Protokół Nr XXIII/13
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 27 czerwca 2013 roku
w Urzędzie Gminy w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 15
Sesję rozpoczęto o godz. 1305
Sesję zakończono o godz. 1525
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 na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność
obrad. Następnie odczytał proponowany porządek obrad.
W tym miejscu głos zabrał Jerzy Sylwester Woźniak – Wójt Gminy, który zaproponował
wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały i umieszczenia go
w punkcie 10. W uzasadnieniu do swojej propozycji wyjaśnił, iż na władzach samorządu
terytorialnego ciąży obowiązek ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie
i restauratorskie przy zabytku.
W dalszej kolejności głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zapytała co było powodem
zwołania sesji nadzwyczajnej, gdyż według niej proponowany porządek obrad nie wskazuje
na to aby należało przyjąć taki tryb.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Pani Longina Oleszczuk – Sekretarz Gminy uzasadniła
konieczność zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym .
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zgłoszonym przez Wójta Gminy
wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W wyniku głosowania wniosek
został przyjęty 14 głosami „za” przy 1 głosie radnej K. Ziółkowskiej „wstrzymującym się”.
W związku powyższym, porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Otwarcie XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Widawa.
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widawa za 2012 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widawa.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Widawie za 2012 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Ochle gm. Widawa, stanowiącej
własność Gminy Widawa.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował aby po punkcie 2, czyli po zatwierdzeniu
protokołu głos zabrały przybyłe na posiedzenie mieszkanki sołectwa Siemiechów w celu
przedstawienie swoich postulatów.
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.
Następnie przed przystąpieniem do omawiania kolejnego punktu obrad Przewodniczący
udzielił głosu jednej z obecnych na sali mieszkanek Siemiechowa, która wyjaśniła, iż
w imieniu mieszkańców składa prośbę o wykonanie dodatkowego przepustu pod drogą
gminną. Zaznaczyła, iż rów o którym mowa zbiera wodę nie tylko z terenu gminy Widawa ale
również z sąsiedniej gminy z okolicznej miejscowości Rychłocice. Ponadto dodała, iż właśnie
od strony Rychłocic umieszczone są dwa przepusty natomiast w okolicy rzeki tylko jeden,
który nie jest w stanie odprowadzić tak dużej ilości wody, która w następstwie zalewa
otaczające tereny. Następnie nadmieniła, iż dodatkowym uciążeniem są bobry, które osiedliły
się w tamtejszej okolicy przyczyniając się do zaistniałej sytuacji. W toku dalszego
wystąpienia wyjaśniła również, iż zalegająca na polach woda nie dosyć, że niszczy uprawy
ale również cuchnie i staje się miejscu wylęgu komarów. Wyjaśniła, iż niejednokrotnie
wzywani na miejsce pracownicy gminni udrażniają przepust co jednakże daje krótkotrwałe
efekty, więc najlepszym rozwiązaniem byłoby, jak już wspomniała budowa dodatkowego
przepustu. W toku dalszej wypowiedzi zaznaczyła, iż kolejną sprawą, którą mieszkańcy
chcieliby również wyjaśnić dotyczy konieczności wytyczenia drogi, gdyż Pani sołtys
stwierdziła, iż ma ona szerokość 2,5 metra i po stronie, gdzie znajduje się jaj pole usypuje
wały uniemożliwiając przejazd większym pojazdom i sprzętom rolniczym. Ponadto
wspomniała, iż Pani sołtys zasypała również przepust znajdujący się pod drogą, co
spowodowało zalanie okolicznych pól.
W dalszej kolejności głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż sprawy powyżej poruszone
nie są czymś nowym, gdyż są już „wałkowane” od około 25 lat o ile nie dłużej. Następnie
zaznaczył, iż w dniu dzisiejszym w przedłożonym akcie dotyczącym zmian w budżecie gminy
zabezpieczone zostały środki na wykonanie dokumentacji na przebudowę przepustu oraz na
zadanie dotyczące rozgraniczenia szerokości omawianej drogi. Dodał jeszcze, iż wykonanie
wspomnianych działań jest konieczne, gdyż zaistniały przed kilku laty błąd należy naprawić.
Zaznaczył również, iż należy liczyć się również z tym, iż nie zostanie to zrealizowane z dnia
na dzień, gdyż procedura jest dosyć żmudna i długa, jednakże działania w tym kierunku
zostały podjęte.
Następnie głos zabrała kolejna mieszkanka Siemiechowa, która zaznaczyła, iż kilka lat temu
był jeszcze jeden rów, który przebiegał przez teren należący do Pani sołtys, odprowadzający
wodę z pól do rzeki.
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W odpowiedzi na powyższą uwagę Pan Wójt wyjaśnił, iż w pierwszej kolejności będą
realizowane zadania, o których wspomniał i być może równolegle będą prowadzone rozprawy
wodno-prawne na gruncie, jednakże w pierwszej kolejności należy uzyskać pozwolenie
wodno-prawne na to co jest zaplanowane.
Następnie mieszkanki Siemiechowa podziewały za pozytywne rozpatrzenie ich prośby, gdyż
pragną jedynie aby wspomniane sprawy zrealizowane zostały bezspornie i na drodze ugody.
Ad. 3
Realizując dalszą część porządku obrad Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Wójta
Gminy i przedstawienie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Przy okazji omawiania
kwestii związanej z odbiorem odpadów komunalnych wywiązała się krótka dyskusja
w trakcie, której Wójt Gminy wyjaśnił, czym spowodowane są opóźnienia związane
z dostarczaniem koszy dla właścicieli posesji. Ponadto Pani Dorota Kaczmarek – Kierownik
Referatu Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych wyjaśniła, iż tymczasowo dla nowych
odbiorców, dla których braknie pojemników firma „EkoRegion” w przeciągu miesiąca, czy
dwóch miesięcy sama rozda worki, w których mieszkańcy będą mogli gromadzić śmieci ale w
razie zaistnienia jakichkolwiek sytuacji i właściciel posesji nie otrzyma takiego worka będzie
mógł on również zgłosić się po niego do Urzędu Gminy. Z kolei radna K. Ziółkowska
poprosiła o wyjaśnienie dlaczego mieszkańcy obciążeni za odbiór odpadów opłatą w formie
podatku są zobligowania do posiadania pojemników i czy to tak ważne w czym oddawane są
odpady. Ponadto zapytała co w sytuacji kiedy będzie większa ilość śmieci niż wielkość
pojemnika, czy nie zostaną one odebrane. Dodatkowo zaznaczyła, iż do tej pory opłaty
zróżnicowane były w zależności od wielkości pojemnika.
Odpowiedzi na powyższe uwagi udzieliła Pani Kaczmarek, która wyjaśniła, iż cały system
oraz wyliczenia kwot jakie płacimy za odbiór odpadów wynikają z założeń, iż rodziny
powyżej sześciu osób otrzymają pojemniki o pojemności 240 litrów natomiast pozostałe
posesje zaopatrzone zostaną w kosze o pojemności 120 litrów. Dodała również, iż jeżeli
zostanie wytworzona większa ilość odpadów, to można je dostarczyć na tzw. PSZOK, czy też
jako odpad wielkogabarytowy a nawet można w uzasadnionych sytuacjach udać się do
Urzędu Gminy po worek. Następnie zaznaczyła, iż nowy system jest wdrażany i póki co
będzie on tak funkcjonował, jak to zobrazowała ale jak to będzie w późniejszym okresie to
prawdopodobnie nikt nawet w całym kraju tego jeszcze nie wie.
W uzupełnieniu powyższej wypowiedzi głos zabrał Wójt Gminy, który zaznaczył, iż
prawdopodobnie na początku miesiąca lipca otwarty już będzie punkt odbioru odpadów, gdzie
przyjmowane będą nadwyżki wyprodukowany śmieci. Następnie zaznaczył, iż wprowadzenie
większych pojemników wiąże się automatycznie ze wzrostem opłaty za odbiór odpadów.
Nadmienił również, iż jego zdaniem problem wyolbrzymiają w szczególności te osoby, które
do tej pory nie miały podpisanych umów na odbiór odpadów a mowa jest tu o około 700
właścicieli posesji, którzy twierdzili, że nie produkują w ogóle żadnych śmieci. Dodatkowo
zaznaczył, iż prowadzone będą również zbiórki odpadów wielkogabarytowych. W toku
dalszego wystąpienia wyjaśnił, iż dotychczas funkcjonujący system był dużo korzystniejszy
a obecnie całą odpowiedzialność przerzucono na gminy, które będą musiały borykać się ze
ściągalności opłat od mieszkańców, gdyż cała należność za odbiór odpadów będzie musiała
być przekazywana w danym terminie firmie zajmującej się tym wywozem.
Następnie głos zabrał Przewodniczący przedstawiając rozwiązania jakie można byłoby
zastosować w kwestii odbioru odpadów od przedsiębiorców.
W odpowiedzi na powyższe sugestie Wójt Gminy wyjaśnił, iż podejmowane uchwały nie
dotyczą przedsiębiorców i cały czas mowa jest o osobach fizycznych. Następnie przystąpił do
omawiania dalszej części sprawozdania, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. 4
W następnym punkcie Przewodniczący zapoznał zebranych z Uchwałą Nr I/70/2013 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu
Wójta Gminy Widawa z wykonania budżetu za 2012 rok.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż pomimo pozytywnej opinii sprawa
budżetu gminy nie wygląda rewelacyjnie jednakże wszystkie zamierzenia i działania idą już
w dobrym kierunku, z czego można mieć już jakąś niewielką satysfakcję.
Następnie z uwagi na brak jakichkolwiek pytań do przedłożonego projektu uchwały
Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIII/207/13 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Widawa za 2012 rok została przyjęta 13 głosami „za”, przy 2 głosach radnej K. Ziółkowskiej
i radnego R. Bruzdy „wstrzymujących się”.
Ad. 5
W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady w pierwszej kolejności odczytał treść
uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Widawa o udzielenie Wójtowi Gminy Widawa za 2012 rok.
Następnie ze względu na to, iż nikt z obecnych nie zgłosił zapytań oraz uwag do
przedłożonego projektu Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIII/208/13 w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Widawa została przyjęta 13 głosami „za”, przy 2 głosach
radnej K. Ziółkowskiej i radnego R. Bruzdy „wstrzymujących się”.
Następnie Przewodniczący pogratulował Wójtowi Gminy z tytułu uzyskania absolutorium.
Z kolei Wójt Gminy podziękował zarówno tym wszystkim, którzy głosowali „za” jak również
radnym wstrzymującym się od głosu.
Ad. 6
Do omówienia kolejnego projektu uchwały poproszona została Pani Dorota Słowińska –
Skarbnik Gminy, która zaznaczyła, iż do przedłożonych materiałów, które radni otrzymali
złożona została autopoprawka zarówno do Wieloletniej Prognozy Finansowej jak również do
umieszczonego w kolejnym punkcie projektu uchwały dotyczącego zmian w budżecie gminy.
Następnie szczegółowo omówiła wspomniane powyżej akty zaznaczając, które kwoty, czy też
zadania uległy zmianie oraz jakie dokonane zostały przesunięcia między działami, czy też
paragrafami.
W trakcie wystąpienia Pani Skarbnik radny R. Bruzda zwrócił się z zapytaniem dotyczącym
celu zakupu kontenerów dla miejscowości Wola Kleszczowa i Chrząstawa.
W odpowiedzi na powyższe Skarbnik Gminy i Pani Kaczmarek wyjaśniły, iż sołectwa
w ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowały sobie zakup takich kontenerów, jako
budynków gospodarczych z przeznaczeniem na świetlice wiejskie.
Jako kolejna głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zauważyła, iż na wykonanie oświetlenia
ulicznego w miejscowości Dębina na przyszły rok zaplanowana została dodatkowo kwota
10 tys. zł.
Odnosząc się do powyższej uwagi Wójt Gminy wyjaśnił, iż jest to przesunięcie środków
z uwagi na to, iż oświetlenie uliczne, o którym mowa wykonywane jest jako zadanie
wieloletnie, aby móc podpisać umowę i dokonać rozliczenia.
Następnie zabierając ponownie głos radna K. Ziółkowska zwróciła się z zapytaniem
dotyczącym konieczności wyrzucenia z dokumentacji dwóch lamp oświetleniowych, gdyż
w pierwotnych ustaleniach miało być zamontowanych 7 lamp a w rezultacie pozostało
tylko 5, tym bardziej, iż istnieje możliwość dokonania przesunięć w budżecie, to dlaczego nie
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można zrealizować tych wcześniejszych uzgodnień.
Odpowiedzi do powyższych zapytań udzieliła Pani Kaczmarek, która wyjaśniła, iż do
wszystkich oświetleń zawsze projekt jest konsultowany z sołtysem, który przedstawia
w pierwszej kolejności swój zarys rozmieszczenia lamp. Następnie dodała, iż nie posiada
takiej informacji co do tego, w jaki sposób sołtys dokonuje typowania miejsc, w których mają
zostać zamontowane lampy, być może organizuje spotkania z mieszkańcami. Ponadto dodała,
iż jeżeli będzie wykonana już linia napowietrzna oświetlenia ulicznego nic nie stoi na
przeszkodzie aby w razie potrzeby zamontować za niewielką kwotę dodatkowe lampy.
Dodatkowych wyjaśnień w powyższej kwestii udzielił Wójt Gminy, który zaznaczył, iż na
terenie gminy jest wiele miejscowości, które nie mają sieci wodociągowej więc może
należałoby w pierwszej kolejności zająć się tym problemem, tym bardziej, iż każde
dowieszenie kolejnej lampy nie dosyć, iż wiąże się z pewnymi kosztami, to również generuje
dodatkowe dalsze koszty związane z opłatami za zużytą energię.
Z kolei radna K. Ziółkowska zaznaczyła, iż nikt tego nie neguje i sami radni na początku
kadencji zgodzili się z tym, iż najważniejszą rzeczą jest zwodociągowanie terenu całej gminy.
Ponadto dodała, iż jej zdaniem jeżeli realizuje się już tego typu inwestycje, to należy to robić
porządnie a dwie lampy nie załatwią budowy wodociągu w Siemiechowie.
Natomiast Wójt Gminy zauważył, iż na terenie gminy znajduje się 41 sołectw, to rezygnacja
z minimum dwóch lamp w każdym z nich uczyni pewną kwotę. Zaznaczył również, iż tam
gdzie na obecną chwilę nie jest to niezbędne nie będą montowane dodatkowe lampy a projekt,
o którym mowa będzie zrealizowane w takiej wersji, w jakiej został przygotowany.
Z kolejnym pytaniem radna K. Ziółkowska zwróciła się do Pani Skarbnik chcąc się
dowiedzieć, w jakim celu przesunięta została kwota na administrację publiczną.
W odpowiedzi na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż suma ta przesunięta została na
pracowników zatrudnianych do robót publicznych.
Następnie z uwagi na brak dodatkowych pytań do omawianego powyżej projektu uchwały
Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIII/209/13 w sprawie zmiany
w budżecie Gminy na 2013 rok została przyjęta 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich radnych.
Ad. 7
Następnie z uwagi na to, iż umieszczony w tym punkcie projekt uchwały został omówiony
powyżej i nikt z zebranych nie wniósł uwag do przedmiotowego aktu Przewodniczący Rady
odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIII/210/13 w sprawie zmiany
w budżecie Gminy na 2013 rok została przyjęta 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 8
Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały przedstawił Pan Sławomir Zapart – Kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie, który
przedstawił sprawozdanie z działalności kierowanej przez niego jednostki za rok ubiegły,
zaznaczając, iż bilans wyszedł dodatni i przeznaczony został na cele statutowe.
W związku z powyższą uwagą głos zabrał radny M. Janiak, pytając na jakie konkretnie cele
przeznaczona została ta nadwyżka.
Odpowiadając na powyższe Pan Zapart wyjaśnił, iż są to między innymi na zakup sprzętu
komputerowego w celu wdrożenia nowego systemu „ewuś” oraz wykonanie drobnych
remontów takich jak chociażby malowanie pomieszczeń a także na zaplanowaną do realizacji
wspólnie z sołectwem modernizację parkingu.
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Następnie głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zwróciła się do Kierownika SP ZPOZ
z zapytaniem o czy prowadzona jest statystyka dotycząca pacjentów przyjmowanych przez
danego lekarza gdyż czasami bardzo trudno dostać się do niektórych lekarzy.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Pan Zapart odpowiedział, iż jest wykaz
odzwierciedlający liczbę przyjętych przez danego lekarza pacjentów, jednakże nie ma
określonych żadnych sztywnych norm z przeznaczeniem czasowym na danego pacjenta, gdyż
z założenia lekarze starają się przyjmować maksymalną ilość pacjentów na tyle ile to jest
technicznie możliwe. Zaznaczył, iż szczególnie w okresie wzmożonych infekcji pacjentów
jest bardzo dużo i rzeczywiście mogą być problemy z dostaniem się bezpośrednio na wizytę
do lekarza, jednakże na terenie wielu sąsiednich gminy terminy oczekiwania na wizytę są
niekiedy dwu, czy trzydniowe.
Następnie odbiegając od tematu sprawozdania, korzystając z okazji obecności Kierownika
SP ZPOZ radna K. Ziółkowska zapytała o możliwość pozyskania ginekologa, który
przyjmowałby w Ośrodku Zdrowia w Widawie.
Odnosząc się do powyższego pytania Pan Zapart wyjaśnił, iż poprzednio sytuacja związana
z umożliwieniem korzystania z wizyt u ginekologa w Ośrodku Zdrowia w Widawie
wyglądała tak, iż udostępniany był jedynie gabinet natomiast lekarz ginekolog miał podpisaną
umowę ze szpitalem w Łasku. Następnie wyjaśnił, iż w tej chwili władze szpitala chcą się
z tego całkowicie wycofać, jednakże będą prowadzone jeszcze działania w celu cesji punktów
a jeżeli zajdzie już taka konieczność podjęte zostaną działania o umożliwienie chociażby
pacjentom do korzystania z wizyt prywatnych.
W powyższej kwestii głos zabrał również Wójt Gminy, który uzupełniając powyższą
wypowiedź przedstawił wyniki rozmów jakie były prowadzone z obecnym Dyrektorem
Szpitala oraz przedstawił szanse i możliwości pozyskania lekarza ginekologa na teren naszej
gminy, którego działalność dofinansowana byłaby z NFZ.
Zdaniem Przewodniczącego, to nawet umożliwienie pacjentom korzystania z prywatnych
wizyt u ginekologa też byłoby dobrym rozwiązaniem.
Następnie na prośbę radnej K. Ziółkowskiej Pan Zapart wymienił jacy lekarze specjaliści
przyjmują w podległej mu placówce zaznaczając, iż część z nich finansowana jest z budżetu
jednostki.
W dalszej części wywiązała się krótka dyskusja odnośnie usług rehabilitacyjnych w trakcie
której Pan Zapart wyjaśnił, iż wspomniane usługi finansowane są z własnych środków oraz
dotacji gminy. Ponadto dodał, iż będą czynione starania o pozyskanie finansowania z NFZ
jednakże w dużej mierze zakwalifikowanie się i uzyskanie refundacji uzależnione jest od
posiadanego sprzętu. Na zakończenie swego wystąpienia wymienił jakie akcje prozdrowotne
prowadzone są w Ośrodkach Zdrowia na terenie naszej gminy a także poinformował
zebranych, iż od 1 lipca nastąpi zamiana dotycząca świadczenia nocnej i świątecznej pomocy
lekarskiej ponownie teren całego powiatu łaskiego będzie podlegał pod szpital w Łasku.
Następnie z uwagi na brak dodatkowych pytań do omawianego powyżej projektu uchwały
Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIII/211/13 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie za 2012 rok została przyjęta 15 głosami „za”,
czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
Ad. 9
Do omówienia następnego projektu uchwały
poinformowała zebranych, iż przedmiotowy
w miejscowości Ochle. Następnie wyjaśniła,
zwrócił się z prośbą o umożliwienie wykupu
6

poproszona została Pani Kaczmarek, która
akt dotyczy sprzedaży działki położonej
iż jeden z mieszkańców tej miejscowości
tej działki wobec czego rozpoczęta została

procedura umożliwiająca w dalszej kolejności przeprowadzenie przetargu nieograniczonego
na sprzedaż wspomnianej nieruchomości. Ponadto zaznaczyła, iż jest to teren rolny
o powierzchni 0,10 ha.
W tym miejscu radna K. Ziółkowska zapytała, czy omawiana działka jest obecnie przez kogoś
użytkowana.
W odpowiedzi na powyższe Pani Kaczmarek wyjaśniła, iż teren o którym mowa nie jest
użytkowany, gdyż wcześniej należał do Skarbu Państwa a następnie po komunalizacji
przeszedł na własność gminy i obecnie istnieje możliwość zbyci tej działki.
Następnie z uwagi na brak dodatkowych pytań do omawianego powyżej projektu uchwały
Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIII/212/13 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej
w obrębie Ochle gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa została przyjęta
15 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
Ad. 10
W kolejnym punkcie Przewodniczący zaznaczył, iż przedmiotowy projekt uchwały został
omówiony już przez Wójta Gminy przy okazji składania wniosku o konieczności
wprowadzenia niniejszego aktu do porządku obrad.
Natomiast radny R. Bruzda zapytał, czy wiadomo ile na terenie naszej gminy znajduje się
zabytków.
Odpowiadając na powyższe Pani Kaczmarek wyjaśniła, iż jeśli chodzi o zabytki nieruchome
to nie prowadzona jest taka ewidencja, gdyż z reguły znajdują się one w posiadaniu kościołów
natomiast zabytki ruchome, które wpisane są do rejestru zabytków to Młyn w Zborowie i są
to budynki sakralne. Ponadto dodała, iż pozostałe zabytki widnieją w ewidencji i jest ich dość
dużo natomiast Rada Gminy nie jest władna do podejmowania uchwał regulujących zasady
dotowania zabytków będących w ewidencji, gdyż określa to art. 81 ustawy o ochronie
zabytków.
Następnie z uwagi na brak dodatkowych pytań do omawianego powyżej projektu uchwały
Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIII/213/13 w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków została przyjęta 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie
przez wszystkich radnych.
Ad. 11
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i zapytań jako pierwsza głos zabrała radna
I. Mamzer, która na wstępie swego wystąpienia podziękowała Pani Kaczmarek za tak szybką
interwencję w załatwieniu spraw nurtujących mieszkańców Siemiechowa. Następnie zwróciła
się z prośbą o to, by informacje które przekazywane są sołtysom przekazywać również
radnym, gdyż powołując się na konkretny przykład wyjaśniła, iż niejednokrotnie bardzo
ważne informacje docierają do mieszkańców zbyt późno.
W odpowiedzi na powyższą prośbę Wójt Gminy zaznaczył, iż jest to trafne spostrzeżenie i nie
ma największego problemu aby takie informacje otrzymywali również radni.
Zabierając ponownie głos radna I. Mamzer zgłosiła prośbę w imieniu sołtysów, którzy
zwracają się do niej z pytaniem o to, dlaczego kolejna sesja zwoływana jest w trybie
nadzwyczajnym, gdyż nie są oni na bieżąco informowani o działaniach jakie prowadzone są
na terenie gminy o co często pytają ich mieszkańcy w związku z czym proszą o to aby kolejna
sesja zwołana była w normalnym trybie i w której będą mogli uczestniczyć. Następnie
przedstawiła problem dotyczący braku możliwości przejazdu drogą prowadzącą do pól
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w miejscowości Świerczów. Ponadto zwróciła się z zapytaniem o kruszywo, które miało być
zakupione ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wielka Wieś z przeznaczeniem na
naprawę ubytków w drogach a okazuje się, że będzie ono przeznaczone na podkład pod
budowę nakładki asfaltowej.
Odpowiadając na powyższe pytanie Wójt Gminy wyjaśnił, iż na wniosek Pana sołtysa
przeznaczyć to kruszywo na odcinek drogi, na którym ma być wykonana nakładka asfaltowa
w celu zmniejszenia kosztów tej inwestycji.
Radna I. Mamzer natomiast zaznaczyła, iż sołtys sam podjął taką decyzję a mieszkańcy nie
zgadają się na takie rozwiązanie.
W związku z powyższą uwagą Wójt Gminy wyjaśnił, iż jest to kwestia do rozważenia i być
może po przeliczeniu kosztów odstąpi się od tej decyzji i kruszywo zostanie przeznaczona na
łatanie dziur a odcinek drogi na którym ma być położona nakładka asfaltowa zostanie o parę
metrów skrócony. Następnie wyjaśnił, jaki odcinek trasy miałby być objęty tą inwestycją
zaznaczając, iż zależało jedynie na tym aby jak najbardziej go wydłużyć. Ponadto podkreślił,
iż nie jest to decyzja ostateczna, gdyż po otrzymaniu kosztorysów ta kwestia raz jeszcze
będzie poddana pod dyskusję z udziałem również zainteresowanej tym tematem radnej.
Jako kolejna głos zabrała radna K. Ziółkowska, która poprosiła o wyjaśnienie dotyczące
możliwości zgłaszania zalanych pól o czym dowiedziała się dopiero w dniu dzisiejszym.
Odpowiedzi na powyższe udzieliła Pani Kaczmarek, która wyjaśniła, iż informacja odnośnie
możliwości złożenia wniosku była przekazywana sołtysom w formie kurendy już od
12 czerwca. Następnie zaznaczyła, iż wnioski są składane w trybie ciągłym i jest ich
niewielka ilość lecz nie z tego względu, że informacja nie dotarła do wszystkich rolników lecz
z uwagi na kryteria jakie muszą być spełnione aby móc złożyć wniosek i być może z tych do
tej pory złożonych okaże się, że być może tylko jeden się zakwalifikuje. W toku dalszej
wypowiedzi przybliżyła pobieżnie, jakie warunki o których wspomniała muszą zostać
spełnione.
Po wysłuchaniu powyższych wyjaśnień radna K. Ziółkowska zapytała wobec takich
obwarowań po co w ogóle składane są te wnioski.
Odpowiadając na powyższe Pani Kaczmarek wyjaśniła, iż jeszcze w trakcie powoływana jest
komisja, która oszacuje starty i być może osoby które będą miały w znacznym stopniu
zniszczone uprawy będą mogły ubiegać się o kredyt. Dodała jeszcze, iż nie ma jeszcze na
dzień dzisiejszy dokładnych wytycznych w tej kwestii. Ponadto wyjaśniła, iż jeżeli informacja
o odnośnie możliwości złożenia wniosku nie dotarła jeszcze do wszystkich mieszkańców
Dębiny zostanie ona ponownie przekazana a termin 26 czerwca nie jest obligatoryjny, można
również składać po tym terminie.
Dodatkowych wyjaśnień w powyższym temacie udzielił Wójt Gminy, który podkreślił, iż
działania, które zostały podjęte są poczynione na wyrost, gdyż nie określone zostały jeszcze
żadne dokładne wytyczne i nie wiadomo jeszcze, czy w ogóle jakakolwiek pomoc będzie
przyznana oraz w jakiej formie.
Następnie w powyższym temacie wywiązała się dyskusja, w trakcie której Pani Kaczmarek
oraz Wójt Gminy udzielali szczegółowych wyjaśnień.
W toku dalszych obrad głos zabrał radny A. Mielczarek, który w imieniu producentów
truskawek zwrócił się z prośbą o to, by nie utrudniać im możliwości sprzedaży truskawek na
chodniku. Ponadto zaznaczył, iż skarżą się o ni na to, że w ubiegłym roku na prośbę
lokalnych sklepikarzy Wójt Gminy wzywał policję w celu usunięcia ich straganów
z chodnika.
W odpowiedzi na powyższą uwagę Wójt Gminy wyjawił, iż w tym roku takie sytuacje nie
miały miejsca a jeżeli chodzi o rolników z terenu gminy handlujących owocami takich
okoliczności w ogóle nie było. Następnie przedstawił wspomniane przez radnego
A. Mielczarka zdarzenie z ubiegłego roku, które dotyczyło sprzedaży ziemniaków przez
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osobę nie z naszego terenu zajmującą się handlem.
Następnie głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zaznaczyła, iż faktem jest, iż rolnicy
z naszego terenu nie mają gdzie handlować swoimi plonami.
W związku z powyższą uwagą głos zabrał ponownie Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż
zastanawia się nad wydzieleniem takiego miejsca do handlowania. Następnie poinformował
zebranych, gdzie można byłoby utworzyć taki placyk oraz wyjaśnił jakie procedury
należałoby podjąć w celu jego utworzenia.
Jako kolejny głos zabrał radny J. Polak, który poprosił o wyrównanie terenu przy szkole, gdyż
chłopcy grający tam w piłkę zgłosili taki problem. Następnie poruszył kwestię związaną
z zakupem sprzętu strażackiego a mianowicie za kwotę jaką posiada jednostka można kupić
sprzęt gorszego gatunku i prośba o dołożenie niewielkiej kwoty do zakupu markowego
oprzyrządowania.
W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż jest to temat do przeanalizowania, gdyż
w pierwszej kolejności należy przeprowadzić rozeznanie cenowe takich urządzeń a następnie
można będzie rozmawiać o brakującej kwocie.
Następnie głos zabrał radny M. Janiak, który poprosił o wykonanie odcinka chodnika
biegnącego od szkoły w kierunku przystanku PKS w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.
Z powyższą uwagą zgodził się Wójt Gminy zaznaczając, iż wykonanie tego chodnika jest jak
najbardziej zasadne.
W toku dalszych obrad głos zabrał ponownie radny J. Polak, który zgłosił konieczność
usunięcia drzew przed Ośrodkiem Zdrowia w Brzykowie, które zagrażają bezpieczeństwu.
W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż w pierwszej kolejności zostanie
sprawdzona kwestia własności tych drzew.
Następnie głos zabrała po raz kolejny radna K. Ziółkowska, która zapytała na jakim etapie
sprawa sądowa z byłym Skarbnikiem Gminy.
Odpowiedzi na powyższe udzielił również Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż odbył się proces
odwoławczy i złożony został wniosek o uzasadnienie wyroku w celu złożenia kasacji.
Następnie dodatkowych wyjaśnień udzieliła Pani Mecenas Małgorzata Byczyńska – Radca
Prawny.
Dodatkowo jeszcze Pan Wójt przedstawił w przybliżeniu jakie kwoty odszkodowania
wchodzą w grę.
Ad. 12
W dalszej części obrad na prośbę radnego M. Janiaka podjęto dyskusję dotyczącą możliwości
dalszego finansowania i utrzymywania klubów sportowych.
Ad. 13
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:

Przewodniczący
Rady Gminy Widawa

Jolanta Szuleta

Ireneusz Płóciennik
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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
z działalności międzysesyjnej od 21.05.2013 r. do 27.06.2013 r.
W dniu 26.06.2013 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony dotyczący budowy
kanalizacji deszczowej – odwodnienie dróg osiedlowych w miejscowości Widawa.
W postępowaniu zostało złożonych pięć ofert, a najniższa opiewała na kwotę prawie 507
tys. zł brutto.
2. W dniu 11.06.2013 r. podpisano umowę z firmą Transport Towarowy Wiesława Śnieg ze
Szczercowa, na zakup kruszywa drogowego. Zakupione kruszywo będzie przeznaczone
na remont dróg ujętych w funduszu sołeckim.
3. W dniu 28.05.2013 r. złożono wniosek o płatność dotyczący realizacji projektu pn.
„Budowa sieciowej kontenerowej przepompowni wody w miejscowości Rogóźno wraz
z siecią wodociągową w miejscowościach Józefów Widawski i Patoki - etap I”.
4. W dniu 18.06.2013 r. przeprowadzono przetarg na wynajem garażu usytuowanego na
działce nr 359/5 w miejscowości Chociw. Cena czynszu najmu osiągnięta w drodze
przetargu wyniosła 29 zł + podatek VAT 23%.
5. Uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Widawa
ul. Nowy Rynek.
6. Wystąpiono do Architektury o pozwolenie na budowę oświetlenia drogowego
w miejscowości Widawa ul. Rocha oraz zgłoszono dobudowę oświetlenia drogowego
w miejscowości Dębina.
7. Wydano 18 decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
8. 17.05.2013 r. dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających
pozwolenia na budowę w zakresie budowy wiaty i utwardzenia terenu na działce
nr 1082/2 przy ul. Kiełczygłowskiej w miejscowości Widawa, gdzie powstanie Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.
9. 19.06.2013 r. podpisano umowę z Ośrodkiem Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.
w Katowicach na wykonanie badań w roku 2013 badań na składowisku Odpadów Stałych
we wsi Chrusty dla fazy poeksploatacyjnej.
10. Wykonano przeglądy techniczne w budynkach komunalnych i szkołach.
11. Wstawiono szybę na przystanku w Widawie.
12. Naprawiono kruszywem drogę w Kątach.
13. Wykonano posadzkę betonową na świetlicy wiejskiej w Ochlach.
14. Uporządkowano plac gminy pod PSZOK.
15. Wykoszono plac przedszkola w Brzykowie i Ośrodka Zdrowia w Widawie.
16. Odkrzaczono drogę Wielka Wieś – Brzyków.
17. Naprawiono przepust pod drogą gminną w miejscowości Józefów Widawski.
18. Prowadzono prace porządkowe przed Bożym Ciałem w miejscowościach Widawa,
Brzyków i Restarzew Cmentarny.
19. Przygotowano teren GOK na planowane imprezy okolicznościowe: koszenie, ustawiania
sceny, obcięcie gałęzi, wykonanie furtki na plac zabaw, dowiezienie piachu, ustawienie
sceny, przewóz ławek itp.
20. Wykonano ogrodzenie placu gminnego z siatki pod PSZOK.
21. Założono płytki ceramiczne na głównych halach na podłogach w Stacjach Uzdatniania
Wody w Chociwiu i Górkach Grabińskich.
22. Wydawano żywność dla mieszkańców.
23. Równano drogi w sołectwie Korzeń.
24. Odtworzono ok. 350 m.b. rowu w miejscowości Zawady.
25. Rozpoczęto odtwarzanie rowów przy drodze ze Zborowa do Chrust – do odtworzenia ok.
3000 m.b. – wykonano 60 %.
1.
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26. Odkrzaczono drogę Dąbrowa Widawska – Wielka Wieś.
27. Naprawiono kruszywem zjazd z drogi powiatowej na drogę gminną w miejscowości Katy.
28. Naprawiono dach budynku komunalnego w Wincentowie.
29. Odkrzaczono drogę gminną Zawady – Chrusty.
30. Odkrzaczono drogę Restarzew Cmentarny – Restarzew Środkowy.
31. Odkrzaczono drogę Widawa – Świerczów.
32. Naprawiono przepust w miejscowości Zborów (droga dojazdowa do pól).
33. Odkrzaczono drogę w miejscowości Wincentów.
34. Naprawiono masą asfaltową ubytki nawierzchni na drogach:
Sarnów,
Chociw – Las Zawadzki,
Brzyków – Siemiechów,
Brzyków – Wielka Wieś.
35. Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew w ŚDS w Dąbrowie Widawskiej.
36. Zamontowano kosze na śmieci przy przystankach w miejscowości Zborów i Podgórze.
37. Usunięto 8 awarii sieci wodociągowej oraz 10 awarii kanalizacji sanitarnej.
38. Na bieżąco prowadzone są prace porządkowe na terenie gminy.
39. Trwają prace związane z wykaszaniem poboczy.
40. Rozpoczęły się szkolenia w ramach projektu POKL „Pomagając innym – pomagamy
sobie”, 17 osób skorzysta ze wsparcia psychologa, doradcy zawodowego oraz podniesie
swoje kwalifikacje zawodowe.
41. W ramach Resortowego programu „Maluch 2013”, zakupiono wyposażenie do lokalu
dziennego opiekuna.
42. Wystosowano, do przedsiębiorców z woj. łódzkiego, apel o wsparcie rodziny, w której
urodziły się czworaczki. Na dzień składania sprawozdania na apel odpowiedziało
7 przedsiębiorców, a 4 już przekazało pomoc rzeczową: meble, art. żywnościowe, środki
higieniczne i kosmetyki dla dzieci, pościel.
43. W dniach 3-4 maja została rozdysponowana kolejna partia żywności, ok. 12 ton.
44. Trwa e-learningowy kurs języka angielskiego dla dorosłych „Angielski123 w bibliotece”.
45. W dniu 31 maja z okazji Dnia Dziecka zorganizowano dzień pod hasłem „Na dzień
dziecka skocz po książkę do biblioteki” odbyło się głośne czytanie wierszy oraz bajek a
także stworzona została STREFA MALUCHA – gry i zabawy, kolorowanki, quizy,
zagadki. Dostęp do komputerów i internetu.
46. W dniu 07.06.2013 r. w Zespole Szkół w Chociwiu obchodzono czwartą rocznicę nadania
imienia Jana Pawła II. Uczennica III klasy gimnazjum Alicja Pawlak zajęła zaszczytne
I miejsce w Polsce w edycji konkursu „Papież Słowianin”.
47. 21.06.2013 r. po raz pierwszy obchodzono 150 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Widawą.
Władze samorządowe, dyrektorzy szkół, nauczyciele i młodzież szkolna wraz z pocztami
sztandarowymi przeszli na miejscowy cmentarz w celu złożenia kwiatów na mogile
powstańców. Po uroczystości na cmentarzu uczestnicy obchodów przeszli do GOK, gdzie
wysłuchali prezentacji słowno-muzycznej. Utwory poetyckie i piosenki o tematyce
patriotyczno-historycznej zaprezentowała także młodzież z Zespołu Szkół w Widawie.
48. 26.05.2013 r. zorganizowano Festyn Rodzinny pn. „Niedziela z Rodziną”, połączony
z otwarciem placu zabaw dla dzieci.
49. 22.06.2013 r. zorganizowano II „WIDAWSKIE SPOTKANIA Z TRADYCJĄ
I HISTORIĄ” symbolizujące obchody NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ.
50. W dniu 22.06.2013 r. zorganizowano wyjazd dzieci na wernisaż wystawy powarsztatowej
organizowany przez Łódzki Dom Kultury.
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51. Grupa teatralna działająca przy GOK wzięła udział w Dniach Osjakowa, gdzie
wystawiono bajkę dla dzieci pt. „Galimatias w bajkowym lesie”.
52. Od dnia 27 marca 2013 roku przyjęto i wprowadzono do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej 25 wnioski z czego:
3 wnioski dotyczyły zakończenia działalności gospodarczej,
2 wznowienia,
pozostałe dotyczyły zmian.
53. Wydano 70 dowodów osobistych.
54. Zmarło 10 mieszkańców gminy, a wśród mieszkańców pojawiło się 2 nowo narodzonych
dzieci.
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