Protokół Nr XXVII/14
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 31 marca 2014 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 13
Sesję rozpoczęto o godz. 1010
Sesję zakończono o godz. 1220

Ad. 1
Kolejne posiedzenie Rady Gminy otworzył 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 zaproponował rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt dotyczący
podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rocznego raportu z realizacji „Gminnego Programu
Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2012 – 2014” w 2013 roku. Zaznaczył, iż
projekt wspomnianej uchwały omawiany był na komisjach i przekazany został radnym
w materiałach. Ponadto dodał, iż sugeruje umieszczenie tej dodatkowej pozycji w punkcie 8.
W związku z brakiem jakichkolwiek uwag do zgłoszonej propozycji oraz sugestii
dotyczących wprowadzenia innych zmian Przewodniczący zarządził głosowanie nad
wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad.
W wyniku głosowania propozycja zgłoszona przez Przewodniczącego Rady została przyjęta
13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali w chwili
głosowania.
Następnie Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie XXVII 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 2014 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Widawie z działalności Ośrodka za 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji „Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2009 – 2015”
w roku 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego raportu z realizacji „Gminnego Programu
Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2012 – 2014” w 2013 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
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10. 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.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Widawa,
w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Wincentów,
gm. Widawa.
12. Podjęcie 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.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Widawa,
w drodze komunalizacji nieruchomości od Skarbu Państwa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Widawa,
w drodze komunalizacji nieruchomości od Skarbu Państwa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
dotyczącej tej samej nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Zborów gm. Widawa, stanowiącej
własność Gminy Widawa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widawa w roku 2014”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.
Po zaprezentowaniu porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego
zatwierdzeniem. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
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 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na
sali.
Ad. 3
W następnym punkcie obrad Przewodniczący udzielił głosu Panu Jerzemu Sylwestrowi
Woźniakowi – Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie z działań prowadzonych
w okresie międzysesyjnym. Przedstawione przez Pana Wójta sprawozdanie stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Po wystąpieniu Wójta Gminy głos zabrała Pani Maria Werner – sołtys sołectwa Widawa,
która zwróciła się z zapytaniem o termin rozpoczęcia prac związanych z uporządkowaniem
i utwardzeniem kostką brukową terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Widawie. Ponadto
zaznaczyła, iż przeprowadzenie takich działań jest konieczne.
W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż realizacja wspomnianego zadania
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planowana jest w okresie poświątecznym. Następnie zaznaczył, iż główny problem stanowiło
odwodnienie wjazdu, co wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich udało się uzgodnić
i wykonać. Ponadto wyjaśnił, iż pozostaje jeszcze kwestia pewnych uzgodnień
z przedstawicielami Ratownictwa Medycznego „Falc”, dotyczących stacjonowania karetki,
gdyż wjazd na teren Ośrodka Zdrowia na czas przebudowy zostanie zamknięty. Na
zakończenie dodał jeszcze, iż w zakres prac wchodzić będzie również wymiana odcinka
płotu.
Ad. 4
Do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
2014 rok poproszona została Pani Dorota Słowińska – Skarbnik Gminy. Na wstępie swej
wypowiedzi Skarbnik Gminy zaznaczyła, iż zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby
Obrachunkowej do przedłożonego w materiałach projektu uchwały należało wprowadzić
autopoprawkę do załącznika nr 1, z uwagi na zmianę wzoru Wieloletniej Prognozy
Finansowej określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów. Następnie wyjaśniła, iż
należało w bardziej szczegółowy sposób rozpisać pewne kwoty natomiast bez zmian
pozostają podstawowe dane odnośnie dochodów zarówno ogólnych, bieżących, majątkowych
oraz spłaty długów. W toku dalszego wystąpienia Skarbnik Gminy poinformowała, w których
punktach wprowadzone zostały korekty a następnie w szczegółowy sposób omówiła dalszą
część projektu uchwały oraz projekt zmian w budżecie.
Następnie głos zabrał radny R. Bruzda, który zapytał, czy wspomniany przez Panią Skarbnik
projekt przebudowy placu targowego uwzględnia również budowę parkingów. Zaznaczył
również, iż sytuacja związana z parkowaniem w okolicy placu targowego jest zła.
Odpowiedzi na powyższe zapytanie udzielił Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż środki finansowe,
które zabezpieczone zostaną w budżecie przeznaczone są na wykonanie dokumentacji,
w której mają być również uwzględnione miejsca do parkowania. Następnie wyjaśnił, iż do
tej pory nie korzystano z innych programów, z których można byłoby uzyskać
dofinansowanie na przebudowę placu targowego, gdyż wymogi i wytyczne w nich zawarte
przewidywały konieczność zadaszenia 50% powierzchni całego terenu a na to nasza gmina
nie ma środków. Ponadto dodał, iż zawierały jeszcze wiele innych kryteriów, które należałoby
spełnić, takie jak chociażby odwodnienia, kanalizacje. W toku dalszej wypowiedzi Wójt
Gminy wyjaśnił, iż w nowym okresie programowania dla małych ryneczków handlowych,
czy też placów targowych będą inne mniej rygorystyczne wymagania. Następnie raz jeszcze
podkreślił, iż przewidziana jest budowa parkingów. Dodatkowo wyjaśnił, iż już wcześniej
były przymiarki do zrobienia zatoczek przy drodze powiatowej sąsiadującej z placem
targowym, jednakże dopóki nie minie okres gwarancyjny tej drogi nie można dokonać
jakiejkolwiek przebudowy a konieczne byłoby przesunięcie chodnika.
Następnie ze względu na brak dalszych pytań do przedłożonego projektu uchwały
Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVII/236/14 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok została przyjęta 13 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 XXVII/237/14 w sprawie zmiany
w budżecie Gminy na 2014 rok została przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich radnych obecnych na sali.
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Ad. 6
Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały przedstawiła Pani Longina Oleszczuk –
Sekretarz Gminy, która wyjaśniła, iż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadania gminy
w zakresie pomocy społecznej wykonują gminne ośrodki pomocy społecznej. Następnie
zaznaczyła, iż zgodnie z zapisami cytowane powyżej ustawy Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej zobowiązany jest corocznie do przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania
z działalności ośrodka w terminie do końca marca za poprzedni rok.
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 XXVII/238/14 w sprawie przyjęcia
sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z działalności
Ośrodka za 2013 rok została przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich
radnych obecnych na sali.
Ad. 7
Realizując kolejny punkt obrad Przewodniczący Rady ponownie udzielił głosu Pani
Sekretarz, która wyjaśniła, iż przepisy ustawy o pomocy społecznej nakładają na gminy
obowiązek opracowywania i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych. Ponadto dodała, iż aktualizacja przyjętej w 2008 r. strategii wprowadziła
obowiązek przygotowywania rocznego raportu z wdrażania tej strategii. Następnie wyjaśniła,
iż wspomniany raport przedkładany jest Wójtowi Gminy w terminie do dnia 31 stycznia
a następnie do dnia 31 marca przekazywany jest do zatwierdzenia Radzie Gminy.
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 XXVII/239/14 w sprawie
zatwierdzenia raportu z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2009 – 2015” w roku 2013 została przyjęta
13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 8
Do omówienia kolejnego projektu uchwały poproszona została również Sekretarz Gminy,
która wyjaśniła, iż obowiązek składania przez Gminny Ośrodek Pomocy sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny nakłada ustawa o wspieraniu rodziny
i systemu pieczy zastępczej. Następnie dodała, iż termin złożenia wspomnianego dokumentu
Wójtowi Gminy upływa z dniem 31 marca.
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/240/14 w sprawie przyjęcia
rocznego raportu z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa
na lata 2012 – 2014” w 2013 roku została przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 9
W następnym punkcie Przewodniczący po raz kolejny poprosił o zabranie głosu Panią
Sekretarz, która zaznaczyła, iż jak już wcześniej wspomniał w swoim sprawozdaniu Wójt
Gminy Rada Ministrów przyjęła wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania pn. „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Następnie
dodała, iż wspomniany program w części finansowany ze środków własnych, natomiast
w 80 % z budżetu państwa. Ponadto wyjaśniła, iż warunkiem przyznania pomocy jest
konieczność podjęcia przedmiotowego programu.
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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 XXVII/241/14 w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 została przyjęta 13 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Następnie Przewodniczący ogłosił kilkuminutową przerwę.
Ad. 10
Po wznowieniu obrad Przewodniczący w pierwszej kolejności poprosił Panią Dorotę
Kaczmarek – Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały umieszczonego w tym punkcie.
Na wstępie swej wypowiedzi Pani Kaczmarek zaznaczyła, iż w dniu 28 listopada ubiegłego
roku była już podejmowana uchwała w sprawie sprzedaży lokalu mieszczącego się
w budynku komunalnym w miejscowości Brzyków. Następnie wyjaśniła, iż poprzedni
dokument zawierał zapis dotyczący udzielenia bonifikaty w wysokości 40 % na sprzedaż tego
lokalu, który został zakwestionowany przez nadzór prawny, gdzie w piśmie Wojewoda
Łódzki podnosi, iż w sprawach indywidualnych nie mogą być zawierane wysokości bonifikat.
W toku dalszej wypowiedzi zaznaczyła, iż wobec powyższego przedłożony został kolejny
projekt uchwały, który nie zawiera już żadnej informacji o udzielaniu bonifikaty.
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 XXVII/242/14 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 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 11
O uzasadnienie kolejnego projektu uchwały poproszona została ponownie Pani Kaczmarek,
która poinformowała, iż do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Kółka Rolniczego
w Wincentowie o przekazaniu swojej własności, czyli działki o powierzchni 35 arów, na
której posadowiony jest budynek świetlicy wiejskiej na rzecz Gminy Widawa. Następnie
wyjaśniła, iż wspomniany budynek na podstawie umowy użytkowania był remontowany ze
środków funduszu sołeckiego. Ponadto zaznaczyła, iż aby było możliwe przejęcie
wspomnianego obiektu na rzecz Gminy Widawa wymagane jest podjęcie przez Radę gminy
przedmiotowej 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 XXVII/243/14 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na rzecz Gminy Widawa, w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej,
położonej w obrębie Wincentów, gm. Widawa została przyjęta 13 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 12
O omówienie kolejnego projektu uchwały poproszona została również pani Kierownik
Kaczmarek, która na wstępie swej wypowiedzi zaznaczyła, iż 12 arowa działka zabudowana
budynkiem użytkowym wynajmowana jest od wielu lat przez jednego użytkownika.
Następnie wyjaśniła, iż Rada Gminy władna jest do przyznania pierwszeństwa wykupu
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wspomnianej nieruchomości wraz z lokalem dotychczasowemu najemcy. Ponadto
poinformowała, iż powierzchnia składa się z trzech działek, natomiast wymieniony powyżej
metraż dotyczy terenu, na którym usytuowany jest budynek.
Następnie głos zabrał radny J. Polak, który zwrócił się z zapytaniem dotyczącym bonifikaty
a mianowicie, czy w tym przypadku została ona ujęta.
W odpowiedzi na powyższe Pani Kaczmarek wyjaśniła, iż projekt uchwały nie przewiduje
bonifikaty a nieruchomość zostanie zbyta za cenę nie niższą niż wartość nieruchomości
oszacowana w operacie szacunkowym.
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 XXVII/244/14 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
została przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na
sali.
Ad. 13
W kolejnym punkcie o zabranie głosu w pierwszej kolejności poproszona została ponownie
Pani Kaczmarek, która podkreśliła, iż następny projekt uchwały dotyczy nabycia na rzecz
Gminy Widawa nieruchomości położonej przy ul. Pomorskiej. Następnie wyjaśniła, iż została
przeprowadzona procedura zasiedzenia działki na Skarb Państwa, w wyniku której można
było wystąpić o zasiedzenie wspomnianej nieruchomości na rzecz gminy. W toku dalszej
wypowiedzi zaznaczyła, iż występując o komunalizację działek będących drogami wymagana
jest zgoda w formie uchwały Rady Gminy na wystąpienie o tą komunalizację. Ponadto
dodała, iż w przypadku omawianej nieruchomości Wojewoda Łódzki wystąpiła z pismem
o przedłożenie takiego 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 XXVII/245/14 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na rzecz Gminy Widawa, w drodze komunalizacji nieruchomości od Skarbu
Państwa została przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych
obecnych na sali.
Ad. 14
Z uwagi na to, iż kolejny punkt dotyczył projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie na rzecz Gminy Widawa, w drodze komunalizacji nieruchomości od Skarbu Państwa
o zabranie głosu poproszona została również Pani Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony
Środowiska i Spraw Komunalnych.
Na wstępie swej wypowiedzi Pani Kaczmarek wyjaśniła, iż kolejny projekt uchwały dotyczy
również komunalizacji nieruchomości, na której usytuowana jest droga, tym razem
w miejscowości Restarzew Cmentarny. Zaznaczyła, iż zostały zasiedzone na rzecz Skarbu
Państwa cztery działki, na których przebiegają praktycznie główne drogi w tej miejscowości,
które następnie wymieniła. Następnie poinformowała, iż w tym przypadku Wojewoda nie
wystąpił jeszcze o dostarczenie niezbędnych dokumentów aczkolwiek, tak jak w omawianym
wcześniej punkcie będą one niezbędne w prowadzeniu dalszej procedury.
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 XXVII/246/14 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie na rzecz Gminy Widawa, w drodze komunalizacji nieruchomości od Skarbu
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Państwa została przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych
obecnych na sali.
Ad. 15
W toku dalszych obrad Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Kierownik
o udzielenie wyjaśnień w kwestii konieczności podjęcia kolejnego projektu uchwały, która
poinformowała, iż w miejscowości Las Zawadzki dzierżawiona jest nieruchomość, gdzie
pierwsza umowa dotyczyła okresu trzech miesięcy, natomiast kolejna trzech lat. Następnie
wyjaśniła, iż dzierżawca zwrócił się z prośbą o umożliwienie przedłużenia umowy dzierżawy
na przedłużenie umowy, co może nastąpić jedynie za zgodą Rady Gminy.
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 XXVII/247/14 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, dotyczącej tej samej nieruchomości została
przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 16
Z uwagi na to, iż kolejny punkt dotyczył wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu
ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Zborów gm. Widawa,
stanowiącej własność Gminy Widawa Przewodniczący poprosi Panią Kaczmarek o udzielenie
niezbędnych wyjaśnień w tej kwestii.
W pierwszej kolejności Pani Kierownik wyjaśniła, iż w miejscowości Zborów Gmina
Widawa stała się wyrokiem sądu właścicielem trzech działek po osobie, która nie pozostawiła
innych swoich spadkobierców. Następnie dodała, iż dwie spośród wymienionych działek są
terenami budowlanymi a pozostała stanowi teren rolny. Ponadto zaznaczyła, iż wpłynął
wniosek zainteresowanego mieszkańca o chęć zakupu jednej z tych działek, aczkolwiek
przygotowany został akt na umożliwienie sprzedaży wszystkich działek.
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 XXVII/248/14 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej
w obrębie Zborów gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa została przyjęta
13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 17
W kolejnym punkcie Przewodniczący ponownie poprosił Panią Kaczmarek o zabranie głosu
i omówienie kolejnego projektu uchwały.
Na wstępie swego wystąpienia Pani Kierownik poinformowała, iż jak co roku do dnia
31 marca gmina zobligowana jest do uchwalenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi. Następnie wyjaśniła, iż wspomniany program uzgadniany jest wspólnie
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz przekazywany do Kół Łowieckich działających na
terenie gminy. Ponadto zaznaczyła, iż odnosząc się do ubiegłorocznego dokumentu, to nie
pojawiły się żadne nowe wymogi. W toku dalszej wypowiedzi wyjaśniła, iż zawarta jest
umowa na hotelowanie psów i na obecną chwilę w schronisku przebywają 22 psy terenu
naszej gminy. Następnie poinformowała, jakie koszty gmina ponosi z tego tytułu. Na
zakończenie dodała jeszcze, iż omawiany dokument zawiera również regulacje odnośnie
całodobowej opieki wetererynaryjnej nad zwierzętami w przypadku zdarzeń losowych.
Następnie ze względu na brak jakichkolwiek pytań do przedstawionego powyżej projektu
uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVII/249/14 w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Widawa w roku 2014” została przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie
przez wszystkich radnych obecnych na sali.

Ad. 18
Do omówienia ostatniego projektu uchwały poproszona została Sekretarz Gminy, która
zaznaczyła, iż zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Rada Gminy do 31 marca rozstrzyga w
drodze uchwały o wyrażeniu zgody na wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu
sołeckiego, bądź niewyodrębnieniu. Następnie wyjaśniła, iż do tej pory takie uchwały
należało podejmować corocznie, natomiast nowelizacja ustawy wprowadziła, to iż uchwała
o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych,
natomiast uchwała o niewyrażeniu takiej zgody ma zastosowanie jedynie do jednego roku.
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 XXVII/250/14 w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego została przyjęta 13 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Następnie Przewodniczący ogłosił kilkuminutową przerwę.

Ad. 19
Po wznowieniu obrad jako pierwsza głos zabrała radna I. Mamzer, która zapytała skąd
pochodzą środki na wydawaną przez gminę „Gazetkę Widawską” oraz jaki jest jej nakład.
Ponadto dodała, iż zauważyła, że są one powykładane w różnych miejscach a ona osobiście
uważa, iż jest to pewnego rodzaju marnotrawstwo.
Odpowiedzi na powyższe zapytanie udzielił Wójt Gminy, który w pierwszej kolejności
poinformował, iż dystrybucja gazetki odbywa się poprzez wykładanie jej w sklepach oraz
częściowo poprzez radnych, czy też sołtysów. Następnie poprosił o wskazanie tych miejsc,
gdyż bardzo chętnie zostaną one stamtąd zabrane i przekazane w inne miejsca gdzie jest na
nie bardzo duże zapotrzebowanie. W toku dalszej wypowiedzi poinformował, iż koszt
wydania nakładu to kwota około 3,2 tys. zł brutto. Ponadto wyjaśnił, w jakim celu wydawana
jest gazeta oraz jakie materiały są w niej zamieszczane.
Następnie głos zabrała radna I. Mamzer, która znaczyła, iż powinno również pisać się nie
tylko o tych dobrych stronach ale również o zadłużeniach, bo nie wszyscy mieszkańcy mają
taką wiedzę.
W odpowiedzi na powyższą uwagę Wójt Gminy zaznaczył, iż z chęcią przyjmuje takie
spostrzeżenia, gdyż nie da się przewidzieć o czym chcieliby się jeszcze dowiedzieć
mieszkańcy. Ponadto dodał, iż na łamach szesnastostronicowej gazetki nie da się również
wszystkiego od razu opisać. Następnie zaznaczył, iż jak być może niektórzy pamiętają był
kiedyś wydawany miesięcznik pod nazwą „Panorama Łaska” gdzie dla naszej gminy były
jedynie przeznaczone dwie strony, czyli jedna kartka a koszt pomimo, iż było to już kilka lat
temu dużo wyższy a nakład wielokrotnie mniejszy.
Następnie głos zabrał radny M. Jaros, który zapytał co jaki czas będzie wydawana gazetka.
Odpowiadając na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż będzie ona wydawana okazjonalnie, to
znaczy jak tylko zgromadzona zostanie dostateczna ilość materiału.
Jako kolejny wystąpił radny M. Janiak, który zaproponował złożenie wniosku odnośnie drogi
na odcinku od ul. Wieluńskiej w kierunku PKS a mianowicie o wstawienie znaku
ograniczającego tonaż pojazdów, gdyż przejeżdżają tamtędy samochody ciężarowe niszcząc
8

nawierzchnię tej drogi.
Odnosząc się do powyższego głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż zostanie
wystosowany taki wniosek do komisji ruchu drogowego o wydanie opinii w tej sprawie.
Ponadto zaznaczył, iż jest to problem, który dotyczy nie tylko tej drogi, czy też naszej gminy,
gdy z jest to dylemat, z którym borykają się również inne samorządy. Następnie szczegółowo
omówił sytuacje, jakie się powszechnie zdarzają a jako konkretny przykład podał remont
mostu w miejscowości Klęcz.
Po wystąpieniu Wójta Gminy głos zabrał ponownie radny M. Janiak, który zaproponował aby
nadać nazwę tej drodze.
Ustosunkowując się do kolejnej propozycji Wójt Gminy zaznaczył, iż nie widzi żadnego
problemu w tym aby nadać nazwę wspomnianemu odcinkowi drogi. Ponadto dodał, iż
dawniej nazywała się ona Nowy Rynek.
Następnie Przewodniczący Rady zaznaczył, iż również w okolicy Starego Rynku również
przydałby się taki znak, gdyż bardzo często parkują na tym placu samochody ciężarowe
niszcząc tym samym nawierzchnię. Ponadto dodał, iż mieszkańcy narzekają na bardzo już zły
stan drogi, w której powybijały się już spore dziury i przechodząc można sobie nawet złamać
nogę. Kontynuując swą wypowiedź zaznaczył również, iż jego zdaniem do takiego stanu
przyczynił się również remont kanalizacji, jednakże należałoby ten problem rozwiązać tym
bardziej, iż wspomniane miejsce traktowane jest jako teren zabytkowy.
W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż obecny stan wspomnianej drogi nie jest
spowodowany przeprowadzonym niedawno remontem kanalizacji lecz użytkowaniem jej
przez samochody ciężarowe, które zawracając praktycznie na miejscu niszczą nawierzchnię.
Następnie wywiązała się dyskusja w powyższym temacie, w trakcie której Pan Dariusz
Michniewski – Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych wyjaśnił, iż dwóm
osobom zwrócono uwagę na to jakie grożą konsekwencje za niszczenie drogi natomiast
mieszkańcy wiedzą kto jeszcze tam parkuje i niestety nie chcą udzielić takich informacji,
więc nie ma możliwości dotarcia do tych osób. Ponadto wskazał, gdzie ewentualnie można
byłoby umieścić znaki ograniczające tonaż. Z kolei Wójt Gminy podał przykład podobnej
sytuacji jaka miała miejsce w miejscowości Wielka Wieś, gdzie jednakże udało się rozwiązać
problem właśnie przy współpracy mieszkańców.
Na zakończenie tego tematu Przewodniczący raz jeszcze zaproponował, aby wstawić znaki
ograniczające tonaż, co dałoby również możliwość Policji ukarania kierowców, którzy
łamaliby ten zakaz oraz tablicy informującej o tym, iż wskazane miejsce jest placem
zabytkowym.
Odnosząc się do powyższej propozycji głos zabrała Pani Kaczmarek, która zaznaczyła, iż nie
ma podstaw do oznakowania wspomnianego miejsca jako terenu zabytkowego, gdyż jako
zabytek można wskazać pół Widawy. Następnie wyjaśniła, jaka procedura poprzedza sam fakt
wstawienia znaku.
Po wypowiedzi Pani Kaczmarek głos zabrał radny M. Janiak, który zgłosił konieczność
uprzątnięcia drzewa na terenie tzw. „kurhanu”, które przewróciło się w trakcie ostatniej
wichury.
Do powyższej uwagi ustosunkowała się również Pani Kaczmarek, która w pierwszej
kolejności zaznaczyła, iż warto byłoby skorzystać z okazji, z tego, iż wspomniany „kurhan”
jest właśnie zabytkiem i postarać się o dofinansowanie pielęgnacji drzew znajdujących się na
nim. Następnie wyjaśniła, iż na uprzątnięcie wspomnianego przez radnego drzewa należy
w pierwszej kolejności uzyskać zezwolenie.
Uzupełniając powyższą wypowiedź Wójt Gminy zaznaczył, iż zostaną złożone odpowiednie
dokumenty z uwagi na, to iż jest to miejsce należy do zabytków.
Jako kolejny głos zabrał radny J. Polak, który zwrócił się z zapytaniem dotyczącym terminu
rozpoczęcia prac przy budowie garażu przy budynku OSP w Brzykowie, gdyż w swoim
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sprawozdaniu Wójt nic nie wspomniał o tym zadaniu.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Wójt Gminy w pierwszej kolejności wyjaśnił, iż
w sprawozdaniu międzysesyjnym informował o tych działaniach, które zostały wykonane
natomiast zaznaczył, iż odnośnie wspomnianej inwestycji został wstrzymany termin
ogłoszenia przetargu do momentu sprzedaży działki w Brzykowie, gdyż wówczas można
byłoby poszerzyć zakres prac.
Ad. 20
W kolejnym punkcie Przewodniczący poprosił sołtysów oraz radnych o rozpropagowanie
wśród mieszkańców ulotek na temat azbestu.
Następnie głos zabrał Pan Maciej Michalski – sołtys sołectwa Wola Kleszczowa, który
zapytał jaka jest ściągalność podatku za śmieci.
Odpowiedzi na powyższe udzieliła Skarbnik Gminy, która wyjaśniła, iż na obecną chwilę nie
posiada przy sobie dokładnych danych, jedynie co to może poinformować, iż zapłacono pięć
faktur za odbiór odpadów komunalnych, z których każda opiewała na kwotę przeszło
40 tys. zł. Następnie wyjaśniła, iż z pieniędzy jakie mieszkańcy uiszczają do gminy
wystarczyło na pokrycie tych faktur nie licząc obsługi ani też materiałów biurowych, czy też
innych kosztów ponoszonych z tego tytułu.
Uzupełniając powyższą wypowiedź głos zabrał Wójt Gminy, który raz jeszcze podkreślił, iż
pieniędzy wystarcza jedynie na opłacenie usługi związanej z wywozem odpadów, więc nie ma
również żadnej mowy o jakichkolwiek zyskach.
Z kolej zabierając ponownie głos sołtys M. Michalski zapytał kiedy zostaną obniżone stawki
podatku jaki mieszkańcy płacą za śmieci.
Odnosząc się do powyższego Przewodniczący zaznaczył, iż jak wynika z wcześniejszych
wyjaśnień nie będzie żadnych regulacji odnośnie tych stawek, gdyż zebrane środki finansowe
wystarczają na samą usługę a naszej gminy nie stać na to aby dofinansowywać to zadanie, tak
jak chociażby robi to Gmina Szczerców.
Ad. 21
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 01.01.2014 r. do 28.03.2014 r.
Złożono wniosek o przyznanie dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, na
przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Ochle. Kwota wnioskowanej dotacji
przekracza 227tys. zł.
2. Przygotowano wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013
o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy
wodociągowych w pasie dróg w miejscowościach Siemiechów, Wielka Wieś B, Brzyków
- ETAP I oraz budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w pasie dróg
w miejscowościach Ochle - Kolonia, Grabówie - ETAP II”. Całkowity koszt realizacji
inwestycji opiewa na kwotę 1,185 mln zł, zaś wnioskowana kwota pomocy, to 722 tys. zł.
3. Dokonano zgłoszeń na wykonanie następujących robót:
przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Józefów Widawski,
remont drogi wewnętrznej w miejscowości Ligota,
przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ochle,
remont drogi gminnej w miejscowości Klęcz i Sarnów,
remont kominów na strażnicy OSP Rogóźno.
4. W dniu 19 lutego uzyskano pozwolenie zamienne na przebudowę odwodnienia dróg
osiedlowych w miejscowości Chociw.
5. Zawarto umowę na realizację zadania pn: „Remont budynku strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Restarzewie Cmentarnym polegający na wymianie pokrycia dachowego,
wykonaniu podwieszanego sufitu oraz odnowieniu elewacji zewnętrznej”. Łączna
wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 138 tys. zł brutto. Termin zakończenia robót
został ustalony na dzień 20.06.2014 r.
6. W dniu 25 marca zostały zawarte umowy na:
wykonanie remontu kominów na budynku strażnicy OSP Rogóźno,
wykonanie dokumentacji na przyłącze wodociągowe i energetyczne w miejscowości
Wola Kleszczowa do budynku wiejskiego,
wykonanie dokumentacji na budowę mostu w Rudzie wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę.
7. W dniu 29 stycznia zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym Kółko Rolnicze
w Klęczu a w dniu 5 lutego Kółko Rolnicze w Wincentowie.
8. Skomunalizowano działki nr:
153/1 o pow. 0,1647 ha, obręb Klęcz (rola),
371 o pow. 1,91 ha obręb Ruda (rola).
9. Wystąpiono o komunalizację działek nr:
72/2 w Widawie o pow. 0,2118 ha, (ul. Pomorska),
283, 494, 539 o łącznej pow. 2,42 obręb Kąty (mienie gminne),
113/1, 108/1, 60/1, 39,1 o łącznej pow. 3,3457 ha, obręb Restarzew Cmentarny i 136/1
o pow. 0,3743 ha , obręb Klęcz (drogi).
10. Wykonano rozeznanie cenowe na przebudowę napowietrznej linii oświetlenia drogowego
wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Wielka Wieś A, z którego
wynika, iż wartość inwestycji opiewa na kwotę 17 tys. zł.
11. W dniu 6 marca została zawarta umowa z firmą KSM Sieradz na wykonanie programu
usuwania wyrobów zawierających azbest oraz inwentaryzację azbestu i wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Widawa. Całkowity koszt realizacji zadania, to
1.
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kwota prawie 21 tys. zł. Równocześnie złożono wniosek do Ministerstwa
o sfinansowanie w 80% kosztów opracowania programu.
Od stycznia wydano ponad 120 decyzji na usunięcie drzew.
Wystąpiono do Starosty Łaskiego o usunięcie drzew z działek gminnych:
w miejscowości Patoki przy budynku OSP,
w miejscowości Rogóźno,
w Widawie na ul. Kiełczygłowskiej.
Wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łasku opracowano i uzgodniono
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Widawa w roku 2014”. W następstwie tych działań podpisana
została umowa z Lecznicą MINI-MAX Wiesław Osiecki na obsługę weterynaryjną
wspomnianego Programu.
Wydano 3 decyzje naliczające opłatę planistyczną dla działek położonych
w miejscowości Józefów Widawski oraz działki położonej w miejscowości Widawa.
Przeprowadzono remont w budynku Gminnego Ośrodka Kultury polegający, m. in. na
malowaniu pomieszczeń, wymianie c.o., montażu nagrzewnicy i nadmuchów. Wartość
przeprowadzonych prac, to koszt ponad 141 tys. zł.
Na bieżąco prowadzone są prace związane z równaniem dróg gminnych.
Naprawiono drogę kamieniem w miejscowości Klęcz – 8 przyczep.
Naprawiono gruzem drogę z Zawad na Las Zborowski – 3 przyczepy.
Naprawiono gruzem drogę w miejscowości Zborów za kładką – 6 przyczep.
Naprawiono żwirem drogę w miejscowości Siemiechów – 9 przyczep.
Naprawiono kamieniem drogę Dąbrowa Widawska – Izydorów – 4 przyczepy.
Naprawiono żwirem drogę w miejscowości Ochle – 6 przyczep.
Naprawiono kamieniem drogę z Widawy do Dąbrowy Widawskiej – 2 przyczepy.
Prowadzono akcję odśnieżania dróg.
Wykonano odtworzenie odwodnienia odcinka drogi Dąbrowa Widawska – Witoldów
(odnowiony rów ok 250 mb) i naprawiono drogę kamieniem – 8 przyczep.
Odkrzaczono drogę Świerczów – Podgórze.
Odkrzaczono drogę Klęcz – Wincentów.
Dokonano niwelacji pobocza przy drodze z Widawy do Świerczowa.
Odnowiono – pomalowano 5 pomieszczeń w Urzędzie Gminy wraz z archiwum
zakładowym.
Usunięto 12 awarii sieci wodociągowe i 22 awarie sieci kanalizacyjnej.
Uporządkowano plac przed kaplicą w miejscowości Ochle w celu utworzenia miejsc
parkingowych.
Przywieziono kolejną partię żywność z Łodzi.
Na bieżąco prowadzone są prace porządkowe ulic na terenie Widawy po okresie
zimowym.
Zamontowano w ramach uzupełnienia tablice z nazwami ulic.
Dokonano cięć pielęgnacyjnych drzew przy ulicach w miejscowości Widawa.
Usunięto drzewa rosnące na rowie przy drodze gminnej w miejscowości Zawady ok. 60 szt.
Usunięto 2 szt. drzew przy drodze w miejscowości Świerczów.
Usunięto 4 szt. drzew przy drodze gminnej w miejscowości Ruda.
Usunięto 8 szt. drzew rosnących przy drodze z Widawy do Dąbrowy Widawskiej.
Trwają przygotowania do zniwelowania płyty pod boisko w Chociwiu.
W miesiącach od stycznia do początków marca w jednostkach OSP odbyły się zebrania
sprawozdawcze, na których dokonano podsumowania działań podjętych w 2013 r.
Do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej wprowadzono łącznie
81 wniosków z czego 4 dotyczyły rozpoczęcia działalności, 9 zamknięcia, 14 zawieszenia
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a 8 wznowienia; pozostałe wnioski dotyczyły zmian we wpisach.
44. Przyjęto sprawozdanie z realizacji przez SP ZPOZ w Widawie programu „Zdrowa
Gmina” za rok 2013. Na realizację powyższego zadania w roku 2014 podpisano umowę
na kwotę 30 tys. zł.
45. Wydano 50 dowodów osobistych.
46. Z pobytu stałego w naszej gminie wymeldowało się 16 osób.
47. Na popyt stały zameldowało się 8 osób a na pobyt czasowy – 34.
48. Wśród mieszkańców gminy pojawiło się również 21 nowo narodzonych dzieci.
49. Zmarło 32 mieszkańców gminy.
50. Wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 rok. Kwota ze
składkami pracodawcy, to prawie 240 tys. zł.
51. W styczniu złożono wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
o dofinansowanie projektu w ramach POKL „Pomagając innym – pomagamy sobie”.
Łączna wartość projektu to prawie 71 tys. zł. Wkład własny gminy, to kwota 7,4 tys.
dofinansowanie ponad 63 tys. zł. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie
i zatwierdzony do realizacji.
52. W ramach Resortowego programu „Wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” został złożony
wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.
Wniosek opiewa na kwotę 35 tys. zł.
53. Do Powiatowego Urzędu Pracy został złożony wniosek o organizację i refundację prac
społecznie – użytecznych. W 2014 r. z tej formy wsparcia skorzysta 13 osób.
54. W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” złożono
wniosek o dofinansowanie kosztów zakupu posiłku w szkołach. Wniosek ten został
rozpatrzony pozytywnie i gmina otrzymała prawie 66 tys. zł dotacji na ten cel, co stanowi
80 % ogólnego koszu programu.
55. W ramach Resortowego programu „Maluch 2013” została złożona oferta na
dofinansowanie funkcjonowania instytucji „dziennego opiekuna”. Wartość oferty wynosi
59,5 tys. zł, z czego dofinansowanie 47,6 tys. zł.
56. Zorganizowano Ferie Zimowe w bibliotece pod hasłem: „ZIMĄ WKOŁO JEST
WESOŁO”, w trakcie których odbyły się: zajęcia i konkursy plastyczne, zabawy
z książką, gry, zabawy stolikowe, quizy, zagaduj – zgadule, głośne czytanie bajek - „snuj
się snuj bajeczko”, zajęcia komputerowe.
57. Wspólnie z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Widawa oraz Gminnym
Ośrodkiem Kultury zorganizowano XXII Finał WOŚP.
58. W okresie od 15 stycznia rozpoczął się remont obiektu, w związku z czym, zajęcia
i próby zespołów odbywały się w budynku OSP oraz w Zespole Szkół.
59. Przygotowano i zorganizowano kolejną imprezę z okazji Dnia Kobiet.
60. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano imprezę plenerową z okazji powitania wiosny.
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