Protokół Nr XXIV/13
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 19 września 2013 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 15
Sesję rozpoczęto o godz. 1010
Sesję zakończono o godz. 1330
Ad. 1
Otwarcia obrad dwudziestej czwartej 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 zaproponował zdjęcie z porządku obrad umieszczonego w punkcie 9
projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego jego
dotychczasowemu najemcy oraz przeznaczenia go do zbycia w drodze bezprzetargowej,
położonego przy ul. Słowackiego 20 w miejscowości Widawa, obręb Widawa, gm. Widawa,
stanowiącej własność Gminy Widawa z uwagi na to, iż osoba zainteresowana zrezygnowała
z wykupu wspomnianego mieszkania.
Wobec powyższego Przewodniczący zarządził głosowanie nad zgłoszonym przez siebie
wnioskiem. W wyniku głosowania umieszczony w punkcie 9 projekt uchwały w sprawie
przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego jego dotychczasowemu najemcy
oraz przeznaczenia go do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonego przy ul. Słowackiego
20 w miejscowości Widawa, obręb Widawa, gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy
Widawa został zdjęty 15 głosami „za”.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad,
przedstawiający się następująco:
1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy Widawa.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Łaskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie z przeznaczeniem na roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków – budynku klasztornym pobernardyńskim,
przyległym do kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie
gminy Widawa.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.
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Następnie Przewodniczący zaproponował aby w punkcie 3 głos zabrali przedstawiciele Banku
BGŻ po przedstawieniu sprawozdania przez Wójta Gminy.
W związku ze zgłoszoną propozycją Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku
którego wszyscy radni jednogłośnie przyjęli wniosek oddając 15 głosów „za”.
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 Wójta
Gminy i przedstawienie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, które stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Następnie głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zaznaczyła, iż Wójt Gminy w swoim
wystąpieniu nie poruszył tematu dowozu dzieci do szkół, co jej zdaniem powinno znaleźć się
w omawianym sprawozdaniu, gdyż według niej sprawa ta w ostatnim czasie stała się bardzo
ważna i budzi wśród mieszkańców wiele kontrowersji.
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż temat związany z dowozami dzieci do
szkół zostanie szczegółowo omówiony w punkcie dotyczącym spraw różnych.
W dalszej kolejności Przewodniczący poprosił Pana Stanisława Stefańskiego oraz Panią
Izabelę Frączkowską – przedstawicieli Banku BGŻ.
W swym wystąpieniu Pan Stefański – Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku BGŻ
przedstawił na czym polega działalność nadzorowanej przez niego instytucji. Następnie
poprosił Panią Frączkowską o przedstawienie ofert skierowanych głównie dla rolników.
W trakcie tej prezentacji sołtysi poproszeni zostali o wypełnienie krótkich ankiet mających na
celu pomoc w dotarciu do szerszego grona posiadaczy gospodarstw rolnych z informacją
o oferowanych przez bank BGŻ kredytów oraz innego rodzaju pomocy finansowej.
Następnie Przewodniczący zarządził kilkuminutową przerwę.
Ad. 4
Po wznowieniu obrad jako pierwsza głos zabrała Pani Mecenas Małgorzata Byczyńska –
Radca Prawny, która w imieniu Wójta Gminy zaproponowała drobną autopoprawkę do
umieszczonego w tym punkcie projektu uchwały a mianowicie w § 1 dodania zwrotu „do
kwoty 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).” uzasadniając to jedynie wysoko
posuniętą ostrożnością, gdyż ustawa nie wymaga takiego sformułowania przy pomocy
rzeczowej. Ponadto wyjaśniła, iż ta ostrożność jest spowodowana jednakże tym, iż będzie
odpowiednie zabezpieczenie tej kwoty w budżecie gminy.
Następnie głos zabrał Pan Adam Kucper – radny Powiatu Łaskiego, który zauważył, iż
wprowadzenie takiej autopoprawki może być niezgodne z warunkami umowy, która określa
zabezpieczenie finansowe procentowo a mianowicie 50 % na 50 % i powiat łaski zaplanował
już zakup materiałów na kwotę 25 000,00 zł. Ponadto zaznaczył, iż jego zdaniem ta kwota nie
musi mieć odzwierciedlenia w uchwale aby nikt nie zarzucił, że nie spełnione zostały warunki
umowy.
W odpowiedzi na powyższą uwagę Wójt Gminy zaznaczył, iż według stanowiska Regionalnej
Izby Obrachunkowej powinna być wskazana kwota. Następnie zaproponował aby w uchwale
ostatecznie wprowadzić zapis „do kwoty 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy
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złotych).” natomiast w budżecie gminy zabezpieczona zostanie kwota 20 000,00 zł. Ponadto
wyjaśnił, iż przedmiotowa uchwała dotyczy dalszej przebudowy chodnika przy drodze
powiatowej w miejscowości Zawady.
Następnie ze względu na brak dalszych uwag do przedłożonego projektu uchwały
Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIV/214/13 w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Łaskiego została przyjęta 15 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych.
Ad. 5
Do omówienia kolejnego projektu uchwały poproszona została Pani Dorota Słowińska –
Skarbnik Gminy, która wyjaśniła, iż omawiany akt został przedłożony w związku
z koniecznością dostosowania zmienionych kwot dochodów bieżących i majątkowych na
2013 rok natomiast w pozostałych latach pozostają one bez zmian. Ponadto dodała, iż
należało również wprowadzić do wykazu przedsięwzięć dwóch dodatkowych zadań, co
wpłynęło na zmianę kwot przyszłorocznych wydatków.
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 XXIV/215/13 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok została przyjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie
radnego J. Polaka „wstrzymującym się”.
Ad. 6
W kolejnym punkcie jako pierwsza zabrała głos Pani Skarbnik, która szczegółowo omówiła
zmiany, jakie nastąpiły w dochodach i wydatkach budżetu gminy uzasadniając jednocześnie
konieczność wprowadzenia tych zmian.
W trakcie wystąpienia Pani Skarbnik głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zwróciła uwagę
na to, iż decyzja Wójta Gminy o zwolnieniu dyscyplinarnym byłego Skarbnika Gminy
naraziła gminę na poważne straty finansowe.
W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy zaznaczył, iż odprawa należy się każdemu
pracownikowi odchodzącemu na emeryturę i trzymiesięczny okres wypowiedzenia z pracy
wobec czego nie należy to wliczać w jakąkolwiek stratę. Ponadto dodał, iż z kolei sąd
stwierdził, iż to Rada Gminy poprzedniej kadencji oraz były Wójt Gminy, który posiadał
informację o karalności swojego pracownika powinni poczynić odpowiednie kroki. Następnie
zwrócił się z zapytaniem do radnej K. Ziółkowskiej, jakie działania ona podjęła w tej kwestii.
Odpowiadając na powyższe radna zaznaczyła, iż nie musi się ona tłumaczyć z działań
w poprzedniej radzie. Następnie zauważyła, iż Wójt podjął decyzję podając nieprawdziwe
dane i wiadomo było, że ten wyrok zostanie uchylony. Dodała również, iż jej zdaniem nie
chodzi jedynie o odprawę, która rzeczywiście należy się pracownikom odchodzącym na
emeryturę, gdyż dochodzą również do tego koszty rozprawy i postępowania sądowego, koszty
zastępstwa procesowego nie mówiąc już o odsetkach, co naraża naszą gminę na dodatkowe
koszty, których wysokość właśnie chciałaby poznać.
W tym miejscu Wójt Gminy raz jeszcze podkreślił, iż gdyby Rada Gminy zareagowała
w odpowiednim czasie nie byłoby obecnie tego problemu. Ponadto dodał, iż on od momentu
powzięcia informacji o karalności byłego Skarbnika Gminy w ustawowym terminie podjął
odpowiednie decyzje, które nakazuje prawo.
Następnie głos zabrała Pani Mecenas, która udzieliła szczegółowych wyjaśnień dotyczących
przebiegu całej sprawy dotyczącej byłego Skarbnika Gminy. Zaznaczyła, iż w toku rozprawy
trwającej około dwóch lat zapadały róże wyroki sądów różnych instancji, które
niejednokrotnie nawet diametralnie się od siebie różniły przecząc sobie wzajemnie. Następnie
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powołując się na uzasadnienie wyroku sądu okręgowego przedstawiła, jakie kroki powinien
powziąć pracodawca i w jakim terminie od powzięcia informacji o karalności swego
pracownika a także wyjaśniła, na jakiej zasadzie zatrudniony był poprzedni Skarbnik Gminy
i w jaki sposób należało postąpić aby go odwołać z pełnionej funkcji. W toku dalszego
wystąpienia przedstawiła również stanowisko Sądu Rejonowego i Okręgowego w kwestii
odprawy emerytalnej dla byłego Skarbnika Gminy a także wyjaśniła jakie dalsze kroki zostały
podjęte w tym temacie i czym one zostały uzasadnione. Na zakończenie szczegółowo
przedstawiła etapy postępowania informując o wynikach poszczególnych rozstrzygnięć.
Następnie głos zabrał radny R. Bruzda pytając o orzeczenie kasacyjne.
W odpowiedzi na powyższe Pani Mecenas wyjaśniła, iż nie ma jeszcze orzeczenia
kasacyjnego, gdyż wymaga to określonego czasu.
Zabierając ponownie głos radny R. Bruzda zapytał dlaczego wobec barku wspomnianego
orzeczenia planowana jest już wypłata zasądzonej kwoty.
Odpowiadając na powyższe Pani Mecenas raz jeszcze zaznaczyła, iż kasacja przysługuje od
wyroku prawomocnego wobec czego należy wypłacić te pieniądze natomiast z uwagi na to, iż
jest to bardzo trudna i może być bardzo długo badana przez sąd.
Następnie radny R. Bruzda zauważył, iż z zapytaniem o karalność pracownika występuje się
w przypadku zatrudniania nowego pracownika.
W odpowiedzi na powyższe Pani Mecenas poinformowała, iż sprawa widocznie została
objęta wielką tajemnicą, gdyż odczytywanie wyroku było wspólne i dokument taki powinien
również trafić do Urzędu Gminy.
Z kolei radna K. Ziółkowska przyznała, iż rzeczywiście rada poprzedniej kadencji mogła
odwołać Skarbnika, jednakże nie było do tego podstaw, gdyż ona wspólnie z obecnym
Przewodniczącym Rady wystąpili o odpis wyroku, co pozostało bez odpowiedzi. Ponadto
dodała, iż nie widzi podstaw do tego aby czynić wobec niej zarzutów, iż nic nie zrobiono
w omawianej kwestii.
Zabierając ponownie głos Pani Mecenas wyjaśniła, iż w aktach osobowych byłego Skarbnika
nie było żadnej wzmianki o karalności a informację o tym być może co do niektórych dotarła
jedynie z prasy na czym nie można się opierać. Ponadto raz jeszcze podkreśliła, iż należało
tak postąpić tak jak zrobił to obecny Wójt Gminy.
Jako kolejny w tym temacie głos zabrał Przewodniczący, który zapytał o to, czy istnieje
szansa na odzyskanie wypłaconych byłemu Skarbnikowi pieniędzy.
Odpowiadając na powyższe Pani Mecenas wyjaśniła, iż jak już wcześniej wspomniała sprawa
jest bardzo trudna i będzie toczyła się dość długi okres a wszystko zależy do interpretacji
sądu.
Następnie zmieniając temat głos zabrał radny R. Bruzda, który zapytał czy wpłaty za śmieci
wpływają systematycznie i jak wyglądają rozliczenia z firmą Eko Region.
Odpowiadając na powyższe Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zapłata za odbiór odpadów
komunalnych następuje co miesiąc natomiast mieszkańcy różnie się rozliczają a mianowicie
niektóre osoby płacą miesięczną ratę, inni kwartalnie a są również takie osoby, które płacą za
pół lub cały rok. Następnie dodała, iż jest wiele osób, które w ogóle nie płacą i są również
tacy, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji. Zaznaczyła jednakże, iż przy współpracy
z sołtysami udaje się docierać do takich osób aby nie nakładać w przyszłości kar za zwłokę.
W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż
w przyszłości zostanie przeanalizowana kwestia wpływów za odpady i dopiero będzie można
rozważać decyzję o ewentualnym obniżeniu stawek. Dodał również, iż na obecną chwilę na
bieżące płatności wystarcza środków finansowych.
Następnie z uwagi na brak dodatkowych pytań do omawianego powyżej projektu uchwały
Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIV/216/13 w sprawie zmiany
w budżecie Gminy na 2013 rok została przyjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie radnego
J. Polaka „wstrzymującym się”.
Ad. 7
Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy zaznaczając, iż
kredyt planowany jest w uchwale budżetowej natomiast niniejszy dokument pozwoli na
podjęcie procedury przetargowej tak aby do końca roku można było uregulować wszelkie
płatności.
Następnie ze względu na brak jakichkolwiek pytań do omawianego powyżej projektu
uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIV/217/13 w sprawie zaciągnięcia
kredytu została przyjęta 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych
obecnych na sali.
Ad. 8
W kolejnym punkcie jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy, który uzasadnił konieczność
podjęcia kolejnego projektu uchwały zaznaczając, iż z wnioskiem o wsparcie finansowe
wystąpił ksiądz proboszcz z widawskiej parafii.
Jako kolejna głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zapytała z jakiego działu została zdjęta
kwota przeznaczona na tą dotację.
Odpowiadając na powyższe Pani Skarbnik wyjaśniła, iż generalnie przeanalizowane zostały
wszystkie wydatki i kwota pochodzi z tych zadań na których można zaoszczędzić bądź z tych
które nie zostaną wykonane.
Następnie radna K. Ziółkowska zaproponowała aby nie obciążać budżetu radni powinni zrzec
się diet.
Odnosząc się do powyższej propozycji głos zabrała Pani Mecenas, która wyjaśniła, iż
powyższa propozycja nie może być poddana pod głosowanie gdyż jest to prywatna wola
radnych na jaki cel chcą przeznaczyć swoje pieniądze.
Następnie wywiązała się krótka dyskusja w trakcie której radni zgłaszali propozycje, w jaki
sposób mogą wspierać inicjatywę proboszcza dotyczącą remontu kościoła. Natomiast Pani
Dorota Kaczmarek – Kierownik Referatu Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych
w sposób szczegółowy wyjaśniła, w jaki sposób i z jakich środków finansowane są roboty
budowlane przy kościele.
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 XXIV/218/13 w sprawie udzielenia
dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie
z przeznaczeniem na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków –
budynku klasztornym pobernardyńskim, przyległym do kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Widawie została przyjęta 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich
radnych.
Ad. 9
Do omówienia następnego projektu uchwały poproszona została Pani Kaczmarek, która
wyjaśniła, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Rada Gminy
w drodze uchwały określa, jakie warunki powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla zwierząt.
Następnie z uwagi na brak dodatkowych pytań do omawianego powyżej projektu uchwały
Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIV/219/13 w sprawie wymagań
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Widawa została przyjęta 15 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych.
Ad. 10
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i zapytań jako pierwsza głos zabrała radna
K. Ziółkowska, która prosiła o wyjaśnienia dotyczące przetargu na dowóz dzieci szkolnych.
W odpowiedzi na powyższe głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, że pierwsze kroki
związane z wyłonieniem przewoźnika dzieci szkolnych rozpoczęły się w miesiącu lipcu,
kiedy to został ogłoszony przedmiotowy przetarg. Jednak ze względu na wniosek jednego
z oferentów dotyczący zmiany jednej trasy, został on unieważniony. Kolejny przetarg został
ponownie ogłoszony, wpłynęły 4 oferty – PKS Zduńska Wola, PKS Wieluń, przedsiębiorca
z Kluk oraz firma Jaguar. Kontynuując Pan Wójt oznajmił, że 3 najtańszych oferentów nie
miało złożonych wszystkich wymaganych dokumentów i zostały wezwane do uzupełnienia.
Spośród tych w/w oferentów tylko jeden z nich uzupełnił, ale tylko częściowo (PKS Wieluń)
brakujące dokumenty, pozostałych dwóch braków nie uzupełniło. W związku z powyższym,
wszystkie trzy oferty zostały odrzucone i wybrana jedyna pozostała oferta, która była
najdroższa. Od powyższego rozstrzygnięcia przetargowego odwołała się firma PKS Wieluń
kierując sprawę do KIO do Warszawy. W tym czasie, oznajmił Pan Wójt, zwróciłem się do
wszystkich 4 oferentów o wskazanie ceny za dowóz dzieci szkolnych na czas do
rozstrzygnięcia przetargowego. Tą propozycją zainteresowane były tylko dwie firmy,
tj. Jaguar i PKS Wieluń, poza tym zainteresowana propozycją okazała się inna firma
z Bełchatowa. Jednak najkorzystniejszą ofertę złożył PKS Wieluń i swoje usługi będzie
oferował do 26 września, kiedy to nastąpi rozstrzygnięcie ogłoszonego przetargu. W temacie
dowozu dzieci szkolnych Pan Wójt wyjaśnił, że opiekunkami dzieci szkolnych w autobusach
są osoby z naszej gminy, gdyż takie rozwiązanie wiąże się nie tylko z faktem dobrej
znajomości gminy, ale także z możliwością zaoferowania osobom bezrobotnym pracy.
W tym miejscu radna K. Ziółkowska zapytała o jakie formalności chodzi Panu Wójtowi,
mówiąc, że twierdząc, że oferenci nie złożyli kompletu dokumentów. Poza tym radna
K. Ziółkowska pytała, dlaczego ten sam oferent składając dokumenty w gminie Sędziejowice
spełnił warunki przetargu, a w gminie Widawa nie spełnił.
Odpowiadając na powyższe Pan Wójt oznajmił, że jego działania opierają się na prawie
ustanowionym w naszym kraju, a wymóg złożenia stosownych dokumentów nie jest żadnym
wymysłem.
Kolejno radna K. Ziółkowska pytała, czy konieczne są dowozy z wykorzystaniem
regularnych tras, tzn. z biletami, pytała, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby naliczanie od
km i wówczas nie były by potrzebne owe zezwolenia.
Po wypowiedzi radnej K. Ziółkowskiej głos ponownie zabrał Pan Wójt, który oznajmił, że od
przedsiębiorcy ubiegającego się o przewóz dzieci szkolnych wymaga się nie tylko
stosownych zezwoleń, ale także istnieje wymóg posiadania licencji przewozowych.
Kolejno, ponownie głos zabrała radna K. Ziółkowska, która informowała, że gmina
Sędziejowice ogłosiła przetarg na podstawie biletów miesięcznych, gdzie w ub. roku stawka
wynosiła 3 zł/h, a w tym roku zmniejszyła się do 2,8 zł/h. Poza tym przewoźnik może
zabierać również inne osoby poza dziećmi szkolnymi.
Do powyższego odniósł się Pan Wójt, który oznajmił, że w naszej gminie funkcjonuje inne
rozwiązanie, gdzie koszt za 1 km kształtuje się w granicach 7,68 zł, ale ta kwota jest
zróżnicowana w zależności od terenu gminy. Podsumowując temat Pan Wójt oznajmił, że
zgodnie z prawem zamówień publicznych, że każdy z wykonawców na chęć wykonywania
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danej usługi składa swoją ofertę.
W temacie głos również zabrała sołtys T. Ciechanowska, która sugerowała, że stan dróg na
terenie gminy wpływa również na zróżnicowane koszty dowozu dzieci w poszczególnych
gminach, a sołtys M. Michalski stwierdził, że jego zdaniem własny transport generuje
mniejsze koszty niż wynajęty przewoźnik.
Następnie głos zabrała radna I. Mamzer, która pytała, czy miejsca przystankowe będą
ustalone wcześniej, czy to na wniosek opiekunki autobus będzie się zatrzymywał.
Odpowiadając na powyższe Pan Wójt oznajmił, że w tym postępowaniu zostaną ustalone
miejsca zatrzymania i stosowna lista zostanie przekazana opiekunkom oraz kierowcom
autobusów. Te miejsca przystankowe ustalane są corocznie i w przeszłości tzw. dowozy
regularne umożliwiały zabieranie osób postronnych, a obecnie odchodzimy w kierunku
dowozów okazjonalnych.
W temacie dowozów dzieci szkolnych głos zabrał również radny J. Polak, który pytał, czy
podczas niepogody dzieci oczekujące na autobus szkolny w Brzykowie mogą wejść do
budynku byłej szkoły. Kolejną sprawą poruszoną przez radnego J. Polaka była kwestia
czasowego przeniesienia dr Kobierzyckiej z Brzykowa do Widawy, gdzie przyjmuje już
3 lekarzy i zdaniem radnego ta ilość jest wystarczająca i niepotrzebne jest zabieranie do
Widawy jedynego lekarza z Brzykowa.
Pan Wójt oznajmił, że młodzież szkolna może w razie niepogody skorzystać z budynku byłej
szkolny, a stosowny nad nią nadzór będzie pełnić pracownik działającego tam przedszkola.
Odnosząc się do drugiej części wypowiedzi, Pan Wójt oznajmił, że przeniesienia lekarzy
dokonuje kierownik SPZPOZ i być może takie działanie było spowodowane dużą liczbą
pacjentów i chorobą jednego z lekarzy pracujących w Widawie.
Następnie głos zabrał radny R. Bruzda, który prosił o listę odpadów przyjmowanych
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz wskazanie dni tygodnia, kiedy
ten punkt jest czynny.
Odpowiadając na sugestię radnego R. Bruzdy głos zabrała Pani Dorota Kaczmarek, która
oznajmiła, że na stronie gminy Widawa wszystkie informacje dotyczące odbioru odpadów są
zawarte, dodała, że również widnieje tam numer telefonu do Urzędu Gminy, gdzie wszystkich
informacji udzielają pracownicy.
W tym miejscu głos zabrał Pan Wójt, który oznajmił, że jeżeli zachodzi taka potrzeba, to w/w
informacje zostaną ponownie rozpropagowane.
Kolejno głos zabrała radna K. Ziółkowska, która pytała, dlaczego po awariach
wodociągowych woda z sieci praktycznie nie nadaje się do użytku.
Powyższe wyjaśnił Pan Dariusz Michniewski – Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych, który oznajmił, że w przypadku awarii może nastąpić oderwanie się ze światła
rury kamienia i w przypadku awarii wieczornej, zanim pracownik skontroluje poszczególne
hydranty upływa pewien okres czasu i zachodzi taka ewentualność, że mieszkaniec skorzysta
z sieci wodociągowej zanim zaingeruje pracownik podległej mu jednostki. Natomiast, jeżeli
awaria nastąpi nocą, to w godzinach rannych następuje płukanie rur.
Ad. 11
W tym punkcie obrad głos zabrał sołtys Z. Bartosiewicz, który serdecznie podziewał za
zorganizowanie dożynek w miejscowości Brzyków.
Następnie głos zabrał sołtys M. Michalski, który podziewał za zakupienie alubatu pełniącego
funkcję świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Woli Kleszczowej. Ponadto zasugerował, aby
ustalając stawki podatku na przyszły rok wziąć pod uwagę niską cenę żyta. Innym tematem
poruszonym przez sołtysa była kwestia dotacji na wymianę pokrycia eternitowego na
dachach. Poza tym sołtys proponował zorganizowanie wyjazdu do Spały na dożynki krajowe.
W odpowiedzi na propozycję organizacji wyjazdu głos zabrał Pan Wójt, który oznajmił, że
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w przypadku chętnych na taką imprezę wyjazd zostanie zorganizowany. W temacie dotacji na
wymianę pokrycia dachowego głos zabrała Pani Dorota Kaczmarek, która oznajmiła, że
z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska mogą skorzystać nie tylko
samorządy, ale również osoby indywidualne, który poprzez wynajęcie stosownej firmy mogą
skorzystać z dotacji. Jednak, aby z tego skorzystał samorząd, to musi mieć zagwarantowane
środki w budżecie gminy.
Natomiast w kwestii obniżenia podatku głos zabrała Pani Skarbnik, która oznajmiła, że
w ciągu roku budżetowego nie można zmieniać stawki podatku, dodała, że takich zmian
można dokonać ustalając stawki podatku na przyszły rok.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady, który poinformował, że sołectwo Widawa brało
udział w Turnieju Sołectw zorganizowanym w Szadku i zajęło 4 miejsce na 18 sołectw
uczestniczących w konkursie.
Ad. 12
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 27.06.2013 r. do 19.09.2013 r.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

W dniu 19 czerwca została zawarta umowa pomiędzy Gminą Widawa a Ośrodkiem
Badań i Kontroli Środowiska na wykonanie usługi przeprowadzenia badań na
składowisku Odpadów Suchych we wsi Chrusty dla fazy poeksploatacyjnej.
W dniu 28 sierpnia odbył się objazdowy przegląd dróg dojazdowych do posesji od
których jest utrudniony odbiór odpadów komunalnych w związku z czym Eko-Region
zawarł porozumienie z każdym z właścicieli o odbiorze odpadów w indywidualnym
terminie.
29 sierpnia został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Widawie, który działa przy ulicy Kiełczygłowskiej dwa razy w tygodniu (w każdy
roboczy piątek od godz. 1200 do godz. 1530 oraz w każdy roboczy poniedziałek od godz.
800 do godz. 1300).
Do dnia 1 lipca zawartych było 1 724 umów na odbiór odpadów komunalnych, a na dzień
dzisiejszy na terenie gminy nieruchomości wyposażone zostały w 6 411 koszy.
W związku z procedurą szacowania szkód w rolnictwie powstałych na skutek
wystąpienia na terenie gminy Widawa deszczu nawalnego w terminie od 26 maja do 26
czerwca br. komisja powołana przez Wojewodę Łódzkiego potwierdziła wystąpienie
szkód w 51 gospodarstwach rolnych, na łącznej powierzchni 216,29 ha upraw
kwalifikujących się do likwidacji. W 31 gospodarstwach rolnych, których właściciele
zadeklarowali chęć skorzystania z kredytu preferencyjnego.
Wydano 55 decyzji administracyjnych na wycięcie drzew.
Wystąpiono do Starosty Łaskiego z wnioskami o wydanie decyzji na wycięcie drzew
w następujących miejscowościach:
Rogóźno,
Widawa w parku i przy szkole,
Chrząstawa przy świetlicy,
Dębina przy drodze.
Uzyskano decyzje na usunięcie 3 sztuk świerków na placu Ośrodka Zdrowia w Widawie
oraz brzóz przy Ośrodku Zdrowia w Brzykowie.
Na terenie gminy usunięto 22 awarie oświetlenia ulicznego oraz zamontowano
dodatkowe 3 lampy w miejscowościach:
Widawa,
Rogóźno,
Kolonia Zawady.
Podpisano umowę na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Rocha (parking przy
cmentarzu).
W dniu dzisiejszym podpisana zostanie umowa na rozbudowę oświetlenia ulicznego
w miejscowości Dębina.
Z terenu gminy odłapano i odwieziono jednego psa do Schroniska Longina Siemińskiego
w Wojtyszkach.
11 września podpisano umowę z firmą „LARIX” na wykonanie trzech odcinków dróg
o nawierzchni asfaltowej w miejscowościach Wielka Wieś, Kąty i Restarzew Środkowy.
Łączna wartość zamówienia wynosi 658 080,00 zł a, termin zakończenia robót został
ustalony na 30.10.2013 r.
W dniu 13 września podpisano umowę z firmą „ORTRANS” na przebudowę drogi
w miejscowości Grabówie.
3 września Podpisano umowę z firmą „NIK – WAN” z Radomia na zakup i dostawę
kruszywa dolomitowego przeznaczonego na naprawę dróg w miejscowości Rogóźno.
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16. Zakupiono dwa budynki dla sołectw Wola Kleszczowa i Chrząstawa.
17. Podpisano umowę na rozgraniczenie drogi będącej własnością gminy oznaczonej nr 125
w miejscowości Siemiechów.
18. Zlecono wykonanie operatu wodno-prawnego dotyczącego przepustu pod drogą
w miejscowości Siemiechów.
19. Dokonano rozgraniczenia działek będącymi drogami w miejscowości Restarzew.
20. Uzyskano pozwolenie na budowę zbiornika na nieczystości ciekłe i studnię
w miejscowości Ruda.
21. Złożono dokumentację na wydanie pozwolenia na rozbudowę budynku strażnicy OSP
w Brzykowie.
22. Wykonano remont drogi na odcinku Zborów-Chrusty polegający na odnowieniu struktury
rowów, naprawie dwóch przepustów i nawiezieniu odsiewki na nawierzchnię.
23. Naprawiono destruktem drogi w miejscowościach: Ligota, Chociw koło tzw. Sigmy.
24. Naprawiono kamieniem drogę w miejscowości Klęcz.
25. Odkrzaczono i nawieziono 4 przyczepy odsiewki na drogę z Kątów do Witoldowa.
26. Naprawiono asfaltem drogi w miejscowości Świerczów, Widawa, Chrusty.
27. Naprawiono drogę w Ochlach koło posesji Państwa Wrzesiak.
28. Wykonano prace naprawcze dróg, prowadzących do łąk w Świerczowie, polegające na
przełożeniu przepustu, nawiezieniu żwiru i gruzu oraz na równaniu.
29. Naprawiono drogę w miejscowości Chrząstawa i umocniono faszyną skarpę przy rzece
Chrząstawce.
30. Nawieziono żwiru na drogę w Wincentowie.
31. Równano drogi na terenie gminy.
32. Odnowiono rowy przy drodze gminnej pomiędzy Restarzewem Środkowym
a Restarzewem Cmentarnym.
33. Odnowiono strukturę rowu w miejscowościach Zawady i Patoki.
34. Naprawiono przepust na drodze gminnej w Brzykowie za Stacją Uzdatniania Wody oraz
chodnik.
35. Odkrzaczono drogi w miejscowościach:
Kolonia Zawady,
Grabówie,
Dąbrowa Widawska.
36. Koszono pobocza przy drogach gminnych.
37. Rozłożono kamień zakupiony z funduszy sołeckich w miejscowościach: Brzyków,
Dąbrowa Widawska, Izydorów, Józefów Widawski, Ochle, Patoki, Podgórze, Chociw,
Rogóźno, Świerczów, Zabłocie, Zborów, Osieczno. Rozkładanie kamienia powiązane jest
z równaniem dróg w tych miejscowościach.
38. Trwają prace polegające na odnowieniu struktury rowów w sołectwa Sarnów, Józefów
i Sewerynów z funduszu sołeckiego.
39. Naprawiono dach przystanku w miejscowości Wielka Wieś.
40. Wykonano remont elewacji zewnętrznej budynku na stadionie.
41. Wykonano remont pomnika i ławek w parku w Widawie.
42. Na ukończeniu remont elewacji zewnętrznej budynku komunalnego w Rogóźniu.
43. Usunięto 7 awarii wodociągowych i 1 awarię kanalizacyjną.
44. Wymieniono rurę kanalizacyjną pomiędzy zbiornikami bezodpływowymi w szkole
w Ochlach.
45. Wymieniono część armatury na Stacji Uzdatniania Wody w Brzykowie.
46. Wymieniono prowadnice pomp i rury tłoczne w przepompowni głównej na oczyszczalni
ścieków w Widawie.
47. Ustawiono znak kierunkowy z numerami posesji w miejscowościach na terenie gminy.
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48. Wykonano plac betonowy i wiatę wraz z porządkowaniem terenu pod PSZOK
w Widawie.
49. Dwukrotnie przywożono żywność z Banku Żywności w Łodzi.
50. W dniach od 21 lipiec do 3 sierpień 8 dzieci ze szkół z terenu gminy skorzystało
z wyjazdu na kolonie do Zakopanego.
51. W dniach od 19 lipca do 30 lipca grupa 40 uczniów przebywała na obozie sportowo –
rekreacyjnym w Mielnie.
52. W dniach od 5 sierpnia do 12 sierpnia zorganizowano obóz językowy w miejscowości
Żywiec.
53. W miesiącu sierpniu trzech nauczycieli podwyższyło swoje kwalifikacje i zdało egzamin
na stopień nauczyciela mianowanego.
54. W miesiącach wrzesień – październik realizowany jest program „Wyprawka szkolna
2013”, dotyczący zwrotu kosztów zakupu podręczników dla uczniów klas I – III i V
szkoły podstawowej oraz II klasy szkoły ponadgimnazjalnej oraz dla uczniów
niepełnosprawnych.
55. Do 15 września była możliwość składania wniosków na stypendium szkolne dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy spełniających określone kryterium dochodowe.
56. W okresie wakacyjnym odbyły się następujące remonty w szkołach:
Szkoła Podstawowa w Ochlach – naprawa parkietu na sali gimnastycznej, wymiana
wykładziny w pokoju nauczycielskim, naprawa schodów wejściowych, wymiana rur
kanalizacyjnych;
Zespół Szkół w Chociwiu – malowanie kuchni oraz wymiana mebli kuchennych,
wymiana wykładziny w sali Oddziału Przedszkolnego, montaż zadaszenia przed
wejściem do Oddziału Przedszkolnego;
Zespół Szkół w Widawie – docieplenie ściany szczytowej sali gimnastycznej,
malowanie kuchni i pomieszczenia do wydawania posiłków, malowanie wszystkich
sanitariatów w budynku szkoły i sali gimnastycznej, malowanie grzejników,
uzupełnienie lamperii na korytarzach i klatkach schodowych, malowanie lamperii
w szatni, malowanie klas.
57. W okresie od 15 do 26 lipca w budynku byłej szkoły podstawowej w Brzykowie odbyły
się półkolonie letnie dla 31 dzieci w wieku 7 – 15 lat. W trakcie tego odpoczynku
zorganizowany został wyjazd do Aqua Parku i kina.
58. Dwie dziewczynki ze szkoły w Chociwiu, które zwyciężyły w ogólnopolskim konkursie
wiedzy o papieżu Janie Pawle II zostały uhonorowane wyjazdem nad morze, do
miejscowości Mrzeżyno w okresie od 13 do 23 sierpnia.
59. 5 lipca lokalna grupa teatralna „TACY SAMI” działająca przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Widawie wzięła udział w Pikniku Integracyjnym organizowanym przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
60. Powstała w bieżącym roku i ciesząca się dużym uznaniem grupa wokalna
„PracującyRazem” wystąpiła 4 lipca podczas jubileuszu 15-lecia Środowiskowego Domu
Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej.
61. Zorganizowano imprezy plenerowe, tj. „Dni Widawy” oraz „Dożynki Gminne”.
62. Rozpoczął się II cykl szkoleń ramach projektu POKL „Pomagając innym – pomagamy
sobie”. 17 osób podniesie swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach
zawodowych (opiekun dzienny, opiekun osób starszych, obsługa stacji paliw LPG,
obsługa wózków jezdniowych).
63. Do Powiatowego Urzędu Pracy złożono wniosek o przedłużenie okresu organizacji prac
społecznie-użytecznych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i prace te będą odbywać
się jeszcze przez 2 kolejne miesiące, tj. październik i listopad.
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64. W związku z nowym okresem zasiłkowy 2013/2014, od początku września przyjmowane
są wnioski na pomocą finansową w formie zasiłku rodzinnego.
65. W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyjmowane
są wnioski o dofinansowanie posiłków w okresie wrzesień – grudzień dla dzieci
w przedszkolach oraz uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych.
66. W dniach 29-30 lipca wydawano art. żywnościowe z Banku Żywności. Z pomocy
skorzystało ok. 1 000 rodzin a łącznie rozdysponowano ok. 11 ton żywności. Następne
wydawanie paczek żywnościowych zaplanowano na 23 – 24 września.
67. Przyjęto i wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej 44 wnioski z czego 11 wniosków dotyczyło zakończenia działalności
gospodarczej, 14 otwarcia działalności, 6 zawieszenia a 3 wznowienia.
68. W dniu 14 lipca na stadionie sportowym w Widawie odbyły się Gminne Zawody
Sportowo – Pożarnicze dla jednostek OSP z terenu gminy. W zawodach brało udział 7 z 9
drużyn.
69. Zakończył się kurs e-learningowy języka angielskiego dla dorosłych, który prowadzony
był w bibliotece.
70. Twa akcja „Zbiórki Makulatury” na rzecz biblioteki publicznej, której zebrano już ok.
2 ton. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży już zostały zakupione nowe książki do GBP
w Widawie i Filii bibliotecznej w Chociwiu.
71. Wspólnie z biblioteką włączono się do akcji organizowanej przez Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego pod tytułem „narodowe Czytanie”. W tym roku czytane były
utwory Aleksandra Fredry i m.in. w dniu 7 września na terenie biblioteki odbyło się takie
czytanie.
72. W związku z powyższa akcją przygotowano również wystawkę związaną z życiem
i twórczością pisarza Aleksandra Fredry.
73. Obecnie odbywa się kiermasz taniej książki, który potrwa do końca września.
74. Wystąpiono również o przyznanie pomocy ze środków Funduszy Europejskich na
działanie pn. „Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym”. W ramach tego zadania będzie zakupionych 100 zestawów komputerowych
łącznie ze sfinansowaniem łącza internetowego oraz kosztów dostępu do internetu a także
przeprowadzone zostanie szkolenie dla 100 rodzin z terenu gminy znajdujących się
w trudniejszym położeniu materialnym bądź też dotkniętej innym sytuacjami losowymi.
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