiedzi przedstawiła zadania jaki mogą być realizowane w przyszłym roku.
Następnie głos zabrał radny Mikła prosząc o uwzględnienie możliwości wypłacenia premii
dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych, którzy prawidłowo wykonują swoje
obowiązki.
Odpowiadając na powyższe Pan Wójt zaznaczył, iż część osób wykonujących prace
w terenie, to nie tylko pracownicy Zakładu Usług Komunalnych, ale także osoby zatrudnione
za pośrednictwem Biura Pracy.
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 XL/10
z Sesji Rady Gminy Widawa
z dnia 10 listopada 2010 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
z działalności międzysesyjnej od 30.09.2010 r. do 10.11.2010 r.
1. Przeprowadzono naprawę kruszywem dróg w miejscowościach:
Dębina,
Kąty,
Sarnów,
Sewerynów,
Osieczno,
Rogóźno nad rzeką.
2. Dokonano konserwacji zieleni przy drogach gminnych w:
Świerczowie,
Sarnowie,
Józefowie
Podgórzu.
3. Wykonano remont dachu na następujących budynkach:
– strażnicy OSP w Ochlach,
– hydroforni w Widawie,
– Gminnym Domu Kultury,
– lokalu mieszkalnym w Ochlach,
– Świetlicy wiejskiej w Wielkiej Wsi,
4. Przeprowadzono koszenie poboczy przy drogach gminnych.
5. Dokonano odbioru końcowego przebudowy drogi gminnej Józefów – Chrząstawa
o długości 1 450 mb.
6. Dokonano odbioru końcowego wybudowanego wodociągu w miejscowości Zborów,
Grabówie, Ochle i Kolonia Ochle oraz przepompowni w miejscowości Zborów.
7. Zlecono wykonanie podkładów geodezyjnych celem wykonania dokumentacji na budowę
wodociągu na odcinku Zawady – Kolonia Zawady – Struga – Kolonia Ochle – Kurówek
Ochelski.
8. W dniu 06.10.2010 r. – udział w gali woj. łódzkiego w Toruniu Europejska Gmina –
Europejskie Miasto 2010.
9. W dniu 07.10.2010 r. – odbyło się posiedzenie ZG ZOSP RP w Widawie.
10. W dniu 14.10.2010 r. – obchody Dnia Edukacji w placówkach oświatowych.
11. W dniu 15.10.2010 r. – Gminne Obchody Dnia Edukacji.
12. W dniu 27.10.2010 r. – zakończenie programu PP WOW w Łodzi.
– podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa na budowę mostu w miejscowości
Klęcz oraz budowy dróg w Klęczu i Restarzewie.
– poświęcenie odcinka nowo pobudowanej drogi wojewódzkiej od Widawy do
Rychłocic.
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