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Protokół Nr XXII/13 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Widawa 

odbytej w dniu 21 maja 2013 roku 

w Urzędzie Gminy w Widawie 
 

 

Ustawowa liczba radnych – 15 

Faktyczna liczba radnych – 15 

Liczba radnych obecnych – 15 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 10
05 

Sesję zakończono o godz. 12
35 

 
 

Ad. 1 

Otwarcia obrad kolejnej sesji Rady Gminy dokonał Pan Ireneusz Płóciennik – 

Przewodniczący Rady, który na wstępie swego wystąpienia powitał wszystkich zaproszonych 

i obecnych na sali gości. 

W dalszej części Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad informując, iż zgodnie 

z listą obecności na sali obrad znajduje się 15 radnych, czyli jest kworum niezbędne do 

podejmowania uchwał przez Radę Gminy. 

Następnie odczytał zaproponowany porządek obrad i zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie 

przez wszystkich radnych obecnych na sali w chwili głosowania. 

Wobec powyższego porządek obrad XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy przedstawiał się 

następująco: 

1. Otwarcie XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Widawa. 

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widawa w roku 2013”. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/195/13 Rady Gminy Widawa z dnia 

27 marca 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Widawa. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/99/04 z dnia 28 października 

2004 r. dotyczącej uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 20013. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań wspierających proces opiekuńczo-

wychowawczy rodzin, których podczas jednego porodu urodziło się troje lub więcej 

dzieci. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 

urodzenia się co najmniej trojga dzieci w jednym porodzie w rodzinie. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Sprawy różne. 

14. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 2 

W kolejnym punkcie Przewodniczący przystąpił do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego 

posiedzenia pytając, czy zachodzi konieczność jego odczytania. Ze względu na to, iż nikt 

z radnych nie wyraził takiej potrzeby oraz nie zgłoszono jakichkolwiek uwag do protokołu 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy 

został przyjęty 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych. 

 
Ad. 3 

Realizując dalszą część porządku obrad Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Jerzego 

Sylwestra Woźniaka – Wójta Gminy i przedstawienie sprawozdanie z działalności 

międzysesyjnej. Omówione przez Pana Wójta sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 
Ad. 4 

W kolejnym punkcie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Dorotę Słowińską – 

Skarbnik Gminy i przedstawienie wyjaśnień do przedłożonego projektu uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok. 

Na wstępie swej wypowiedzi Pani Skarbnik zaznaczyła, iż konieczność wprowadzenia zmian 

w przedmiotowym akcie wynika w szczególności z konieczności wprowadzenia zadania 

bieżącego dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru Gminy 

Widawa. W toku dalszego wystąpienia wskazała, w jakim miejscu oraz jakie kwoty zostały 

ujęte w poszczególnych latach. Następnie nadmieniła, iż dodatkowa drobna zmiana 

wprowadzona została również w zadaniach inwestycyjnych a dotyczyła jedynie przesunięcia 

części kwoty z przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy oświetlenia w miejscowości 

Kolonia Zawady na takie samo zadanie realizowane w miejscowości Rogóźno. Ponadto 

dodała, iż zmianie uległy także kwoty dochodów i wydatków bieżących ze względu na to, iż 

wprowadzone zostały dotacje z Urzędu Wojewódzkiego. Kontynuując swoje wystąpienie Pani 

Skarbnik omówiła również zmiany, jakie wprowadzone zostały również do budżetu gminy 

zaznaczając, iż zostały one odzwierciedlone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Następnie z uwagi na brak jakichkolwiek pytań do przedstawionego projektu uchwały 

Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/199/13 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok została przyjęta 15 głosami „za”, czyli 

jednogłośnie przez wszystkich radnych. 

 

Ad. 5 

Następnie z uwagi na to, iż umieszczony w tym punkcie projekt uchwały został omówiony 

powyżej i nikt z zebranych nie wniósł uwag do niniejszego aktu Przewodniczący Rady 

odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/200/13 w sprawie zmiany 

w budżecie Gminy na 2013 rok została przyjęta 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez 

wszystkich radnych obecnych na sali. 
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Ad. 6 

Realizując kolejny punkt obrad z uwagi, iż nikt z obecnych nie zgłosił pytań do 

przedłożonego projektu uchwały odczytał jego treść. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/201/13 zmieniającej uchwałę 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi została przyjęta 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych 

obecnych na sali. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił konieczność wprowadzenia zmian do 

zaprezentowanego powyżej aktu wynika z tego, iż ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach zobowiązuje właścicieli nieruchomości do zaopatrzenia się w pojemniki na odbiór 

odpadów komunalnych natomiast w specyfikacji przetargowej zawarty został zapis, iż to 

firma przejmie ten obowiązek. Wobec powyższego wyjaśnił, iż należało również zawrzeć taką 

klauzulę w podjętej już uchwale, która wyraźnie będzie regulowała wspomnianą kwestię. Na 

zakończenie zwrócił się z prośbą do radnych aby przekazywali mieszkańcom informację 

o tym, iż to firma, która będzie dokonywała odbioru odpadów komunalnych z naszego terenu 

zobowiązana została do zaopatrywania gospodarstw w kosze. 

W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrała Pani Dorota Kaczmarek – Kierownik 

Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych, która poinformowała, iż 

w załączniku do uchwały dodany został w § 3 dodany ust. 2, którego treść przytoczyła. 

Następnie wyjaśniła, iż w poprzednim akcie nie było takiego zapisu, gdyż obowiązkiem gmin 

było podjęcie przedmiotowej uchwały do końca roku a z uwagi na to, iż nowelizacja ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie na w pierwszym kwartale 

bieżącego roku umożliwiła gminom odciążenie mieszkańców z obowiązku zaopatrywania 

nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne możliwe było wprowadzenie takiej 

klauzuli. Na zakończenie wyjaśniła, iż pozostałe zapisy omówionego aktu pozostają bez 

zmian. 

 
Ad. 7 

Przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnym projektem uchwały Przewodniczący Rady 

zaznaczył, iż konieczność podjęcia przedmiotowego aktu wynika z wprowadzonej 

nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która zobowiązuje Radę Gminy do corocznego 

określania w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. 

Następnie z uwagi na to, iż do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych pytań 

Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/202/13 w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Widawa w roku 2013” została przyjęta 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie 

przez wszystkich radnych. 

 
Ad. 8 

O uzasadnienie kolejnego projektu uchwały poproszona została Pani Magdalena Paliwoda – 

p.o. Kierownika Referatu Oświaty, która wyjaśniła, iż zmiana w uchwale podjętej na 

poprzedniej sesji dotyczy § 1 ust. 1, gdzie wprowadzony został wzór zamiast przykładów 

jakie wcześniej były podane, gdyż budziło to pewne zastrzeżenia nadzoru prawnego. 

W uzupełnieniu powyższej odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż doprecyzowanie tego zapisu 

pozwoli na jasne zobrazowanie sposobu wyliczania wymiaru godzin nauczycieli 

prowadzących określone zajęcia. Następnie powołując się na konkretny przykład zobrazował 
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w jaki sposób według ujętego w przedmiotowym akcie wzoru można ustalić liczbę godzin dla 

nauczycieli, którzy mają łączone etaty. 

Następnie z uwagi na to, iż do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych pytań 

Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/203/13 zmieniającej uchwałę Nr 

XXI/195/13 Rady Gminy Widawa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Widawa została przyjęta 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych. 

 
Ad. 9 

W kolejnym punkcie Przewodniczący w pierwszej kolejności udzielił głosu Wójtowi Gminy, 

który przedstawił uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały zaznaczając, iż gmina 

posiada Plan Rozwoju Lokalnego jednakże z uwagi na realizację programu „Edukacyjne 

Wrota Regionu Łódzkiego” zachodzi konieczność wprowadzenia tego zadania do 

wspomnianego powyżej planu, w celu umożliwienia jego rozliczenia. 

Następnie z uwagi na to, iż do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych pytań 

Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/204/13 w sprawie zmiany 

uchwały Nr XVII/99/04 z dnia 28 października 2004 r. dotyczącej uchwalenia Planu Rozwoju 

Lokalnego na lata 2004 – 20013 została przyjęta 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez 

wszystkich radnych. 

 
Ad. 10 

Następnie z uwagi na to, iż umieszczony w tym punkcie projekt uchwały został omówiony na 

posiedzeniach komisji i nikt z zebranych nie wniósł uwag do niniejszego aktu 

Przewodniczący Rady odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/205/13 w sprawie podjęcia 

działań wspierających proces opiekuńczo-wychowawczy rodzin, których podczas jednego 

porodu urodziło się troje lub więcej dzieci została przyjęta 15 głosami „za”, czyli 

jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali. 

 
Ad. 11 

Realizując dalszą część obrad Przewodniczący analogicznie, jak w powyższym punkcie 

odczytał jedynie treść projektu uchwały i z uwagi na brak jakichkolwiek pytań zarządził 

głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/206/13 w sprawie podniesienia 

kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się co najmniej trojga dzieci w 

jednym porodzie w rodzinie została przyjęta 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez 

wszystkich radnych obecnych na sali. 

Następnie Przewodniczący ogłosił kilkuminutową przerwę. 

 
Ad. 12 i 13 

Po wznowieniu obrad jako pierwszy głos zabrał radny M. Janiak, który podziękował osobom 

biorącym udział w sadzeniu drzewek, z którego dochód przekazany zostanie na potrzeby 

klubu sportowego w Widawie. Ponadto zaznaczył, iż Zarząd Wspólnoty Gruntowej przekazał 

również 3 drzewa, które zostaną wykorzystane do remontu dachu budynku socjalnego przy 

stadionie. 
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Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który zaznaczył, iż jeżeli tylko pewna grupa osób 

wykazuje jakąś inicjatywę, to należy wspierać takie działania. 

Powyższą wypowiedź poparł radny S. Rychlik, który zaznaczył, iż tym bardziej, iż inicjatywa 

wyszła od kibiców, którzy sami podjęli działania aby finansowo wesprzeć działalność klubu. 

Następnie zapytał, czy można byłoby w jakiś sposób wpłynąć na dyrekcję szkoły w Widawie, 

gdyż co prawda nie ma zimy ale w przyszłości, żeby dbali o odśnieżanie schodów ponieważ 

w ubiegłym sezonie były one oblodzone. Ponadto powołał się na konkretną sytuację jaka 

miała miejsce w trakcie zawodów Tekwoondo, które odbywały się we wspomnianej 

placówce. 

W odpowiedzi na powyższą uwagę Pan Wójt zwrócił się z prośbą aby na podobne sytuacje 

reagować na bieżąco, ale mimo wszystko przeprowadzona zostanie rozmowa z dyrekcją 

szkoły. 

Następnie głos zabrał ponownie radny S. Rychlik, który zauważył, iż należałoby również 

rozwiązać sytuację z ciągnikami przewożącymi materiały, które kilkadziesiąt razy dziennie 

przejeżdżają przez teren działek w Widawie skracając sobie drogę na pobliski obszar budowy 

niszcząc w ten sposób drogi. 

Odpowiadając na powyższą uwagę Wójt Gminy obiecał, iż postara się polubownie załatwić tą 

sprawę wskazując inną trasę przejazdu. 

Następnie głos zabrał radny M. Jaros, który poprosił o przekazanie mapy bądź też w inny 

sposób zapoznanie kierowcy ratownictwa medycznego, które funkcjonuje prze Ośrodku 

Zdrowia w Widawie z terenem gminy, gdyż zdarzają się sytuacje, kiedy to karetka jedzie 

okrężną dużo dłuższą drogą do pacjenta. 

Z powyższą uwagą zgodziła się również radna K. Ziółkowska, która zaznaczyła, iż również 

sygnalizowała o tym problemie. Ponadto dodała, iż na jej prośbę Kierownik Gminnego 

Zakładu Usług Komunalnych przekazał mapę terenu gminy ratownikom medycznym. 

W odpowiedzi na powyższe uwagi Wójt Gminy wyjaśnił, iż rzeczywiście przekazane zostały 

mapy, ale być może kierowca mimo wszystko korzysta jedynie z nawigacji, która wskazuje 

jedynie główne drogi. Ponadto dodał, iż być może mogą być takie sytuacje, że akurat 

pogotowie jest na innej akcji wówczas dyspozytor kieruje karetkę z Łasku. 

Jako kolejny głos zabrał radny z. Krzyżański, który zgłosił problem z wodą, która jest 

wypompowywana z runku w dół ul. Mickiewicza, co grozić może wypadkiem. 

W powyższym temacie wywiązała się krótka dyskusja w trakcie której Wójt Gminy wyjaśnił, 

iż proponował właścicielowi działki, z której ta woda jest odprowadzana pomoc 

w rozwiązaniu tego problemu jednakże osoba ta chce scedować na gminę wykonanie tego 

odwodnienia. 

Kolejny problem zgłosiła radna K. Ziółkowska wskazując ogromną kałuż jaka pojawia się po 

deszczu w pobliżu Ośrodka Zdrowia w Widawie. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż niebawem usterka ta zostanie usunięta 

a zadanie to będzie wykonane we własnym zakresie, gdyż Zarząd Dróg Wojewódzkich nie 

zamierza tego wykonać. Następnie omówił sytuację związaną z podjętymi działaniami 

mającymi na celu uszczelnienie kolektora burzowego przy ul. Wieluńskiej. W toku dalszego 

wystąpienia przedstawił informację dotyczącą badań statystycznych, jakie będą prowadzone 

w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Ponadto odczytał 

ogłoszenie o badaniach geofizycznych, jakie będą prowadzone na obszarze gminy. Następnie 

wyjaśnił na czym będą polegały i czego konkretnie dotyczyły te badania. Na zakończenie 

poinformował, w jakich dniach będą obchodzone w bieżącym roku Dni Widawy a także 

przedstawił wstępny program tych imprez. 

Odnośnie ostatniego tematu, o którym wspomniał Wójt Gminy wywiązała się krótka dyskusja 

w trakcie której radni zgłaszali propozycje dotyczące pewnych rozwiązań organizacyjnych 

Dożynek Gminnych a zwłaszcza rozstrzygania wyników przeprowadzanych konkursów. 
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Na zakończenie obrad radni otrzymali mapy z zaznaczeniem obszarów, na których mają być 

prowadzone wspomniane badania geofizyczne. Następnie Wójt Gminy szczegółowo omówił 

przebieg trasy tych pomiarów. 

 

Ad. 14 

Z uwagi na brak chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za 

udział w obradach i zamknął dwudzieste drugie posiedzenie Rady Gminy Widawa. 

Na tym protokół zakończono. 

           Przewodniczący 

Protokołowała:         Rady Gminy Widawa

   

Jolanta Szuleta            Ireneusz Płóciennik 
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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY 
z działalności międzysesyjnej od 27.03.2013 r. do 21.05.2013 r. 

 

1. W dniu 14.05.2013 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony dotyczący odbioru i 

zagospodarowaniu odpadów komunalnych z obszaru Gminy Widawa. W wyniku 

rozstrzygnięcia została wybrana firma EKO – REGION (w postępowaniu została złożona 

tylko jedna oferta). Umowa będzie podpisana w dniu 22.05.2013 r. 

2. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup kruszywa drogowego. Zakupione 

kruszywo będzie przeznaczone na remont dróg ujętych w funduszu sołeckim. 

3. Zakupiony został słup ogłoszeniowy, który ustawiony jest w Widawie na ulicy Nowy 

Rynek (k. marketu SEDAL).  

4. Gmina Widawa zawarła umowę na zakup koszy na śmieci, które zostaną zamontowane 

przy wiatach przystankowych. 

5. Sprzedany został lokal mieszkalny budynku w miejscowości Chociw, na rzecz najemcy 

tego lokalu. 

6. W budynku przy ul. Kiełczygłowskiej w miejscowości Widawa sprzedano ostatni już 

lokal mieszkalny, na rzecz najemcy lokalu. 

7. Trwają prace polegające na przeprowadzeniu przeglądu okresowego stanu technicznego 

budynków komunalnych wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną, gazowa i przewodów 

kominowych w budynkach będących własnością Gminy Widawa. 

8. W maju odbył się przegląd okresowy stanu technicznego 14 budynków komunalny 

będących własnością Gminy Widawa. 

9. Zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji na przebudowę napowietrznej linii 

oświetlenia drogowego w miejscowości Widawa ul. Rocha (parking przy cmentarzu). 

10. Wykonana została przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego 

w miejscowości Brzyków, za kwotę 24 000,00 zł brutto. Obecnie złożono wniosek do 

zakładu energetycznego o założenie licznika dla oświetlenia ulicznego. 

11. Wydano 22 decyzje na wycięcie drzew. 

12. Przygotowano program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widawa w roku 2013. 

13. Wszczęto postępowania w sprawie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na: 

a) przebudowę i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na sklep 

i warsztat samochodowy oraz stacji diagnostycznej na myjnię samochodową na 

działce nr ewid. 754/3, Widawa, ul. Kiełczyglowska, dla której inwestorem jest dla 

której inwestorem jest PHUT ,,AGA” Agnieszka i Paweł Ochoccy, 

b) budowę stacji paliw nr 890 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości 

Widawa wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach nr ewid. 165/2, 165/3, dla 

której inwestorem jest PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7, Płock. 

14. Wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na posadowienie wolnostojących 

kolektorów słonecznych w miejscowości Wincentów, gm. Widawa – inwestorem jest 

DuSoleil sp. z o. o., ul.Tyminieckiego 20; Łódź. 

15. Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy, 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego na budowę linii energetycznych niskiego napięcia w miejscowościach 

Goryń, Chrząstawa oraz Patoki. 

16. Wydano 25 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

17. Wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przyłączy 

energetycznych. 

18. Wydano 2 decyzje na umieszczenie w pasie drogowym i urządzeń infrastruktury 

technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego. 
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19. W dniu 10 maja 2013 r. wydano zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji szkół 

i placówek niepublicznych dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Restarzewie. Zmiana 

dotyczyła typu placówki. Dotychczasowy zapis: „Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

o uprawnieniach szkoły publicznej” został zmieniony na zapis: „Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa o uprawnieniach szkoły publicznej z Oddziałem przedszkolnym”. 

20. Zorganizowano wystawę prac biorących udział w konkursie „Na najładniejszą pisankę”. 

21. W dniach: 13 kwietnia i 11 maja młodzież z terenu gminy brała udział w warsztatach 

plastycznych dla dzieci organizowanych przez Łódzki Dom Kultury. 

22. Trwają prace porządkowe terenu wokół GOK. 

23. 26 maja odbędzie się festyn rodzinny „Niedziela z Rodziną” a 22 czerwca „Noc 

Świętojańska”. 

24. Młodzież z terenu gminy brała udział w konkursie wojewódzkim dotyczącym cyfryzacji 

zajmując I miejsce. 

25. W przyszłą niedzielę nastąpi otwarcie placu zabaw. 

26. Złożony został wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o dofinansowanie 

projektu „Pomagając innym – pomagamy sobie” został rozpatrzony pozytywnie, 

w związku z tym przyznano dofinansowanie w kwocie 83 517,82 zł, co stanowi 89,5% 

całkowitych wydatków projektu. 

27. Złożony został wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach Resortowego 

programu „Wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” został o dofinansowanie zatrudnienia 

asystentów rodziny został rozpatrzony pozytywnie, w związku z tym przyznano 

dofinansowanie w kwocie 30 244,20 zł. 

28. Złożony został wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach Rządowego 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” został rozpatrzony pozytywnie, 

w związku z tym przyznano dofinansowanie do zakupu posiłku w szkołach w kwocie 

41 767,00 zł. 

29. Oferta złożona w ramach Resortowego programu „Maluch 2013”, zakładająca utworzenia 

na terenie Gminy Widawa instytucji dziennego opiekuna dla dzieci w wieku do lat 3, 

została zakwalifikowana do dofinansowania, które wynosi 19 180,00 zł, tj. 70 % wartości 

oferty. 

30. W ramach otwartego konkursu ofert wyłoniono dziennego opiekuna, który będzie 

sprawował opiekę nad dziećmi w wieku do 3 roku życia. Opieka sprawowana będzie 

w ramach programu „Maluch 2013”. Dziennym opiekunem została Pani Elżbieta 

Grońska. 

31. W maju została podpisana kolejna umowa z Bankiem Żywności im. Marka Edelmana 

w Łodzi na przekazywanie gotowych artykułów spożywczych w ramach programu 

„Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” w 2013 r. 

W dniach 22-23 kwietnia wydano ok. 12 ton żywności, kolejny termin wydawania to 27-

28 maja br. 

32. Trwa e-larningowy kurs języka angielskiego dla dorosłych „Angielski123 w bibliotece”. 

33. W wyniku rozpoczętej selekcji, z księgozbioru wycofano wydawnictwa zniszczone 

(zaczytane), zdezaktualizowane. Ubytkowano: 

 w GBP w Widawie – 1002 woluminy, 

 w FB w Chociwiu – 205 woluminów. 

34. Trwa akcja zbiórka makulatury na rzecz biblioteki publicznej, oraz apel o przekazywanie 

książek o różnej tematyce w stanie dobrym. 

35. Zakupiono do GBP w Widawie: 37 woluminów o różnej tematyce za kwotę 841,50 zł. 

36. W związku z tym, iż Sejm przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem 

Juliana Tuwim – zorganizowano Szkolny Konkurs Czytelniczy „Wiersze Juliana Tuwima” 
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oraz Gminny Konkurs Czytelniczy „Wiersze Juliana Tuwima”. Zakupiono 10 książek na 

nagrody dla dzieci, a także nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników konkursów. 

37. W związku z Rokiem Tuwima przygotowano w bibliotece również wystawkę związaną 

z życiem i twórczością poety. 

38. Od dnia 27 marca 2013 roku przyjęto i wprowadzono do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej 25 wnioski, z czego 5 wniosków dotyczyło 

rozpoczęcia działalności gospodarczej 3 wznowienia. 

39. 19 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy SPZPOZ w Widawie, na którym 

zatwierdzono wykonanie planu finansowego za rok 2012 oraz zaopiniowanie planu 

działalności na rok 2013. 

40. Wydano 107 dowodów osobistych. 

41. Z pobytu stałego w naszej gminie wymeldowała się 11 osób. 

42. Na pobyt czasowy z terenu gminy wymeldowały się 3 osoby a zameldowało się 13 osób. 

43. Na popyt stały zameldowało się 12 osób. 

44. Zmarło 29 mieszkańców gminy. 

45. Wśród mieszkańców pojawiło się 6 nowo narodzonych dzieci. 

46. Równano drogi w miejscowościach: Józefów Widawski, Patoki, Rogóźno, Debina, 

Widawa, Babina, Izydorów, Dąbrowa Widawska, Wielka Wieś A i B, Siemiechów, 

Brzyków, Zabłocie, Wola Kleszczowa, Kąty, Ochle, Grabówie, Kurówek Ochelski, 

Chrusty, Wincentów, Sarnów, Józefów, Klęcz, Łazów, Restarzew Cmentarny i Środkowy, 

Chociw, Ruda, Goryń, Chrząstawa,  Świerczów. 

47. Zamieciono drogi gminne asfaltowe wraz z chodnikami po zimowym odśnieżaniu dróg 

w miejscowościach Widawa, Wola Kleszczowa, Brzyków. 

48. Naprawiono drogę w miejscowości Zabłocie (gruz – 9 przyczep, kamień – 5 przyczep, 

odsiewka – 4 przyczepy). 

49. Naprawiono drogę w miejscowości Dąbrowa Widawska w kierunku na Babinę wraz 

z remontem przepustu (gruz – 13 przyczep, kamień – 4 przyczepy, odsiewka – 10 

przyczep). 

50. Naprawiono drogę gruzem w miejscowości Restarzew Cmentarny – 4 przyczepy. 

51. Naprawiono drogę gruzem w miejscowości Rogóźno nad rzeką – 1 przyczepa. 

52. Naprawiono drogę gruzem w miejscowości Wielka Wieś – Siemiechów – 14przeczep. 

53. Naprawiono drogę kamieniem w miejscowości Rogóźno – 8 przyczep kamienia. 

54. Naprawiono drogę kamieniem w miejscowości Klęcz przy przepuście – 2 przyczepy. 

55. Naprawiono drogę kamieniem w miejscowości Ochle (Kawały) – 3 przyczepy kamienia. 

56. Naprawiono przepust pod drogą gminną w miejscowości Wola Kleszczowa (za rzeką). 

57. Naprawiono przepust pod drogą w miejscowości Rogóźno. 

58. Nawieziono kamień na alejki na targowicy – 10 przyczep, wykonano dwie alejki pod 

handel zwierzętami – 5 przyczep, naprawiono stoły i wykonano oświetlenie 

w pomieszczeniu weterynarza. 

59. Usunięto drzewo na terenie byłego przedszkola w Chociwiu. 

60. Wykonano częściowy remont budynku na stadionie (malowanie wewnątrz, poprawienie 

instalacji elektrycznej, rozdzielenie pomieszczeń). 

61. Wymieniono złoże filtracyjne w filtrach na stacji uzdatniania wody w Brzykowie. 

62. Wymieniono drzwi z ościeżnicą w budynku świetlicy wiejskiej w Górkach Grabińskich. 

63. Wykonano remont przyłącza wodociągowego do budynku GOK – u w Widawie (wymiana 

rury). 

64. Wymieniono oznakowanie przejazdów kolejowych przy drogach gminnych: 

 Chociw – Las Zawadzki, 

 Klęcz – Lucjanów, 

 Sewerynów – Wincentów, 
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 Przyborów – Wincentów. 

65. Ustawiono tablice informacyjne w miejscowości Świerczów i Chociw. 

66. Ustawiono znaki kierunkowe z numerami posesji w miejscowości Dębina 

67.  Zdemontowano huśtawkę i karuzelę na terenie przedszkola w Brzykowie. 

68. Wymieniono piasek w piaskownicy przedszkola w Widawie.  

69.  Naprawiono dach (zlikwidowano przecieki) budynku komunalnego w Chociwiu bloki). 

70. Naprawiono ogrodzenie placu PKS w Widawie. 

71. Wykonano furtkę i dokonano cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie GOK w Widawie – 

plac zabaw. 

72. Pomalowano szalety publiczne w Widawie w rynku.  

73. Przywieziono kolejną partię żywności z Łodzi. 

74. Wykonano remont samochodu STAR (skrzyniowiec). 

75. Wykonano remont elementów metalowych ciągnika Zetor. 

76. Wykonano remont kosiarki rotacyjnej oraz kosiarki stadionowej (ciągniczek). 

77. Wykonano regenerację studni głębinowej w Widawie na ul. Kiełczygłowskiej (studnia 

odzyskała projektowaną wydajność). 

78. Dokończono remont dachu bazy technicznej GZUK w Widawie – rozpoczęty pod koniec 

zeszłego roku. 

79. Na bieżąco prowadzone są prace porządkowe przy wysepkach ekologicznych i na 

przystankach autobusowych. 

80. Usunięto awarię na studniach głębinowych na stacji uzdatniania wody Górki Grabińskie 

(pompa), oraz w Widawie na ul. Kiełczygłowskiej (rozszczelnienie lanc). 

81. Usunięto 5 awarii na stacjach wodociągowych i wodociągu w miejscowościach Brzyków, 

Górki Grabińskie, Widawa oraz 8 awarii kanalizacyjnych. 

 


