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Protokół Nr XXV/13 

z Sesji Rady Gminy Widawa 

odbytej w dniu 28 listopada 2013 roku 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie 
 

Ustawowa liczba radnych – 15 

Faktyczna liczba radnych – 15 

Liczba radnych obecnych – 14 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 10
00 

Sesję zakończono o godz. 12
20 

 

Ad. 1 

Otwarcia obrad kolejnego dwudziestego piątego już posiedzenia Rady Gminy dokonał Pan 

Ireneusz Płóciennik – Przewodniczący Rady, który na wstępie swego wystąpienia powitał 

wszystkich zaproszonych i obecnych na sali gości. 

W dalszej kolejności na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność 

obrad. Następnie odczytał porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie XXV 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 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Widawa w 2014 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Widawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku 

publicznym i o wolontariacie w 2014 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego 

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

własność Gminy Widawa. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Brzyków gm. 

Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku komunalnym, położonym 

w miejscowości Brzyków gm. Widawa, stanowiącym własność Gminy Widawa. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Sprawy różne. 

14. Zamknięcie obrad. 

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego 

zatwierdzeniem. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”, czyli 

jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali. 

 

Ad. 2 

Realizując dalszą część porządku obrad 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 
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uwag do protokołu Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy 

został przyjęty 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na 

sali. 

 

Ad. 3 

W kolejnym punkcie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Jerzego Sylwestra 

Woźniaka – Wójta Gminy i przedstawienie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, które 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W trakcie omawiania przedsięwzięć jakie 

realizowane były w ostatnim okresie Wójt Gminy szeroko omówił projekt pn. „Zapewnienie 

dostępu do Internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy 

Widawa”, który wkrótce będzie realizowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – 

zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

2007-2013. Dodatkowo poinformował również, iż niebawem w Gminnym Ośrodku Kultury 

odbędzie się „Festiwal Języków Obcych” mający na celu podniesienie motywacji dzieci 

i młodzież do uczenia się języków obcych. Na zakończenie swego wystąpienia Wójt Gminy 

zaprosił wszystkich radnych oraz sołtysów na „Wigilię Gminną”. 

 

Ad. 4 

Z uwagi na to, iż kolejny punkt dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Dorotę Słowińską – 

Skarbnik Gminy i udzielenie wyjaśnień w tej kwestii. 

Na wstępie swej wypowiedzi Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż przedmiotowy akt został 

przedłożony w związku z koniecznością dostosowania w planie na 2013 rok kwot dochodów 

i wydatków bieżących. Ponadto dodała, iż nastąpiła również niewielka modyfikacja 

w załączniku stanowiącym wykaz przedsięwzięć. Następnie z uwagi na, to iż pewne 

przeróbki wynikały również ze zmian, jakie należało wprowadzić w budżecie gminy Pani 

Skarbnik przy okazji omówiła również kolejny projekt uchwały. Zaznaczyła, iż jak już 

wcześniej wspomniała przede wszystkim zmianie uległy kwoty przeznaczone na nakłady 

inwestycyjne. W toku dalszego wystąpienia szczegółowo wyjaśniła, jakich zadań one 

dotyczyły i na jakie inne przedsięwzięcia zostały rozdysponowane. Dodała również, iż 

pozostałe zmiany, które także omówiła dotyczą wydatków bieżących oraz przesunięć między 

działami na działalność bieżącą. 

Następnie ze względu na brak jakichkolwiek uwag do przedłożonego projektu uchwały 

Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXV/220/13 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok została przyjęta 14 głosami „za”, czyli 

jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali. 

 

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 przedmiotowego aktu Przewodniczący Rady 

odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXV/221/13 w sprawie zmiany 

w budżecie Gminy na 2013 rok została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez 

wszystkich radnych obecnych na sali. 

 

Ad. 6 

W kolejnym punkcie jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy zaznaczając, iż jego założenia 
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obejmują pozostawienie wszystkich podatków na obecnym poziomie, czyli w takiej 

wysokości, w jakiej obowiązują w bieżącym roku. Następnie zwrócił się z prośbą do radnych 

o podjęcie przedłożonych uchwał, które określają stawki podatków na dotychczasowym 

poziomie. 

Po wystąpieniu Wójta Gminy głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zaznaczyła, iż 

obniżając cenę żyta do 60 zł za 1 kwintal tak, jak to było w roku ubiegłym należy brać 

również pod uwagę to, iż sytuacja na wsi uległa pogorszeniu, gdyż ceny skupu zboża 

drastycznie spadły, w związku z czym rolnicy w pewien sposób zostaną pokrzywdzeni. 

Następnie złożyła wniosek o obniżenie proponowanej kwoty do 57 zł za 1 kwintal 

uzasadniając swą propozycję trudną sytuacją rolników. 

Odnosząc się do powyższego wystąpienia głos zabrał Wójt Gminy przyznając, iż można 

przychylić się do zgłoszonej propozycji jednakże przed jej podjęciem należy się zastanowić 

z realizacji, jakich przedsięwzięć należy zrezygnować w przyszłym roku. Następnie wyjaśnił, 

iż kwota podatku dotyczy hektara przeliczeniowego, na który niejednokrotnie składa się kilka 

hektarów fizycznych. 

Z kolei radna K. Ziółkowska zauważyła, iż średnia cena skupu żyta, czyli kwota 69,28 zł 

podawana przez Prezesa GUS jest dość wygórowana, gdyż nawet pszenica tyle nie 

kosztowała. 

Następnie do dyskusji przyłączył się radny S. Rychlik, który zauważył, iż jeżeli dokona się 

zmniejszenia stawki podatku rolnego może okazać się, że trzeba będzie również przychylić 

się do zmniejszenia kwot innych podatków. Ponadto dodał, iż nie tylko sytuacja rolników 

uległa pogorszeniu, gdyż jego jako pracownika także. 

Wójt Gminy natomiast zaznaczył, iż przedstawiona propozycja dotycząca pozostawienia 

stawek podatku na dotychczasowym poziomie jest do przyjęcia, gdyż należy również liczyć 

się z tym, iż kwota subwencji, jakie gmina otrzymuje zmniejszy się w przyszłym roku o 

ponad 300 tys. zł. 

Następnie radny S. Rychlik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zmian w budżecie, jakie 

spowoduje zgłoszona propozycja dotycząca obniżenia średniej ceny skupu żyta jeszcze o 3 zł. 

W odpowiedzi na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż jeżeli nastąpi obniżenie dochodów 

z podatku rolnego przyjęte do projektu budżetu na kolejny rok na takim samym poziomie, jaki 

jest obecnie, to będzie się wiązało z koniecznością przeszacowania budżetu i być może będzie 

trzeba zrezygnować z pewnych wydatków inwestycyjnych, które już są bardzo napięte. 

Z kolei radny M. Janiak zapytał, ile średnio mniej zapłaciłby przeciętny rolnik podatku na 

kwartał po proponowanym obniżeniu. 

Odpowiadając na powyższe pytanie Pani Skarbnik wyjaśniła, iż nie da się wyliczyć takiej 

średniej, ponieważ zależy to przede wszystkim od klasy ziemi jaką posiada dany rolnik, gdyż 

jak wyjaśniał to już Wójt Gminy stawka podatku dotyczy hektara przeliczeniowego. 

W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady, który zaznaczył, iż będąc radnym już 

trzynasty rok nie pamięta aby podatki pozostawały na takim samym poziomie, gdyż zawsze 

były one podwyższane. Następnie przystąpił do głosowania nad zgłoszonym przez radną 

K. Ziółkowską wnioskiem dotyczącym obniżenia średniej ceny skupu żyta z proponowanej 

kwoty 60 zł za 1 kwintal do kwoty 57 zł. 

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony 10 głosami „przeciw” przy 3 głosach „za” 

radnych K. Ziółkowskiej, R. Bruzdy i J. Polaka oraz 1 głosie „wstrzymującym się” radnego 

I. Płóciennika. 

W związku z powyższym ze względu na brak jakichkolwiek dodatkowych uwag do 

omawianego powyżej projektu uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził 

głosowanie nad jego przyjęciem. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXV/222/13 w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 
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obszarze Gminy Widawa w 2014 roku została przyjęta 12 głosami „za”, przy 1 głosie radnej 

K. Ziółkowskiej „przeciw” oraz 1 głosie radnego I. Płóciennika „wstrzymującym się”. 

 

Ad. 7 

Do omówienia kolejnego projektu uchwały poproszona została Skarbnik Gminy, która 

wyjaśniła, iż wszystkie proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok są na 

poziomie obecnie obowiązującym, gdyż jak już wcześniej wspominano nie przewiduje się 

żadnym zmian w wysokości podatków. 

Następnie ze względu na brak jakichkolwiek pytań do przedstawionego powyżej projektu 

uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXV/223/13 w sprawie określenia 

stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok została przyjęta 14 głosami „za”, czyli 

jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali. 

Następnie Przewodniczący ogłosił kilkuminutową przerwę. 

 

Ad. 8 

Po wznowieniu obrad głos zabrała Pani Longina Oleszczuk – Sekretarz Gminy w celu 

uzasadnienia konieczności podjęcia uchwały dotyczącej Programu współpracy gminy 

Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zaznaczając, iż jest to wymóg 

ustawowy. Ponadto dodała, iż podjęcie przedmiotowego aktu upoważnia Wójta Gminy do 

zawierania umów z wspomnianymi organizacjami oraz przedzielania im dotacji celowych na 

realizację zadań. 

Następnie ze względu na brak jakichkolwiek pytań do przedstawionego powyżej projektu 

uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXV/224/13 w sprawie Programu 

współpracy gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2014 roku została 

przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali. 

 

Ad. 9 

Do omówienia następnego projektu uchwały poproszona została Pani Dorota Kaczmarek – 

Kierownik Referatu Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych, która w pierwszej 

kolejności poinformowała zebranych, jakiej działki dotyczy sprzedaż oraz w jakim miejscu 

jest ona usytuowana a także jakie jest jej przeznaczenie. Następnie zaznaczyła, iż z uwagi na 

prośbę osoby zainteresowanej jej kupnem przygotowany został projekt przedmiotowej 

uchwały. 

Następnie z uwagi na brak pytań do omawianego powyżej projektu uchwały Przewodniczący 

odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXV/225/13 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej 

w obrębie Widawa gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa została przyjęta 

14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali. 

 

Ad. 10 

O uzasadnienie kolejnego projektu uchwały poproszona została również Pani Kaczmarek, 

która wyjaśniła, iż przedmiotowa działka do niedawna była wydzierżawiana ponieważ jest 

ona zabudowana budynkami z możliwością prowadzenia usług. Następnie dodała, iż z uwagi 

na brak dalszego zainteresowania jej dzierżawą została ona wystawiona na sprzedaż, gdyż 

dalsze utrzymanie wspomnianych obiektów wymaga wielu nakładów finansowych. Na 
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zakończenie swego wystąpienia Pani Kaczmarek poinformowała jeszcze zebranych, jakie jest 

przeznaczenie omawianej nieruchomości. 

Następnie głos zabrała radna K. Ziółkowska pytając, czy są osoby zainteresowane wykupem 

omawianej nieruchomości. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Kaczmarek wyjaśniła, iż nie ma jeszcze zainteresowanych 

niemniej jednak nieruchomość ta została wystawiona na sprzedaż w formie przetargu 

nieograniczonego, do którego może każdy przystąpić. 

Następnie ze względu na brak dodatkowych pytań do omawianego powyżej projektu uchwały 

Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXV/226/13 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości 

zabudowanej położonej w obrębie Brzyków gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy 

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

 

Ad. 11 

W następnym punkcie Przewodniczący po raz kolejny poprosiła Panią Kaczmarek o zabranie 

głosu i omówienie przedmiotowego projektu uchwały. 

Na wstępie swego wystąpienia Pani Kaczmarek poinformowała na jakiej działce położny jest 

lokal mieszkalny, o którym mowa w niniejszym akcie oraz gdzie jest on zlokalizowany. 

Następnie wyjaśniła, iż część budynku wynajmowana jest od 10 lat przez osobę, która 

zwróciła się z prośbą o umożliwienie wykupu zajmowanej przez nią części tego lokalu. 

Dodała również, iż pozostałe pomieszczenie omawianej nieruchomości zajmowane jest przez 

Centralę Telekomunikacji Polskiej S.A. a umowa dzierżawy zawarta została na dłuższy okres, 

bo do 2022 roku. Na zakończenie podkreśliła, iż sprzedaży z prawem pierwszeństwa wykupu 

będzie dotyczyła jedynie ta część budynku, która jest wynajmowana przez dotychczasowego 

najemcę, czyli osobę wnioskującą o możliwość jego nabycia. 

Następnie z uwagi na brak pytań do omawianego powyżej projektu uchwały Przewodniczący 

odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXV/227/13 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w 

budynku komunalnym, położonym w miejscowości Brzyków gm. Widawa, stanowiącym 

własność Gminy Widawa została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez 

wszystkich radnych obecnych na sali. 

 

Ad. 12 

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i zapytań Przewodniczący odczytał w pierwszej 

kolejności pismo skierowane do Rady Gminy z prośbą Komendanta Policji Wojewódzkiej w 

Łodzi dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2014 rok budynków lub ich 

części oraz gruntów wykorzystywanych w celu utrzymania bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie gminy Widawa. 

Następnie głos zabrał radny S. Rychlik – Przewodniczący Komisji Budżetu, który 

poinformował, iż odczytane pismo było przedmiotem obrad Komisji, której przewodniczy 

a odpowiedź na prośbę jest odmowna.  

Natomiast radny R. Bruzda zauważył, iż pismo skierowane zostało do Rady Gminy, i to rada 

powinna poprzez głosowanie o tym zadecydować. 

Odnosząc się do powyższej uwagi głos zabrała Pani Mecenas Małgorzata Byczyńska, która 

wyjaśniła, iż nie należy wracać do przegłosowanej już uchwały, gdyż tworząc projekt 

należało wziąć pod uwagę takie zwolnienie. 

W powyższej kwestii głos zabrał również Wójt Gminy zaznaczając, iż podziela stanowisko 

Komisji Budżetowej, gdyż jeżeli tylko Komenda Wojewódzka Policji rozpocznie remont 
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Komisariatu w Widawie, to wówczas można podjąć decyzję o zwolnieniu z podatku.  

Powyższą wypowiedź uzupełniła jeszcze Pani Mecenas informując o tym, iż jeśli chodzi 

o zwolnienie podatkowe, to można w ciągu roku podatkowego podjąć taką decyzję 

w przeciwieństwie do stawek podatku, które muszą zostać uchwalone przed rokiem 

budżetowym. 

Z kolei radny R. Bruzda zapytał jakiej kwoty dotyczyłoby to zwolnienie. 

Odpowiadając na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż nie jest to duża kwota rzędu 1 tys., czy 

też około 2 tys. zł. 

Natomiast Pani Mecenas wyjaśniła jeszcze, iż w przypadku podatku od nieruchomości, to 

musi być zwolnienie przedmiotowe i dotyczyć będzie wszystkich budynków czy też 

nieruchomości wykorzystywanych na cele obronności. Dodała również, iż nie koniecznie 

musi to mieć formę zwolnienia z podatku, gdyż można również zastosować ulgę 

indywidualną do określonej jednostki w postaci chociażby rozłożenia na raty czy też 

całkowitego umorzenia płatności. 

W toku dalszych obrad Przewodniczący odczytał apel „Gwiazdka dla Wszystkich dzieci” 

dotyczący wsparcia materialnego bądź też finansowanego organizowanej przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej akcji. 

Następnie głos zabrał radny M. Janiak pytając o kwestię związaną z usunięciem drzew na tzw. 

Kurhanie. 

Odpowiedzi na to pytanie udzieliła Pani Kaczmarek wyjaśniając, iż uzyskano zezwolenie na 

usunięcie 8 szt. topoli. Następnie dodała, iż w zamian za to trzeba posadzić nowe drzewa 

ponieważ jest to teren leśny. Ponadto wyjaśniła, iż należy w dalszej kolejności wytypować 

firmę, która dokona ścięcia tych drzew, gdyż z uwagi na teren, na jakim one się znajdują 

muszą one być wycinane fragmentami. Na zakończenie poinformowała, iż muszą one zostać 

usunięte do końca grudnia. 

Po wystąpieniu Pani Kaczmarek głos zabrał ponownie radny M. Janiak, który zauważył, iż 

przy terenie szkolnym należałoby umieścić znak ograniczenia tonażu bądź też zastosować 

inne rozwiązanie uniemożliwiające wjazd na tą drogę samochodom ciężarowym, które 

stanowią duże zagrożenie dla dzieci uczęszczających tą drogą do szkoły a także niszczą 

nawierzchnię drogi. 

Z powyższą uwagą zgodził się Wójt Gminy, który zaznaczył, iż droga o której mowa jest 

drogą jednokierunkową z tego względu aby zwiększone zostało bezpieczeństwo dzieci 

uczęszczających tym odcinkiem do szkoły. Ponadto dodał, iż zamontowano tam również 

dodatkowe oświetlenie. Dodatkowo podkreślił, iż najlepszym jego zdaniem rozwiązaniem 

będzie wstawienie znaku ograniczenia ruchu określonych pojazdów. 

Następnie głos zabrała radna K. Ziółkowska pytając na jakim etapie jest budowa oświetlenia 

ulicznego w Dębinie. 

Odnosząc się do powyższego pytania odpowiedzi udzieliła Pani Kaczmarek, która wyjaśniła, 

iż oświetlenie zostało wykonane natomiast problem jest z odbiorem robót przez PGE. W toku 

dalszego wystąpienia szczegółowo wyjaśniła na czym polega ten dylemat, który głównie 

związany jest z reorganizacją Przedsiębiorstwa Energetycznego. Na zakończenie 

poinformowała na jakim etapie są końcowe uzgodnienia i kiedy ewentualnie nastąpi 

zakończenie tego zadania. 

Uzupełniając powyższą wypowiedź głos zabrał Pan Wójt, który zaznaczył, iż rzeczywiście 

sprawy pewnych uzgodnień z Zakładem Energetycznym od dłuższego czasu znacznie zaczęły 

się wydłużać. 

Następnie zabierając ponownie głos radna K. Ziółkowska zapytała, czy jako gmina można 

byłoby wystąpić do władz powiatu o zabezpieczenie w budżecie środków na remont drogi 

powiatowej w Dąbrowie Widawskiej, która jest bardzo zniszczona i dokonuje się na niej 

jedynie drobnych napraw, które i tak nie poprawiają jej stanu. 
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Ustosunkowując się do powyższej uwagi głos zabrał Wójt Gminy, który zaznaczył, iż zostanie 

skierowana taka prośba do powiatu. 

W tym miejscu rady A. Mielczarek zabierając głos zaznaczył, iż należałoby również przy 

okazji wystąpić z wnioskiem o modernizację drogi na odcinku od miejscowości Zborów do 

końca Ochel, która maiła być wykonana w ramach Projektu Północ-Południe. 

Następnie wywiązała się która dyskusja w powyższym temacie, w trakcie której radny 

R. Bruzda zauważył, iż w miejscowości Ligota brak jest chodnika, który miał być wykonany 

w ramach wspomnianego projektu i który jest dla mieszkańców bardzo potrzebny wobec 

czego również w tej kwestii należałoby wnioskować. 

Odnosząc się do powyższego Wójt Gminy wyjaśnił, iż sprawa ta była wielokrotnie omawiana 

a odpowiedź w tej kwestii była taka, iż nie zostało to ujęte w projekcie i nie będzie to 

zrealizowane. Zaznaczył jednak, iż można wnioskować o wykonanie tego zadania, jako 

dodatkowego odrębnego przedsięwzięcia. 

 

Ad. 13 

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Pan Z. Bartosiewicz – sołtys sołectwa Brzyków, który 

poprosił o naprawę drogi w kierunku Siemiechowa oraz zamontowanie trzech znaków a 

mianowicie lustra przy zjeździe na drogę w kierunku Siemiechowa i dwóch znaków 

informujących o tzw. „drodze ślepej” na Kolonii Brzyków oraz koło kapliczki. 

Do powyższych próśb ustosunkował się Pan Dariusz Michniewski – Kierownik Gminnego 

Zakładu Usług Komunalnych, który wyjaśnił, iż brakuje pieniędzy na remont dróg. Natomiast 

w kwestii znaków zaznaczył, iż zostaną one zamontowane jeżeli tylko będzie to możliwe. 

Powyższą wypowiedź uzupełnił Wójt Gminy wyjaśniając, iż lustro niebawem zostanie 

zamontowane a pozostałe znaki, jak tylko zostaną zakupione to również wkrótce zostaną 

wstawione we wskazane miejsca. 

Jako kolejna głos zabrała Pani S. Sztangret – sołtys sołectwa Siemiechów, która zapytała 

kiedy będzie wstawiony przepust na drodze w kierunku Rychłocic, gdyż obecny zagraża 

zawaleniem się tym bardziej, iż tą trasą uczęszcza wiele samochodów ciężarowych. 

W odpowiedzi na powyższe Kierownik GZUK wyjaśnił, iż na obecną chwilę nie ma funduszy 

na realizację tego zadania. 

Następnie wywiązała się krótka dyskusja w powyższym temacie, w trakcie której Pan 

D. Michniewski wyjaśnił, które zadania należało wykonać w pierwszej kolejności oraz koszty 

jakie miałoby pochłonąć wspomniane zadanie. 

Natomiast Przewodniczący Rady zauważył, iż z uwagi na ograniczone środki finansowe, 

jakimi dysponuje gmina nie jest możliwe wykonanie wszystkich zadań. 

Z kolei jeden z mieszkańców gminy wystąpił z propozycją ograniczenia powierzchni parku na 

rzecz wygospodarowania 2 metrów wokół niego na miejsca parkingowe. Następnie uzasadnił 

swoją propozycję zaznaczając, iż kwestia taka mogłaby być dosyć kontrowersyjna wobec 

czego można byłoby przeprowadzić wśród mieszkańców referendum w tej sprawie. 

Natomiast przewodniczący Rady zauważył, iż realizując taką propozycję ograniczy się bardzo 

powierzchnię parku. Ponadto wskazał, iż na terenie Widawy znajduje się parking, z którego 

nikt nie korzysta. 

Do powyższej dyskusji włączył się również Wójt Gminy, który zaznaczył, iż rzeczywiście na 

terenie Widawy jest problem z miejscami parkingowymi. Dodał również, iż podjęte zostały 

próby wykupu działki znajdującej się za Ośrodkiem Zdrowia w celu zagospodarowania jej na 

dodatkowe miejsca parkingowe ale bez żadnych rezultatów. 

Następnie głos zabrała Pani M. Werner – sołtys sołectwa Widawy, która szczegółowo 

wyjaśniła o jaką działkę chodzi. Ponadto przedstawiła, jak jej zdaniem powinien zostać 

zagospodarowany teren za Ośrodkiem Zdrowia. 

Jako kolejny głos zabrał Pan W. Piechowicz – sołtys sołectwa Dąbrowa Widawska, który 
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poprosił o nawiezienie na drogę w kierunku Wielkiej Wsi 4 przyczep kamienia. Ponadto 

poprosił o rozwiązanie kwestii odwodnienia i udrożnienia rowów. 

Odnosząc się do powyższej kwestii głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, iż kwestia 

związana z kamieniem drogowym uzgodniona została na zebraniu z mieszkańcami. 

Następnie głos zabrała Pani B. Wojtylak – sołtys sołectwa Ochle, która podziękowała za 

przeprowadzenie remontu w sali OSP, gdzie młodzież niebawem będzie organizowała 

„Andrzejki”, na które wszystkich zaprasza. 

W dalszej kolejności głos zabrała Pani U. Olejniczak – sołtys sołectwa Grabówie, która 

podziękowała za utwardzenie drogi. 

Jako kolejny głos zabrał radny R. Bruzda, który zasygnalizował, iż między Ligotą a Podulami 

znajduje się droga gminna, która jest praktycznie nieprzejezdna i wskazane jest utwardzenie 

gdyż mieszkańcy gminy z niej korzystają. 

W odniesieniu do powyższej uwagi głos zabrał Wójt Gminy, który zaznaczył, iż zostanie 

wyjaśniona kwestia stanu drogi, o której wspomniał radny i podjęte zostaną odpowiednie 

kroki. 

Z kolei Pan I. Kozieł – sołtys sołectwa Zawady podziękował za budowę chodnika 

w miejscowości Zawady. 

 

Ad. 14 

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. 

 

           Przewodniczący 

Protokołowała:         Rady Gminy Widawa

   

Jolanta Szuleta            Ireneusz Płóciennik 



9 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY 
z działalności międzysesyjnej od 19.09.2013 r. do 28.11.2013 r. 

 

1. 19 października na placu targowym w Widawie przeprowadzona została akcja „Drzewko 

za surowce”. Akcja ta cieszyła się bardzo ogromnym zainteresowaniem, zebrano bardzo 

dużą ilość elektrośmieci i makulatury. Za dostarczone surowce mieszkańcy otrzymywali 

drzewka i krzewy a oprócz tego były do rozlosowania atrakcyjne nagrody w postaci 

sprzętu gospodarstwa domowego. Rozdano około 500 szt. drzewek i krzewów 

ozdobnych. 

2. W dniach od 21 do 25 października na terenie gminy odbywała się zbiórka 

wielkogabarytów. Zebrano ogromne ilości odpadów. Powyższe akcje prowadzone były 

wspólnie z firmą EKO – REGION. 

3. 20 września podpisano umowę z Powiatem Łaskim na przebudowę chodnika przy drodze 

powiatowej w miejscowości Zawady. 

4. Wykonano prace polegające na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości 

Widawa ul. Nowy Rynek, tj. dworzec PKS oraz na ul. Rocha przy cmentarzu. 

5. Wykonano prace polegające na przebudowie oświetlenia drogowego w miejscowości 

Dębina, która w części zostanie sfinansowana w roku bieżącym zaś pozostała kwota 

zostanie uregulowana z przyszłorocznego budżetu. 

6. Zlecono wykonanie dokumentacji na dobudowę oświetlenia drogowego w miejscowości 

Klęcz. 

7. W dniu 15 listopada wydano decyzję przedsiębiorcy Panu Longinowi Siemińskiemu - 

właścicielowi Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego mieszczącego się w Łodzi 

w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami. 

8. W dniu 29 października dokonano nasadzeń ponad 271 sztuk drzew na działkach 

stanowiących własność gminy: 

 na działce w Patokach posadzono 150 sztuk, 

 na działce przy OSP w Chociwiu posadzono 110 sztuk, 

 na działce w Widawie, tj. teren stadionu posadzono 11 sztuk. 

9. Wydano 74 decyzje na usunięcie drzew i krzewów. 

10. Wystąpiono do Starostwa o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew na działkach 

gminnych w miejscowościach: 

 Ligota – 2 sztuki wierzby, 

 Ruda – 5 sztuk akacji, 

 Świerczów – 2 sztuki, tj. grabu i akacji, 

 Widawa w parku – 7 sztuk, tj. 2 szt. jarzębiny, 2 szt. klonu, tuję, wierzbę i czeremchę 

oraz krzewów gatunku bez czarny i dzika róża, 

 Rogóźno – 2 sztuki wierzby, 

 Chrząstawa – 1 sztuka lipy, 

11. W dniu 6 listopada wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę 

stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Widawa dla PKN ORLEN 

Płock. 

12. Zakończono roboty budowlane polegające na remoncie drogi w miejscowości Grabówie. 

Wykonano odcinek około 2,5 km drogi tłuczniowej. Łączna kwota robót wyniosła 

174 890,00 zł. brutto. 

13. Zakończono roboty budowlane polegające na przebudowie dróg w miejscowościach: 

 Kąty na odcinku około 500 m za kwotę prawie 115 tys. zł, 
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 Wielka Wieś A i B na odcinku ponad 600 m wraz z powierzchnią około 530 m
2 

nawierzchni utwardzonej z kostką brukową oraz przebudową przepustu za kwotę 

przeszło 214 tys. zł, 

 Restarzew Środkowy na odcinku około 1 km za kwotę prawie 329 tys. zł. 

Łączna wartość przebudowanych odcinków dróg to kwota ponad 658 tys. zł. 

14. Zakupiono kruszywo drogowe z przeznaczeniem na remont dróg w miejscowości 

Rogóźno. Kruszywo to rozprowadzono na 5 odcinkach dróg o łącznej długości przeszło 

1 200 m. Koszt zakupu kruszywa, to kwota około 70 tys. zł. 

15. W dniu 15 listopada ogłoszono przetarg na zakup energii elektrycznej na rok 2014 dla 

punktów poboru Gminy Widawa i jej jednostek organizacyjnych. Oferty złożone zostały 

przez firmy: 

 PKP Energetyka S.A. – Pion Sprzedaży z Warszawy, 

 Energa Obrót SA z Gdańska, 

 PGE OBRÓT S.A. z Rzeszowa. 

Prawdopodobnym dostawcą będzie firma PGE OBRÓT S.A. z Rzeszowa, która 

zaoferowała najniższą cenę. Proponowane kwoty są niższe niż obowiązujące w roku 

bieżącym. 

16. 30 października zawarto umowy na dostawę oleju opałowego w wyniku rozstrzygniętego 

postępowania przetargowego. Zaoferowany upust do ceny za jeden litr oleju to 0,13 zł. 

17. W dniu 23 października zawarto umowy na dostawę węgla kamiennego, miału i Eko-

groszku w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego. Dostawcą będzie firma 

Państwa Kapiczyńskich z Widawy. Ceny za 1 tonę kształtują się następująco: 

 eko-groszek – 760,00 zł, 

 miał kamienny – 540,00 zł, 

 węgla kamiennego – 787,00 zł. 

18. Wystąpiono o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na przebudowę przepustu na rowie 

melioracyjnym w miejscowości Siemiechów, w miejscu istniejącego przepustu 

zaprojektowano budowę przepustu podwójnego, tzw. okularowego. 

19. W miejscowości Ruda przy świetlicy wiejskiej zakończono budowę bezodpływowego 

zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z zewnętrzną instalacja kanalizacyjną. 

20. W miesiącu październiku odebrana została inwestycja pn. „Przebudowa kanalizacji 

deszczowej – odwodnienie dróg osiedlowych w Widawie”. W ramach realizacji tego 

zadania wybudowano kanalizację o łącznej długości ponad 1 100 m za kwotę przeszło 

506 tys. zł. 

21. 20 września podpisano umowę na udzielenie pomocy w ramach wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju dotyczącej dofinansowania przebudowy centralnego ogrzewania 

w Gminnym Ośrodku Kultury oraz remontu strażnicy OSP w Restarzewie Cmentarnym. 

22. 27 listopada podpisano umowy na odśnieżanie dróg gminnych. 

23. Równano drogi w miejscowościach: Restarzew Środkowy, Patoki, Ruda, Goryń, 

Chrząstawa, Sarnów, Józefów Widawski, Osieczno, Kąty - Wola Kleszczowa, Wielka 

Wieś - Siemiechów, Dębina, Babina, Wielka wieś, Zabłocie, Chociw. 

24. Naprawiono asfaltem drogi na odcinkach: Klęcz – Sarnów i Chociw – Las Zawadzki. 

25. Naprawiono kamieniem lub żwirem drogi w miejscowościach: Widawa, Restarzew 

Środkowy, Restarzew Cmentarny, Dąbrowa Widawska – Izydorów, Chrusty, Ochle – 

Kawały, Kąty, Józefów Widawski. 

26. Prowadzono wykoszenia na terenie gminy przy drogach gminnych 

27. Odkrzaczono drogi na odcinkach: 

 Zawadach – Las Zawadzki, 

 w miejscowości Ruda, 

 do Babiny od trasy na Burzenin. 
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28. Wykonano konserwację rowu w miejscowościach: Sarnów, Józefów, Sewerynów, na 

długości ok. 1900 mb wraz z naprawą przepustu pod drogą gminną. 

29. Wykonano konserwację rowu w miejscowości Zborów wraz z naprawą dwóch 

przepustów na długości ok. 950 mb. 

30. Naprawiono przepust pod drogą z Widawy od ul. Wieluńskiej na Dąbrowę Widawską. 

31. Naprawiono i udrożniono przepust na drodze Dąbrowa Widawska – Wielka Wieś. 

32. Zakończono remont elewacji budynku komunalnego w Rogóźniu. 

33. Prowadzono prace naprawcze i konserwacyjne polegające na usuwaniu przecieków 

dachów, naprawie instalacji elektrycznej na budynkach komunalnych po byłej szkole 

w Zawadach oraz byłym przedszkolu w Chociwiu. 

34. Wymieniono drzwi wraz z ościeżnicami w budynku świetlicy wiejskiej w Górkach 

Grabińskich 6 szt. 

35. Wymieniono drzwi zewnętrzne wraz z ościeżnicą budynku świetlicy wiejskiej 

w Wincentowie. 

36. Wykonano posadzkę z płytek ceramicznych (około 130m²) oraz zamontowano kratkę 

wentylacyjną w budynku OSP w Ochlach. 

37. Usunięto przecieki na dachu budynku GOK. 

38. Wymieniono rury tłoczone i prowadnice pomp przepompowni Oczyszczalni ścieków 

w Widawie. 

39. Remontowano przepompownie sieciowe. 

40. Wykonano odwodnienie wjazdu do Ośrodka Zdrowia w Widawie. 

41. Wykonano prace remontowe na Stacji Uzdatniania Wody związane z dostosowaniem do 

większej mocy. Prace polegały na wymianie transformatora, ograniczników napięć, 

układu pomiarowego a także doposażeniu rozdzielni w pomiar półpośredni. Wartość prac 

to kwota przeszło 50 tys. zł. 

42. Usunięto 8 awarii wodociągowych i 15 awarii kanalizacji sanitarnej. 

43. Zamontowano wiatę przystankową wraz z ułożeniem kostki w miejscowości Podgórze. 

44. Naprawiono barierkę ochronną przed szkołą w Ochlach. 

45. Ustawiono znaki kierunkowe z numerami posesji w miejscowościach: Goryń, Klęcz, 

Dębina, Kolonia Zawady. 

46. Usunięto w parku w Widawie 7 sztuk drzew oraz krzewy. 

47. Uzupełniono kamieniem ubytki ciągów komunikacyjnych placu targowego w Widawie. 

48. Przywieziono kolejną partię żywność z Łodzi. 

49. Przygotowano mieszankę soli z piaskiem na zimowe utrzymanie drogi. 

50. Od dnia 14 września przyjęto i wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej 40 wniosków, z czego: 

 6 wniosków dotyczyło zakończenia działalności gospodarczej, 

 4 otwarcia działalności, 

 7 zawieszenia, 

 3 wznowienia; pozostałe dotyczyły zmian. 

51. Zmarło 19 mieszkańców gminy a urodziło się 12. 

52. W dniu 12 października odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej dla nauczycieli 

i pracowników szkół z terenu Gminy Widawa. Na tę uroczystość zorganizowano koncert 

piosenek Anny German w wykonaniu artystów z Teatru Muzycznego w Łodzi. 

53. W dniu 20 listopada odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy za 

najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Stypendium otrzymało 51 

najzdolniejszych uczniów w łącznej kwocie 9 800 zł. 

54. W miesiącu październiku wypłacono „Wyprawkę szkolną 2013”, tj. zwrot kosztów 

zakupu podręczników dla uczniów klas I – III i V szkoły podstawowej, II klasy szkoły 
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ponadgimnazjalnej oraz dla uczniów niepełnosprawnych w łącznej kwocie ponad 

21 tys. zł. 

55. Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Link 

do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera” wspierającego młodych ludzi z małych 

miejscowości w podejmowaniu świadomych wyborów zawodowych. W ramach projektu 

będą odbywały się spotkanie mające na celu pomoc młodym ludziom w podejmowaniu 

decyzji o dalszym kierunku nauki. 

56. 28 września odbyła się uroczystość jubileuszu Złotych Godów, poprzedzona mszą św. 

a także uświetniona występem grupy wokalnej „PracującyRazem”. 

57. Po raz kolejny 11 listopada obchodzone były uroczystości związane z Świętem 

Niepodległości. 

58. W związku z corocznie organizowaną akcją „Gwiazdka dla wszystkich dzieci”, 

wystąpiliśmy z apelem o przekazywanie darów. Z pozyskanych środków zostaną 

przygotowane paczki dla dzieci z najuboższych rodzin. W ubiegłym roku paczki zostały 

przekazane 51 rodzinom. 

59. W ramach realizowanego projektu „Pomagając innym pomagamy sobie”, siedemnaście 

osób ukończyło kursy zawodowe i uczestniczyło w spotkaniach z doradcą zawodowym 

i psychologiem. 

60. W dniach 23 i 24 września oraz 25 i 26 listopada wydawano żywność pozyskaną z Banku 

Żywności. Z tej formy pomocy obecnie korzystają 604 rodziny, ilość zakładanych kart 

żywnościowych systematycznie wzrasta. 

61. Osiemnaście rodzin nieradzący sobie z pełnieniem funkcji wychowawczo-opiekuńczej, 

objętych jest opieką ze strony asystenta rodziny. 

62. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych od 1 września 2013 r. oddziały szkolne liczące więcej 

niż 24 uczniów należy obowiązkowo dzielić na grupy, przy czym liczba uczniów 

w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni 

komputerowej („jeden uczeń przy jednym komputerze"). Z uwagi na fakt, że dotychczas 

pracownie komputerowe w szkołach z terenu gminy wyposażone były w 10 komputerów, 

należało podjąć kroki, aby uniknąć dodatkowych podziałów uczniów na grupy, które 

bezpośrednio przekładały się na wzrost kosztów kształcenia. W tym celu zakupiono 

Medana S.A. po okazyjnej cenie 50 zł za szt. 30 używanych zestawów komputerowych 

o parametrach technicznych zbliżonych do tych dotychczas używanych w pracowniach 

szkolnych. Zestawy te zostały przygotowane do pracy przez gminnego informatyka 

i przekazane do: 

 15 szt. do ZS w Widawie, 

 7szt. do ZS w Chociwiu, 

 3 szt. do SP w Ochlach, 

 5 szt. do jednostek organizacyjnych Gminy. 

63. W dniu 18 listopada podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Zapewnienie dostępu 

do Internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Widawa” w 

ramach działania 8.3. W ramach projektu 100 gospodarstw z terenu gminy, zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym, zostanie wyposażonych w zestaw komputerowy oraz dostęp do 

Internetu. Opłata abonamentowa za Internet zostanie również sfinansowana z budżetu 

projektu. Grupa docelowa beneficjentów projektu została określona, jako: 

1) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej – 15 gospodarstw; 

2) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych – 23 gospodarstwa; 
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3) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej 

uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia 

we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej – 11 gospodarstw; 

4) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym – 10 gospodarstw; 

5) rodziny zastępcze – 1 gospodarstwo; 

6) dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których 

przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku 

poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny 

wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę 

w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie 

Statystycznym” – 40 gospodarstw. 

Całkowity koszt projektu to kwota ponad 675 tys. zł, w całości dofinansowany ze 

środków zewnętrznych, w tym 574 251,50 zł pochodzi z budżetu środków europejskich 

a 101 338,50 zł ze środków publicznych krajowych. 


