Protokół Nr XXVI/13
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 27 grudnia 2013 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 14
Sesję rozpoczęto o godz. 1010
Sesję zakończono o godz. 1340
Ad. 1
Otwarcia obrad kolejnego 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 proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy Widawa.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawozdanie roczne z działalności Wójta Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Widawa w sprawie
złożonych oświadczeń majątkowych za 2012 rok.
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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia osoby odpowiedzialnej za realizację Projektu pn.
„Zapewnienie dostępu do Internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
mieszkańców gminy Widawa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne –
zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Widawa na
2014 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy
Widawa na 2014 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2014 rok.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.
Po zaprezentowaniu 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.
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Ad. 2
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady 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 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na
sali.
Ad. 3
W toku dalszego posiedzenia Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Jerzego
Sylwestra Woźniaka – Wójta Gminy i przedstawienie sprawozdania podsumowującego jego
całoroczną działalność. Przedstawione przez Pana Wójta sprawozdanie stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 4
Realizując dalszą część porządku obrad Przewodniczący odczytał informację dotyczącą
złożonych oświadczeń majątkowych radnych oraz informację Wójta Gminy również
w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2012 rok przez kierowników jednostek
oraz osób podejmujących decyzje w imieniu Wójta.
Następnie zarządził kilkuminutową przerwę.
Ad. 5
Po wznowieniu obrad głos zabrała Pani Dorota Słowińska – Skarbnik Gminy, która
zaznaczyła, iż konieczność wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na
2013 rok podyktowana została koniecznością modyfikacji planu dochodów i wydatków
bieżących. Ponadto dodała, iż również w wykazie przedsięwzięć zmianie uległa wysokość
wydatków na zadanie związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
z obszaru Gminy Widawa.
Następnie ze względu na brak jakichkolwiek uwag do przedłożonego projektu uchwały
Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVI/228/13 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok została przyjęta 14 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 6
Do omówienia kolejnego projektu uchwały poproszona została również Pani Skarbnik, która
wyjaśniła, iż przedmiotowy akt sporządzony został w związku z przesunięciami w planie
wydatków między rozdziałami z tych kwot, które nie zostaną wykonane na te, do których
realizacji brakuje pieniędzy. Ponadto wyjaśniła, iż z treści niniejszego dokumentu
w paragrafie pierwszym należy usunąć zapis „zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały” oraz w paragrafie drugim „nr 2”, które omyłkowo zostały wpisane do tego
dokumentu.
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 XXVI/229/13 w sprawie zmiany
w budżecie Gminy na 2013 rok została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich radnych obecnych na sali.
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Ad. 7
Realizując kolejny punkt obrad Przewodniczący Rady w pierwszej kolejności odczytał
stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały
o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu
budżetu Gminy Widawa.
W dalszej kolejności głos zabrała Pani Skarbnik, która wyjaśniła, iż do przedmiotowego
projektu uchwały przedłożona została autopoprawka, z uwagi na to, iż zaszła konieczność
wprowadzenia jeszcze jednego zadania dotyczącego „Zapewnienia dostępu do internetu dla
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Gminy Widawa”. Następnie
poinformowała, jaka kwota dofinansowania będzie przypadała na dany rok w związku
z realizacją wspomnianego powyżej przedsięwzięcia oraz jakie w związku z tym
wprowadzone zostały zmiany w omawianym projekcie uchwały.
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 XXVI/230/13 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok została przyjęta 14 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 8
W kolejnym punkcie Przewodniczący odczytał kolejną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Widawa na
2014 rok.
Następnie głos zabrała Pani Skarbnik, która wyjaśniła, iż do niniejszego aktu przedłożona
została również autopoprawka, co podyktowane było także koniecznością wprowadzenia
wspomnianego wcześniej zadania dotyczącego „Zapewnienia dostępu do internetu dla
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Widawa”. Ponadto wyjaśniała
jakie w związku z tym wprowadzone zostały zmiany w projekcie uchwały budżetowej.
Dodatkowo zaznaczyła, iż w związku z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej
dokonano podziału dotacji na podmiotowe, przedmiotowe i celowe.
Jako kolejny głos zabrał Wójt Gminy, który zaznaczył, iż mimo że kwoty podatków na
przyszły rok nie ulegają zmianie to po raz pierwszy w tej kadencji udało się zamknąć budżet
bez konieczności zaciągania kredytu a oprócz tego udało się nawet wypracować nadwyżkę
operacyjną w kwocie ponad 1,9 mln zł. Następnie wymienił najważniejsze zadania, jakie
zostały ujęte w przyszłorocznym budżecie.
Następnie z uwagi na brak pytań do omawianego powyżej projektu uchwały Przewodniczący
odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVII/231/13 w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2014 rok została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 9
Do omówienia kolejnego punktu poproszona została Pani Longina Oleszczuk – Sekretarz
Gminy, która poinformowała, iż w dniu 18 listopada podpisana została umowa na
dofinansowanie projektu pn. „Zapewnienie dostępu do internetu dla zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Widawa”, który szczegółowo został wcześniej
już omówiony przez Wójta Gminy. Następnie zaznaczyła, iż sam fakt podpisania umowy
oznacza, iż Wójt Gminy przyjął na siebie odpowiedzialność za realizację wspomnianego
zadania jednakże opis priorytetów tego projektu wymaga podjęcie odrębnej uchwały
określającej osobę odpowiedzialną za jego wykonanie oraz określenie obowiązków tej osoby.
Ponadto dodała, iż dla zapewnienia prawidłowej realizacji tego przedsięwzięcia Wójt Gminy
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odrębnym zarządzeniem powołał również zespół zarządzający, którego skład wymieniła.
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 XXVI/232/13 w sprawie ustalenia
osoby odpowiedzialnej za realizację Projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu dla
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Widawa” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa:
Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion została przyjęta 14 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 10
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż plan pracy Rady Gminy omawiany
był na komisjach wobec czego nie widzi potrzeby odczytywania jego treści oraz ponownego
omawiania.
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 XXVI/233/13 w sprawie
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Widawa na 2014 rok została
przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 11
W następnym punkcie w pierwszej kolejności Przewodniczący wyjaśnił, iż plany pracy
poszczególnych komisji rady stanowią załączniki do przedmiotowego projektu uchwały, które
opracowane zostały na posiedzeniach tychże komisji.
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 XXVI/234/13 w sprawie
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Widawa na 2014 rok została
przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 12
O uzasadnienie kolejnego projektu uchwały poproszona została ponownie Sekretarz Gminy,
która wyjaśniła, iż zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości Rada Gminy jest
zobowiązana do corocznego uchwalania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który określa lokalną politykę
która ma prowadzić do minimalizacji wszelkich skutków związanych z nadużywaniem
alkoholu i narkotyków.
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 XXVI/235/13 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok została przyjęta 14 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 13 i 14
W toku dalszych obrad głos zabrał Wójt Gminy, który podziękował sołtysom za całoroczną
współpracę oraz wręczył sołtysom szczególnie zasłużonym w pracy na rzecz sołectwa
dyplomy uznania. Ponadto złożył wszystkim życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku.
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Następnie głos zabrał Pan Adam Kucper – radny Rady Powiatu, który pokrótce przedstawił
całoroczną działalność powiatu łaskiego.
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.
Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Gminy Widawa

Jolanta Szuleta

Ireneusz Płóciennik
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SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY
Wykonano kanalizację deszczową w Widawie na długości 1 128 m. Wartość wykonanych
robót wyniosła prawie 507 tys. zł.
2. Zrealizowano przebudowę drogi wewnętrznej w Wielkiej Wsi polegającej na położeniu
nakładki asfaltowej na długości 615 m wraz z utwardzeniem nawierzchni z kostki
brukowej na powierzchni 530 m2. Wartość inwestycji wyniosła około 215 tys. zł.
3. Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze w miejscowości Kąty o długości 490 m.
Wartość wykonanych robót to kwota około 115 tys. zł.
4. Wykonano nawierzchnię asfaltową w miejscowości Restarzew Środkowy na długości
990 m. Wartość wykonanych robót wyniosła prawie 329 tys. zł.
Łącznie na inwestycje związane z nakładkami asfaltowymi wydano 658 tys. zł.
5. Przeprowadzono remont drogi w miejscowości Grabówie polegający na utwardzeniu
nawierzchni kruszywem na odcinku prawie 2,5 km. Wartość przedsięwzięcia, to kwota
około 175 tys. zł. Zadanie dofinansowane było z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
6. Zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowości Patoki o długości 5,5 km
i w miejscowości Korzeń o długości ponad 2 km oraz budowę sieciowej kontenerowej
przepompowni wody w miejscowości Rogóźno. Koszt całego zadania, to prawie
800 tys. zł. Zadanie dofinansowane było w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi gospodarki i ludności wiejskiej”
w kwocie prawie 470 tys. zł.
7. Zakończono rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Widawa na ul. Nowy
Rynek i ul. Rocha oraz w Dębinie i Brzykowie.
Łączna wartość inwestycji związanych z przebudową oświetlenia ulicznego to kwota prawie 70 tys. zł.
8. Podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwoju Wsi
z samorządem Województwa Łódzkiego na: „Remont budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Widawie polegający na wymianie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej” oraz „Remont budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Restarzewie Cmentarnym polegający na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu
podwieszanego sufitu oraz odnowieniu elewacji zewnętrznej”.
9. Przeprowadzono szacowania szkód w rolnictwie powstałych na skutek wystąpienia na
terenie gminy Widawa deszczu nawalnego i było to 51 gospodarstw rolnych na łącznej
powierzchni 216 ha upraw kwalifikujących się do likwidacji. Oszacowana kwota szkód
w produkcji roślinnej wyniosła prawie 400 tys. zł. a rolnicy mogli się ubiegać
o uzyskanie kredytu preferencyjnego.
10. Wdrożono zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z obszaru
Gminy Widawa” i podpisano umowę na okres dwóch lat z firmą EKO – REGION.
11. Przeprowadzono na terenie zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, w Widawie,
Chociwiu i Brzykowie rozstawione są pojemniki na zbiórkę odzieży używanej.
12. W hotelu dla zwierząt i ptactwa domowego przebywało i nadal przebywa 20 bezpańskich
psów. W wyniku podjętych działań wraz z ponad stu innymi samorządami okolicznymi
ilość zwierząt została ograniczona.
13. W październiku przeprowadzono pierwszą akcję drzewko za surowce, zbierano
elektroodpady i makulaturę – rozdano ok. 500 drzewek i krzewów.
14. Sprzedano na rzecz najemcy 3 lokale mieszkalne położone przy ul. Kiełczygłowskiej
w Widawie, 3 lokale mieszkalne, mieszczących się w budynku komunalnym przy
ul. Słowackiego w Widawie, 1 lokal w Chociwiu.
15. Sprzedano 2 nieruchomości położone w Ligocie i Brzykowie.
16. W wyniku komunalizacji uregulowano stan prawny 7 działek stanowiących
nieruchomości oraz 6 działek stanowiących drogi.
1.
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17. Uregulowano stan prawny działki przy ul. Pomorskiej, której właścicielem została Gmina
Widawa poprzez zasiedzenie.
18. Prowadzono na bieżąco prace związane z równaniem dróg gminnych na terenie
wszystkich sołectw.
19. Wykaszano pobocza.
20. Naprawiano drogi gminne gruzem, kamieniem, asfaltem lub żwirem w następujących
miejscowościach:
Grabówie,
Zabłocie,
Dąbrowa Widawska-Babina,
Restarzew Cmentarny,
Wielka Wieś A - Siemiechów,
Rogóźno,
Klęcz,
Ochle Kawały,
Widawa,
Restarzew Środkowy,
Dąbrowa Widawska - Izydorów,
Kąty.
Łącznie na naprawę dróg wykorzystano 550 ton gruzu, 1 375 ton kamienia, 450 ton żwiru
oraz 22 tony asfaltu i 30 ton destruktu.
21. Wymieniono oznakowania oznakowanie przejazdów kolejowych na drogach gminnych:
Chociw-Las Zawadzki, Klęcz-Lucjanów, Sewerynów-Wincentów, PrzyborówWincentów.
22. Ustawiono znaki kierunkowe z numerami posesji w miejscowościach: Dębina 3 szt.,
Chociw 1 szt., Goryń 1 szt., Klęcz 1 szt., Kolonia Zawady 2 szt.
23. Ustawiono lustro drogowe na skrzyżowaniu w miejscowości Brzyków
24. Odtworzono strukturę rowów w miejscowościach:
Sarnów,
Zawady,
Zborów-Chrusty,
Restarzew Cmentarny-Restarzew Środkowy,
Patoki,
Zborów,
Sarnów-Józefów-Sewerynów,
Łazów.
25. Naprawiono 11 szt. przepustów pod drogami w miejscowościach: Dąbrowa WidawskaBabina, Wola Kleszczowa (za rzeką), Rogóźno, Józefów Widawski, Zborów x 3, Brzyków,
Sewerynów, Widawa – Dąbrowa Widawska, Dąbrowa Widawska – Wielka Wieś.
26. Odkrzaczono drogi na odcinku prawie 8 km.
27. Wykonano remont budynku na stadionie – prace polegały na malowaniu ścian, okien,
drzwi wewnątrz budynku, naprawie instalacji elektrycznej, wydzieleniu pomieszczenia
dla sędziów oraz na remoncie magazynku wraz z malowaniem elewacji zewnętrznej.
28. Naprawiono alejki na targowicy.
29. Wykonano remont pomnika i ławek w parku w Widawie.
30. Przeprowadzono remont elewacji zewnętrznej budynku komunalnego (po byłej szkole)
w miejscowości Rogóźno.
31. Wspólnie z Powiatem Łaskim wykonano ponad 200 m chodnika w Zawadach przy
drodze powiatowej.
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32. Usunięto 34 awarie na sieci wodociągowej.
33. Prowadzono prace naprawcze na stacjach uzdatniania wody.
34. Wykonano zadanie polegające na dostosowaniu istniejącej słupowej stacji
transformatorowej w Widawie do zwiększenia mocy. Wartość przedsięwzięcia, to kwota
przeszło 51 tys. zł a zakres prac obejmował wymianę transformatora, wymianę
ograniczników przepięć, wymianę układu pomiarowego z pomiarem półpośrednim
wyposażonego w układ transmisji danych.
35. Wykonano regenerację studni głębinowej na ul. Kiełczygłowskiej w celu przywrócenia
jej projektowanej wydajności – koszt regeneracji to prawie 12 tys. zł.
36. Na bieżąco usuwano awarie na sieci kanalizacyjnej (ponad 100 awarii).
37. W miejscowości Zborów wykonano rów zapobiegający zalewaniu posesji w czasie
nadmiernych opadów deszczowych.
38. Po raz kolejny w budżecie gminy wyodrębniono kwotę przeszło 400 tys. zł na tzw.
fundusz sołecki. Prawie połowa tych środków przeznaczona została na zakup kruszywa.
Z kolei w sołectwach Józefów, Sarnów i Sewerynów dokonano modernizacji rowów
gminnych. Przeprowadzono również szereg remontów w budynkach wiejskich
w sołectwach:
Brzyków – pomalowano scenę i część sali, położono tynk mozaikowy,
Chrusty – pomalowano pomieszczenia oraz położono płytki podłogowe w dużej sali,
Górki Grabińskie – zakupiono i zamontowano drzwi zewnętrzne i wewnętrzne,
Grabówie – naprawiono dach oraz zakupiono i zamontowano kominek a także
wybudowano ściankę działową i zakupiono i obsadzono drzwi,
Kąty – zakupiono i zamontowano okna oraz wewnętrzne i zewnętrzne parapety,
Kocina – wykonano podłogę z desek na dużej sali,
Ochle – wykonano ściankę działową i zakupiono zamontowano ościeżnice oraz
wykonano posadzkę betonową wraz z położeniem płytek na podłodze,
Patoki – wygładzono i pomalowano ściany oraz lamperię a także częściowo
naprawiono podłogę i zamontowano parapety,
Restarzew Cmentarny – zakupiono płytki do łazienki oraz ogrzewacz do wody,
Restarzew Środkowy – wygładzono oraz pomalowano sufit a także wymieniono
oświetlenie,
Ruda – wybudowano bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe wraz z instalacją
kanalizacyjną,
Wielka Wieś B – dokończono budowę elewacji zewnętrznej,
Wincentów – zakupiono i zamontowano okna i drzwi,
Zborów – wykonano wylewkę podłogową.
Ponadto sołectwa doposażono również m.in. w stoły, krzesła, drobny sprzęt agd oraz
meble a także armaturę łazienkową. Zakupiono również tablice informacyjne, namioty
stoliki, kosiarkę oraz grile. W sołectwach Chrząstawa i Wola Kleszczowa posadowiono
budynki gospodarcze służące mieszkańcom do organizacji spotkań wiejskich. Z kolei
w Podgórzu wybudowano również wiatę przystankową a w Dębinie i Rogóźniu
dokonano przebudowy oświetleń ulicznych. W miejscowości Zabłocie wykonano
wylewkę oraz dokonano zakupu ławek i stołu do altany. Natomiast dzieci z Widawy
cieszą się z budowy placu zabaw, który wybudowano przy Gminnym Ośrodku Kultury.
39. W miesiącu lipcu wypłacono drugą turę stypendiów szkolnych za rok szkolny 2012/2013
w łącznej kwocie prawie 37 tys. zł dla 230 uczniów oraz zasiłki szkolne na kwotę
przeszło 2 tys. zł dla 4 uczniów.
40. W miesiącu sierpniu trzech nauczycieli zdało egzamin na stopień nauczyciela
mianowanego.
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41. W listopadzie 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
42. W miesiącu październiku wypłacono „Wyprawkę szkolną 2013”, tj. zwrot kosztów
zakupu podręczników dla uczniów klas I – III i V szkoły podstawowej, II klasy szkoły
ponadgimnazjalnej oraz dla uczniów niepełnosprawnych. Łączna wartość, to kwota
ponad 21 tys. zł.
43. Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.
44. Do 15 września była możliwość składania wniosków na stypendium szkolne dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Widawa spełniających określone kryterium dochodowe.
W miesiącu grudniu wypłacono pierwszą turę stypendiów szkolnych w łącznej kwocie
prawie 48 tys. zł dla 231 uczniów oraz zasiłki szkolne w kwocie około 1,3 tys. zł dla
3 uczniów.
45. Wypłacono 24 pracodawcom zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników
w łącznej kwocie 263 tys. zł za szkolenie 36 uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Widawa.
46. Zakończono projekt „Idziemy przez świat zdobywając wiedzę”, w którym uczestniczyły
trzy szkoły z terenu Gminy Widawa, t.j. Zespół Szkół w Widawie, Zespół Szkół
w Chociwiu, Szkoła Podstawowa w Ochlach. Wartość projektu wynosiła ponad
121 tys. zł. W ramach realizowanego projektu odbywały się zajęcia dla dzieci z kl. I – III
z dysfunkcjami rozwojowymi w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie, zajęcia z języka angielskiego
i matematyczno – przyrodnicze.
47. Poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowano projekt „Pomagając innym –
pomagamy sobie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu wyniosła 87 998,40 zł (wkład własny w wysokości 5 253,00 zł,
dofinansowanie 82 745,40 zł). Projekt skierowany był do osób bezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo, rolników nie posiadających kwalifikacji zawodowych,
zamieszkujących na terenie gminy Widawa.
48. W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Łasku prowadzono
przygotowania do podpisania umowy dotyczącej Samorządowej Elektronicznej
Platformy Informacyjnej (SEPI). Jest to kompleksowe rozwiązanie informatyczne
umożliwiające podmiotom administracji samorządowej bezpieczny i natychmiastowy
dostęp do niezbędnych informacji.
49. W ramach prac społecznie użytecznych, 14 bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku, brało udział w pracach porządkowych na
terenie Gminy Widawa. Prace świadczone były do końca listopada. Pracownicy byli
skierowani do Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. Wynagrodzenie w połowie
finansowane było przez Powiatowy Urząd Pracy.
50. W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach robót interwencyjnych
zatrudnione były 3 osoby.
51. Jak co roku w grudniu zorganizowano akcję „Gwiazdka dla wszystkich dzieci”, mającą
na celu przekazanie drobnych paczek i upominków dla dzieci z rodzin znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Polegała ona na zebraniu m.in. słodyczy,
artykułów spożywczych, zabawek. Zebrano 1 250,90 zł. Z otrzymanych i zakupionych
artykułów zostały skompletowane różnorodne paczki dla 55 rodzin.
52. W ramach porozumienia z Bankiem Żywności rozdysponowano 46 ton artykułów
żywnościowych o wartości prawie 150 tys. zł. Z tej formy pomocy skorzystało ponad 650
rodzin. Podstawowymi artykułami spożywczymi jakie otrzymały rodziny były: olej,
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54.

55.

56.

57.

58.

59.
60.

61.

62.

63.

cukier, mąka, kasza gryczana, ryż, makaron, żółty ser, płatki kukurydziane, przecier
pomidorowy, dżem, groszek z marchewką, pulpety w sosie pomidorowym. Ponadto
rozdysponowano prawie 2 tys. szt. jogurtów owocowych i deserów mlecznych, które na
bieżąco przekazywano do wszystkich szkół i przedszkoli z terenu Gminy Widawa.
Podczas Dni Widawy, Bank Żywności w ramach realizacji projektu „1000 pierwszych
dni dla zdrowia” zorganizował stoisko z materiałami informacyjnymi, oraz artykułami
żywnościowymi przeznaczonymi dla dzieci w wieku do lat 3.Wszyscy zainteresowani
mogli otrzymać informacje na temat projektu, poradnik dietetyka w zakresie odżywiania
dzieci oraz bezpłatne artykuły żywnościowe (gotowe obiadki i desery Gerbera, mleko
Bebiko i kaszki mleczno – ryżowe). Celem projektu jest edukacja matek w ciąży oraz
rodziców dzieci w wieku do 3 lat w zakresie zasad prawidłowego odżywiania,
pozytywnych nawyków żywieniowych u kobiet ciężarnych i najmłodszych dzieci oraz
zmiana negatywnych trendów związanych z dietą.
Mieszkańcy Gminy Widawa, mogli skorzystać z darmowych porad radcy prawnego,
który przyjmował interesantów dwa razy w miesiącu, w Gminnym Ośrodku Kultury
w Widawie.
W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowano
działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania, w tym
przede wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkół i przedszkoli Z programu
skorzystało 247 osób, natomiast kwota wypłaconych świadczeń to prawie 90 tys. zł
(dotacja około 43 tys. zł, środki własne - 47 tys. zł).
W październiku, przy współpracy Klubu Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Łasku,
zostały zorganizowane „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w formie skróconej”
dla młodzieży poszukującej pracy, będącej podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Widawie. W warsztatach brała udział młodzież w wieku 15-25 lat.
Po raz pierwszy przystąpiono do ogólnopolskiej akcji „SZLACHETNA PACZKA”
a Patronat Honorowy nad projektem objął m. inn. Wójt Gminy Widawa. Na terenie
Gminy Widawa działało dwóch wolontariuszy, którzy pozytywnie zaopiniowali 5 rodzin
z naszej gminy.
W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH 2013” zorganizowano opiekę nad dziećmi. Wartość złożonej oferty,
w ramach Resortowego programu „Maluch 2013”, zakładająca utworzenia na terenie
Gminy Widawa instytucji dziennego opiekuna dla dzieci w wieku do lat 3, wynosi ponad
27 tys., z czego 70 % tj. ponad 19 tys. zł stanowi dofinansowanie, natomiast 8 tys. zł
stanowi wkład własny.
Po raz trzeci zostało zorganizowane „spotkanie opłatkowe” dla osób starszych
i samotnych z terenu Gminy Widawa oraz „wigilię gminną”.
Wystosowano, do przedsiębiorców z woj. łódzkiego, Apel o wsparcie rodziny, w której
urodziły się czworaczki. Na apel odpowiedziało 8 przedsiębiorców, a 7 już przekazało
pomoc rzeczową: meble, art. żywnościowe, środki higieniczne, kosmetyki dla dzieci,
pościel.
Realizowano projekt Emp@tia, mający na celu ułatwienie i usprawnienie komunikacji
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi administracji terenowej, zaangażowanymi
w proces przyznawania pomocy osobom najbardziej potrzebującym.
Wydano ponad 720 decyzji administracyjnych w ramach pomocy społecznej, z czego 466
decyzji dotyczyło przyznania zasiłku celowego, których wartość opiewała na kwotę
około 73 tys. zł. Wydano 46 decyzji w sprawie zasiłku okresowego a wartość tych
świadczeń to kwota ponad 26 tys. zł. Ponadto wydano 63 decyzje w sprawie przyznania
zasiłku stałego, których wartość to kwota prawie 270 tys. zł.
W Domu Pomocy Społecznej umieszczone zostały 3 osoby. Łącznie z terenu gminy
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w takich placówkach przebywa 6 osób a koszt utrzymania tych osób, to kwota 104 tys. zł.
64. Wydano 75 decyzji administracyjnych w sprawach funduszu alimentacyjnego –
wypłacono świadczenia w kwocie 155 tys. zł.
65. Wydano 904 decyzje administracyjne w sprawach świadczeń rodzinnych – wypłacono
świadczenia w kwocie prawie 2,1 mln. zł.
66. Wydano 25 decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych –
wypłacono świadczenia w kwocie ponad 28 tys. zł.
67. Z usług w Dąbrowie Widawskiej korzystało 55 osób.
68. Budżet Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej wynosił 464 tys. zł.
69. Uczestnicy mieli i mają zapewniony transport, posiłek, świadczenia rehabilitacyjne, dostęp
do pielęgniarki, psychologa, czy też pracownika socjalnego a także pomoc medyczną.
70. Brali również udział w różnego rodzaju konkursach, takich jak chociażby „Na
Najpiękniejszą pisankę”.
71. Uczestniczyli w Festiwalu Sztuk Wszelakich organizowanego przez Dom Pomocy
Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego podczas, której
miało miejsce rozstrzygnięcie plebiscytu ,,Opiekun Roku 2013”. Jedną z 10
nominowanych do tytułu Opiekuna Roku, nagrodzonych przez p. Dyrektor Annę
Mroczek jest rehabilitant Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej
Pani Anita Matusiak.
72. W grudniu w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Instytutu Europejskiego
uczestniczka Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej wzięła
udział wraz z opiekunem w uroczystej Gali kończącej kampanię promocyjnoinformacyjną ,,Niepełnosprawni – myśl pozytywnie’’ w którym wzięło udział 150 prac i
zdobyła jedną z nagród jaką był aparat fotograficzny.
73. Pięciu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej
wzięło udział w IV edycji programu ,,Szansa na godne życie’’ organizowanego przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku. Uczestnicy brali udział w doradztwie
zawodowym, szkoleniach oraz wyjeździe integracyjnym do a także ukończyli kursy
nabywając uprawnienia do obsługi wózków widłowych, stacji paliw gazowych, 1 osoba
ukończyła kurs kulinarny, 1 kurs komputerowy i 1 kurs obsługi kasy fiskalnej. Uroczyste
rozdanie dyplomów i certyfikatów uczestnictwa w tym projekcie odbyło się 13 grudnia
podczas Wigilii zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku.
74. Czterech podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej
skorzystało z projektu ,,Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy”
realizowanego m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki,
PFRON, Caritas. W ramach tego projektu odbywało się poradnictwo psychologiczne,
prawne, zawodowe.
75. Prowadzono w Ośrodku Zdrowia w Widawie punktu konsultacyjno – terapeutycznego dla
rodzin dysfunkcyjnych.
76. W miesiącu lutym dzieci z Publicznego Przedszkola skorzystały z możliwości obejrzenia
spektaklu pt. „Marzenia się spełniają”, który został przedstawiony w Łaskim Domu
Kultury.
77. Również w tym miesiącu zostały wręczone dyplomy i nagrody dzieciom biorącym udział
w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Wójta Gminy i Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w którym udział brało 112 dzieci.
78. W miesiącu marcu został zakupiony pakiet materiałów w ramach akcji „Postaw na
rodzinę”, który został rozdysponowany na placówki oświatowe oraz ośrodki zdrowia na
terenie gminy. Głównym celem tej kampanii było promowanie rodziny, jako
podstawowej komórki w społeczeństwie.
79. Prowadzono i finansowano działalność świetlic, z których korzystają dzieci i młodzież.
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80. W okresie od 15 do 26 lipca na terenie byłej szkoły w Brzykowie zostały zorganizowane
półkolonie letnie. Z tej formy wypoczynku skorzystało 31 dzieci. W takcie
zorganizowany był wyjazd do Łodzi m.in. do Aquaparku oraz kina.
81. W sierpniu 2 uczennice Zespołu Szkół w Chociwiu skorzystały z wypoczynku letniego
zorganizowanego w Mrzeżynie, koszty ich pobytu były sfinansowane ze środków
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczennice te były
laureatkami ogólnokrajowego konkursu wiedzy o papieżu Janie Pawle II.
82. Cyklicznie jak co roku z letniego wypoczynku w górach, czy też nad morzem korzysta
wiele dzieci z terenu gminy.
83. We wrześniu zakupiono na potrzeby młodzieży szkolnej 100 szt. poradnika pt. „Jak
uchronić dziecko od środowiska narkotycznego”.
84. Jak co roku zorganizowany był Finał WOŚP.
85. Przygotowano i zrealizowano bogaty program ferii zimowych dla dzieci.
86. Zorganizowano wystawę prac biorących udział w konkursie „Na Najpiękniejszą
pisankę”. Wpłynęły 94 prace.
87. W okresie od kwietnia do czerwca dzieci uzdolnione plastycznie wzięły udział w
warsztatach plastycznych organizowanych przez Łódzki Dom Kultury.
88. Zorganizowano Festyn Rodzinny pn. „Niedziela z rodziną”, połączony z otwarciem placu
zabaw dla dzieci.
89. Zorganizowano II WIDAWSKIE SPOTKANIA Z TRADYCJĄ I HISTORIĄ”
symbolizujące obchody NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ.
90. Grupa teatralna działająca przy GOK wzięła udział w obchodach Dniach Osjakowa oraz
pikniku organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku.
91. Powstała grupa wokalna „PracującyRazem” wystąpiła 4 lipca podczas jubileuszu 15-lecia
Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej oraz 14 lipca w
Sportowej Osadzie na Stumianach uświetniając czas przebywającej tam na wypoczynku
letnim młodzieży.
92. 17 sierpnia odbył się III Widawski Zlot Motocyklowy połączonego z obchodami 625lecia nadania Widawie Praw Miejskich.
93. 25 sierpnia w Brzykowie odbyły się Dożynki Gminne.
94. 31 sierpnia GOK Widawa wziął udział w Regionalnym Turnieju Sołectw w Szadku,
prezentując się w kilku konkurencjach. W prezentacji artystycznej wystąpiła grupa
teatralna „TACY SAMI”, zdobywając wyróżnienie.
95. W okresie od 18 września do 4 października czynna była wystawa rysunku i malarstwa
Magdaleny Kapiczyńskiej – studentki III roku Akademii Sztuk Plastycznych we
Wrocławiu. Wystawa nosiła tytuł „Człowiek”.
96. W październiku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji
zorganizowano koncert muzyczny, w którym wystąpiła m.in. solistka Teatru Muzycznego
w Łodzi – Pani Sylwia Strugińska-Wochowska oraz zespół instrumentalny Alla Vienna,
prezentując koncert piosenek niezapomnianej Anny German.
97. Ostatniego dnia listopada zorganizowano w GOK kolejną imprezę folklorystyczną, czyli
popularne „Andrzejki”.
98. 4 grudnia odbył się „Festiwal języków obcych”, w którym udział wzięły dzieci i
młodzież z terenu gminy.
99. Wszystkie stroje i akcesoria niezbędne do programów i inscenizacji szyte i wykonywane
są przez GOK we własnym zakresie, z materiałów otrzymanych od miejscowych
przedsiębiorców.
100.Od listopada 2012 r. realizowany jest projekt partnerski pn. „Razem dla rozwoju” w
ramach Priorytetu V “Dobre rządzenie” Działania 5.2 “Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej”. Partnerami projektu są: Powiat Opoczyński, Gmina
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Paradyż, Gmina Cielądz, Gmina Szadek i Gmina Widawa. W ramach projektu
realizowane są m.in. bezpłatne szkolenia dla pracowników, studia podyplomowe,
aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy czy kodeks etyczny.
101. Wspólnie z 9 gminami wchodzącymi w skład LGD Dolina rzeki Grabi w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 421 „Wdrażanie projektów
współpracy” realizowany jest projekt pt. „Questing umożliwi innowacyjne zwiedzanie”.
Questy to wierszowane wycieczki z zagadkami, podczas których poznajemy tajemnicze
miejsca bez przewodnika. Wykonane zostały dwa Questy, jeden związany z historią
i widawskimi legendami, drugi Quest transgraniczny (rowerowy) rozpoczynający się
w Sędziejowicach i kończący w Widawie. Nakład każdego z nich wynosi 1000 egz.,
natomiast ich uroczysta inauguracja przewidziana jest na kwiecień 2014 r.
102. Na organizację tegorocznych imprez plenerowych, tj. III Widawskiego Zlotu
Motocyklowego połączonego z obchodami 625-lecia nadania Widawie Praw Miejskich oraz
Dożynki Gminne złożono wnioski w ramach PROW na łączną kwotę prawie 59 tys. zł.
103.Po raz kolejny zorganizowano obchody Święta Niepodległości.
104.Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie po przekształceniach stała się samorządową
instytucją kultury, w której oprócz wypożyczania książek organizowano również różnego
rodzaju zajęcia.
105.Odbywały się tam także ferie zimowe, w trakcie których realizowano „Poranki
z książką”, „Zimowe malowanki”, „Wesoły świat zagadek”, „Działał kącik zabaw”, gdzie
dzieci mogły spędzić wolny czas wśród gier, puzzli, klocków, kolorowanek.
106.Prowadzono e-larningowy kurs języka angielskiego dla dorosłych „Angielski123
w bibliotece”.
107.Organizowano mini wystawki m.in. z okazji „Dnia Kobiet”, „Walentynek”, „Świąt
Wielkanocnych”, „Wiosny”.
108.Zorganizowano Konkurs Czytelniczy oraz wystawę w związku z „Rokiem Tuwima”.
109.Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano dzień pod hasłem „Na dzień dziecka skocz po
książkę do biblioteki” odbyło się głośne czytanie wierszy oraz bajek na powietrzu.
110.Włączono się do zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego akcji „Narodowe Czytanie” podczas, której publicznie czytane były
utwory Aleksandra Fredry.
111.Zrealizowano ogólnopolski projekt pn. „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera” wspierającego młodych ludzi z małych miejscowości w podejmowaniu świadomych
wyborów zawodowych.
112.W Szkole Podstawowej w Ochlach przeprowadzono następujące remonty:
wymieniono rury kanalizacyjne,
wyrównano płytki chodnikowe i naprawiono schody przed budynkiem szkoły,
przeprowadzono renowację podłogi na sali gimnastycznej,
naprawiono ubytki tynku w klasach i na korytarzach szkolnych,
wymieniono wykładzinę PCV.
113.Uczniowie z Zespołu Szkół w Chociwiu brali udział w ogólnopolskim „Konkursie
wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły Jana Pawła II – Papież Słowianin”, w którym
Alicja Pawlak zajęła I miejsce.
114.Uczestniczyli również w „Wojewódzkim Biegu pamięci Jana Pawła II” – II miejsce
w kat. IV-VI SP.
115.W dniu 16 grudnia w Teatrze Wielkim w Łodzi odbyło się spotkanie gratulacyjne dla
stypendystów w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży
Szczególnie Uzdolnionej – II edycja” w roku szkolnym 2013/2014. W trakcie
uroczystości wręczono stypendium 1 uczennicy z Zespołu Szkół w Chociwiu oraz
11 uczniom z Zespołu Szkół w Widawie.
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116.W Zespole Szkół w Chociwiu przeprowadzono następujące remonty:
pomalowano pomieszczenie kuchenne oraz zaplecze kuchennego i dokonano wymiany
mebli kuchennych,
pomalowano bramy i ławki na zewnątrz,
wymieniono wykładzinę w oddziale przedszkolnym,
wykonano oraz zamontowano zadaszenia nad schodami przy wejściu do Oddziału
Przedszkolnego,
na bieżąco prowadzono naprawy ogrodzenia oraz wynikające z codziennego
użytkowania,
rozbudowano monitoring,
uszczelniono pokrycie dachowe na zapleczu higieniczno-sanitarnym przy
przyszkolnym boisku sportowym,
dokonano przeglądu technicznego oraz naciągnięcia i sklejenia powłoki na
przyszkolnym boisku sportowym pokrytym halą namiotową.
117.W Zespole Szkół w Widawie przeprowadzono następujące remonty:
ocieplono i nałożono nowy tynk na frontowej ścianie sali gimnastycznej – wartość
prac, to kwota prawie 14 tys. zł,
pomalowano kuchnię wraz z pomieszczeniem do wydawania posiłków,
omalowano 3 sale lekcyjne,
pomalowano lamperie na korytarzu w starej części szkoły oraz w szatni, na klatkach
schodowych i korytarzach,
pomalowano wszystkie sanitariaty.
118.Uczniowie z Zespołu Szkół w Widawie brali udział w konkursie kuratoryjnym z języka
angielskiego – 2 uczni z kl. VI b zakwalifikowało się do dalszego etapu.
119.Jedna z uczennic również z kl. VI b zajęła II miejsce II miejsce w Międzyszkolnym
Festiwalu Piosenki Angielskiej,.
120.2 uczniów zajęło IV miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach w siatkówce plażowej.
121.W Konkursie wiedzy o Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki
1 z uczennic zajęła I miejsce oraz 2 uczennice II miejsce.
122.W Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta” 1 z uczennic otrzymała
wyróżnienie.
123.W Finale wojewódzkiego konkursu Łódzka Fala Cyfryzacji I miejsce zajęła drużyna z
Zespołu Szkół w Widawie.
124.W Przedszkolu Publicznym w Widawie przeprowadzone zostały następujące remonty:
odnowiono i pomalowano pion kuchenny, sale dydaktyczne oraz pomieszczenia
biurowe,
oczyszczono rynny spływowe na dachu,
konserwacji poddano sprzęt rekreacyjno-zabawowy znajdujący się na placu
przedszkola,
125.W Oddziale Zamiejscowym Przedszkola Publicznego w Brzykowie przeprowadzone
zostały następujące remonty:
odnowiono i pomalowano stołówkę oraz pion kuchenny,
oczyszczono rynny spływowe na dachu,
konserwacji poddano sprzęt rekreacyjno-zabawowy znajdujący się na placu
przedszkola,
126.Ze środków pozyskanych z organizowanych zabaw dochodowych zakupiono zabawki
i pomoce dydaktyczne do obu placówek.
127.Wyższa Szkoła Społeczna w ramach umieszczonego baneru przekazała placówce
artykuły biurowe.
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128.Stacja paliw AGA zakupiła wykładzinę dywanową do sali w Brzykowie.
129.W dniu 14 lipca na stadionie sportowym w Widawie odbyły się Gminne Zawody
Sportowo – Pożarnicze dla jednostek OSP z terenu gminy Widawa, w których udział
wzięło 7 drużyn.
130.Od dnia 1 stycznia do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
wprowadzono łącznie 216 wniosków, z czego 31 dotyczyło rozpoczęcia działalności, 33
zamknięcia, 27 zawieszenia a 20 wznowienia; pozostałe wnioski dotyczyły zmian we
wpisach.
131.SP ZPOZ w Widawie realizował programu „Zdrowa Gmina”, na który przeznaczono
środki w wysokości 30 tys. zł. W ramach programu przeprowadzono 2 akcje badań
cytologicznych oraz świadczono usługi rehabilitacyjne.
132.Wydano 450 dowodów osobistych
133.Z pobytu stałego w naszej gminie wymeldowało się 20 osób.
134.Na popyt stały zameldowało się 71 osób a na pobyt czasowy – 80.
135.Wśród mieszkańców gminy pojawiło się również 70 nowo narodzonych dzieci.
136.Zmarło 120 mieszkańców gminy.
137.Udzielono 9 ślubów cywilnych.
138.Sporządzono 37 aktów małżeństwa.
139. W dniu 28 września odbył się jubileusz par małżeńskich świętujących 50-lecie pożycia
małżeńskiego. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP
otrzymało 15 par. Uroczystość poprzedziła msza święta w Kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego w Widawie sprawowana w intencji Jubilatów, która została odprawiona przez
proboszcza tutejszej parafii ks. Stefana Magierę, który po zakończeniu nabożeństwa wręczył
małżonkom listy gratulacyjne od Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Marka Jędraszewskiego.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
140.Rozpoczęto realizację projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu dla zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Widawa”, a 18 grudnia podpisana została
umowa o jego dofinansowanie. Całkowity koszt projektu, to kwota 675 tys. zł w całości
dofinansowany ze środków zewnętrznych, w tym w 80 % z budżetu środków
europejskich a w pozostałych 15 % ze środków publicznych krajowych. 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:
gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
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,
osoby
niepełnosprawne
ze
znacznym
lub
umiarkowanym
stopniem
niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
rodziny zastępcze,
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”.
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