Protokół Nr XXVIII/14
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 13 maja 2014 roku
w Urzędzie Gminy w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 15
Sesję rozpoczęto o godz. 1010
Sesję zakończono o godz. 1215

Ad. 1
Kolejne dwudzieste ósme 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 odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie XXVIII Nadzwyczajnej 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 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie
gminy Widawa punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.
Następnie Przewodniczący zaproponował, aby przed realizacją wymienionych wyżej punktów
głos zabrał Pan Wojciech Sikora – Wicestarosta Łaski.
W związku z brakiem jakichkolwiek uwag do zgłoszonej propozycji oraz sugestii
dotyczących wprowadzenia zmian do przedstawionego porządku obrad Przewodniczący
zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
W wyniku głosowania porządek obrad został zatwierdzony 15 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
W tym miejscu głos zabrał Pan W. Sikora, który na wstępie swego wystąpienia podziękował
Wójtowi Gminy za zaproszenie na to spotkanie. W toku dalszej wypowiedzi poinformował
zebranych, iż 28 maja planowana jest uroczystość podczas, której zostanie wręczony sztandar
dla Powiatu Łaskiego. Następnie pokrótce przedstawił, jak odbywały się starania o nadania
sztandaru oraz kiedy rozpoczęto zabiegi w tym temacie. Kontynuując swą wypowiedź
zaznaczył, iż koszt wykonania sztandaru, to kwota około 5 tys. zł natomiast Społeczny
Komitet Ufundowania Sztandaru podjął inicjatywę aby w drzewcu sztandaru mogły być wbite
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symboliczne gwoździe od darczyńców. Następnie poinformował, za jaką minimalną kwotę
można zakupić taki gwóźdź oraz ile funduszy wpłynęło. Ponadto wymienił kto włączył się już
do tej akcji i jakie przykładowe napisy mogą widnieć na gwoździu. W toku dalszego
wystąpienia Wicestarosta przedstawił jeszcze symbolikę, jaka widnieje na sztandarze. Na
zakończenie dodał jeszcze, iż każda wpłata na powyżej omówiony cel jest dobrowolna.
Następnie w związku z uwagą radnego R. Bruzdy dotyczącą przewyższającej kwoty, jaka
wpłynęła od darczyńców od ceny sztandaru wyjaśnił, iż dodatkowe koszty poniesione zostaną
na zakup gabloty, w której sztandar będzie przechowywany oraz na sprawy związane
z organizacją całej uroczystości. Dodał, iż szacunkowe koszty całego przedsięwzięcia
graniczą w kwocie około 10-11 tys. zł. Ponadto zaznaczył, iż są to zasadne pytania, gdyż
zarówno gminy jak i powiat mają inne ważniejsze wydatki, jednakże środki, o których
wspomniał pochodzić będą jedynie od darczyńców nie obciążając budżetu.
Po wystąpieniu Wicestarosty głos zabrał Jerzy Sylwester Woźniak – Wójt Gminy, który
zaznaczył, iż propozycja jego przedmówcy dotyczy Rady Gminy jednakże nic nie stoi na
przeszkodzie aby można było również indywidualnie wykupić taki gwóźdź.
Następnie po krótkiej dyskusji radni przychylili się do przedstawionej inicjatywy wyrażając
chęć wykupu symbolicznego gwoździa, który zostanie umieszczony w sztandarze Powiatu
Łaskiego.
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”, przy 1 głosie radnej K. Ziółkowskiej „wstrzymującym się”.
Ad. 3
W następnym punkcie obrad Przewodniczący udzielił głosu 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 radna K. Ziółkowska, która zaznaczyła, iż
niedawno natknęła się na informację umieszczoną w internecie, która dotyczyła imprezy, jaka
odbyła się w Szkole w Restarzewie z okazji 10 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Następnie zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy, czy uczestniczy w tego typu
uroczystościach organizowanych w tej placówce.
W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż na ile to możliwe uczestniczy we
wszystkich spotkaniach, na które tylko jest zapraszany. Następnie zaznaczył, iż niedawno
w szkole w Restarzewie byli z wizytą członkowie Komisji Oświaty, którzy również nie zostali
poinformowani o planowanej uroczystości. Następnie poinformował jeszcze zebranych
o festynie rodzinnym, jaki odbył się w ostatnią sobotę na stadionie, której głównym
inicjatorem był radny M. Janiak.
Ad. 4
Następnie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Dorotę Słowińską – Skarbnik
Gminy i omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
Na wstępie swej wypowiedzi Skarbnik Gminy zaznaczyła, iż zmiany w obu projektach
uchwał związane są przede wszystkim z modyfikacją kwot na inwestycjach drogowych.
Zaznaczyła, iż po przeprowadzonym przetargu należy poprzenosić pewne środki zmniejszając
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kwotę wykonania jednego odcinka zwiększając jednocześnie sumę realizacji innego,
natomiast ogólna kwota zaplanowana na te inwestycje nie zostanie przekroczona. Następnie
wyjaśniła, iż w § 1 znajduje się zapis wyjaśniający zaistniały w poprzedniej uchwale
budżetowej błąd techniczny polegający na przestawieniu drobnych kwot dotyczących
zwiększenia dochodów budżetowych. W toku dalszej wypowiedzi Pani Skarbnik zaznaczyła,
iż w projekcie przedstawianej uchwały zaistniała również kolejna omyłka w § 1 ust. 3 zamiast
kwoty 150.000,00 zł winna być kwota 180.000,00 zł wobec czego wnioskuje o wprowadzenie
takiej zmiany. Następnie wyjaśniła, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej dopasowane
zostały kwoty dochodów i wydatków oraz zmieniona została nazwa zadania dotyczącego
„Dobudowy oświetlenia ulicznego w m-ci Józefów koło Klęcza, gmina Widawa” na
„Dobudowa oświetlenia ulicznego w Klęczu, gmina Widawa” i kwota limitu wydatków
w tym przedsięwzięciu. Kontynuując swą wypowiedź omówiła jeszcze szczegółowo, jakie
kwoty i dlaczego należało wprowadzić do budżetu oraz jakie przesunięcia wprowadzić
między poszczególnymi działami i paragrafami.
Następnie głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zwróciła uwagę na kwotę przebudowy
ul. Nowomiejskiej upewniając się, czy jest to rzeczywiście kwota 110 tys. zł.
Jako kolejny głos zabrał radny R. Bruzda, który zapytał, czy kwota przeznaczona na
przebudowę drogi w Ligocie zostały zmniejszone.
Odpowiedzi na powyższe udzielił Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż na realizację wszystkich
zaplanowanych do przebudowy odcinków dróg był ogłoszony jeden przetarg w rozbiciu na
poszczególne drogi. Następnie dodał, iż w związku z powyższym wyceniona została
realizacja każdego odcinka, co należy odzwierciedlić w budżecie gminy dopasowując kwoty
poprzez odjęcie z jednego zadania i dodanie do innego.
Następnie głos zabrała ponownie radna K. Ziółkowska z zapytaniem o kwotę 37 tys. zł
zwrotu a mianowicie, czy zostanie ona wprowadzona do budżetu gminy ogólnie i została
dobrowolnie rozdysponowana, czy z przeznaczeniem na konkretny cel.
W odpowiedzi na powyższe Pani Skarbnik wyjaśniła, iż wprowadzona ona została na wydatki
związane z promocją.
Następnie ze względu na brak dalszych pytań do przedłożonego projektu uchwały
Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVIII/251/14 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok została przyjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie
radnej K. Ziółkowskiej „wstrzymującym się”.
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 XXVIII/252/14 w sprawie zmiany
w budżecie Gminy na 2014 rok została przyjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie radnej
K. Ziółkowskiej „przeciw”.
Ad. 6
Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały przedstawiła Pani Longina Oleszczuk –
Sekretarz Gminy, która wyjaśniła, iż zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy w drodze uchwały ustala zasady usytuowania
punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy oraz liczbę tych
punktów, które na terenie gminy mogą się znajdować. Następnie zaznaczyła, iż do tej pory
kwestia ta była ujęta w dwóch uchwałach w tym, że jedna była z 1997 roku a druga
z 2001 roku, które w przedstawionym projekcie tracą moc. W toku dalszej wypowiedzi
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poinformowała, iż niniejszy akt zawiera wszystkie wcześniejsze regulacje z tym, że dodaje się
nowy zapis dotycząca zasad funkcjonowania ogródków piwnych w związku z tym, iż jeden
z przedsiębiorców z terenu gminy zwrócił się z prośbą o wydanie zezwolenia na prowadzenie
takiego ogródka przy swojej placówce handlowej. Ponadto zaznaczyła, iż do tej pory nie było
żadnych regulacji w tej kwestii, dlatego też została przedstawiona taka propozycja, która
będzie umożliwiała przedsiębiorcom prowadzącym placówkę gastronomiczną na prowadzenie
ogródków piwnych w bezpośrednim sąsiedztwie na dotychczas posiadanym zezwoleniu na
sprzedaż napojów alkoholowych natomiast prowadzącym placówki handlowe na podstawie
dodatkowego zezwolenia.
Następnie wywiązała się krótka dyskusja w trakcie której Pani Sekretarz wyjaśniła, iż do tej
pory sprzedawcy mogli uzyskać jedynie zezwolenie na sprzedaż, natomiast przedstawiony
projekt uchwały będzie umożliwiał również uzyskanie zgody na możliwość spożycia napojów
alkoholowych w miejscu sprzedaży. Ponadto poinformowała, iż kwota tych zezwoleń jest taka
sama i nie obliguje dotychczasowych sprzedawców do jej posiadania a jedynie tych, którzy
wyrażą chęć prowadzenia ogródków piwnych. Dodatkowo wyjaśniła również kwestię zapisu
dotyczącego bezpośredniego sąsiedztwa uzasadniając konieczność jego powielenia
z poprzedniej uchwały.
Następnie ze względu na brak dodatkowych pytań oraz uwag do przedstawionego powyżej
projektu uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVIII/253/14 w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem
sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Widawa punktów sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych została przyjęta 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich
radnych obecnych na sali.
Ad. 7 i 8
W punktach dotyczących wolnych wniosków i zapytań oraz spraw różnych jako pierwsza
głos zabrała radna K. Ziółkowska z zapytaniem dotyczącym podjętej powyżej uchwały
a mianowicie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, tj. z czego wynika liczba 70
punktów sprzedaży i 20 punktów gastronomicznych.
Odpowiadając na powyższe Sekretarz Gminy wyjaśniła, iż wcześniejsze było bardzo dużo
punktów sprzedaży a mianowicie około 56 wobec czego nie należałoby tego ograniczać
i dlatego też określono 70 takich punktów a z kolei gastronomicznych było odpowiednio
mniej. Następnie zaznaczyła, iż bezpieczniej jest podać większą liczbę aby nie było
konieczności w przypadku pojawienia się większej liczby osób zainteresowanych
wprowadzania kolejnych zmian do uchwały, która jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym.
Następnie Przewodniczący ogłosił kilkominutową przerwę.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący w pierwszej kolejności udzielił głosu radnemu
J. Polakowi, który poruszył kwestię wodociągu w Brzykowie zaznaczając, iż jakość wody do
tej pory się nie poprawiła. Ponadto dodał, iż pomimo, że zwracał się kilkakrotnie z prośbami
zarówno do byłego Wójta Gminy jak również do obecnego nie zostały w dalszym ciągu
zamontowane zawory, które w razie jakiejkolwiek awarii, których będzie coraz więcej odciąć
jedną wieś, w której nastąpiło uszkodzenie a nie całą sieć. W toku dalszej wypowiedzi
poinformował, iż po wystąpieniu awarii i włączeniu na nowo dopływu wody nie nadaje się
ona jeszcze co najmniej przez pół dnia do użycia, gdyż jest koloru pomarańczowego.
Następnie podkreślił, iż jak już wcześniej wspomniał awarii jest bardzo dużo, bo praktycznie
jedna lub dwie w tygodniu a z uwagi na to, iż sieć jest już dosyć stara będą one występowały
coraz częściej. Dodał również, iż zawory przy wodomierzach nie działają, co jakiś czas jest
prowadzona wymiana wodomierzy, co również rodzi konieczność zakręcania całej sieci
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wodociągowej.
Do powyższej uwagi odniósł się radny H. Morawski zaznaczając, iż w przypadku wymiany
wodomierzy sieć jest zamykana jedynie wówczas, gdy nie działa zawór i wówczas dokonuje
się wymiany kilku wodomierzy.
Następnie kontynuując swą wcześniejszą wypowiedź radny J. Polak zaznaczył, iż pomijając
ten fakt woda i tak jest często zakręcana a każdy mieszkaniec sobie coś planuje do zrobienia,
czy to pranie, czy opryski, czy też jakieś inne czynności, do których wykonania potrzebna jest
woda a okazuje się, że jej dopływ jest odcięty albo jak już jest to nie nadaje się do tych
czynności ze względu na jej zły stan. Ponadto dodał, iż wiele osób pozakładało sobie filtry,
które są dość kosztowne. W toku dalszej wypowiedzi zaznaczył, iż również czyszczenie całej
sieci oraz brak hydrantów na końcach linii powoduje konieczność odcięcia całej nitki
wodociągowej a mieszkańcy na tym tracą bo jest wiele osób prowadzącą działalność rolniczą,
w tym hodowców zwierząt, dla których woda jest niezbędna praktycznie przez całą dobę.
Następnie zaznaczył, iż po raz kolejny zwraca się z prośbą o zamontowanie zaworów
i wypracowanie jakiegoś rozwiązania w tej kwestii, być może poprzez połączenie z inną
siecią i wybudowaniem jakiejś dodatkowej stacji. Na zakończenie raz jeszcze podkreślił, iż
jest fatalna jakość wody pomimo, iż według badań spełnia odpowiednie normy.
Po wypowiedzi radnego głos zabrał Wójt Gminy, który ustosunkował się do powyższych
uwag zaznaczając, iż jeśli chodzi o połączenie z Widawą nie jest możliwe, bynajmniej
w obecnym stanie rzeczy. Ponadto zaznaczył, iż dołożenie kolejnych miejscowości
całkowicie zmniejszyłoby wydajność eksploatacyjną ujęć widawskich. Następnie przyznał, iż
rzeczywiście jest bardzo wiele awarii na wodociągu w Brzykowie a zwłaszcza na samej stacji,
gdzie większość urządzeń ma około 20 lat. Ponadto przyznał również, iż woda surowa, czyli
woda pobierana z ziemi przed jej uzdatnieniem nie jest najlepszej jakości. W toku dalszej
wypowiedzi zgodził się również z tym, iż zamontowanie kilku zasuw rozwiązałoby poniekąd
w części problem jednakże nie na dłuższą metę, gdyż po kilkakrotnym użyciu nie trzymają
one już tak szczelnie wody. Następnie dodał, iż inną kwestią są zawory wewnętrzne, które
powinny być co najmniej dwa na jednym przyłączu o co powinni zadbać już mieszkańcy.
Ponadto raz jeszcze zaznaczył, iż rozważona zostanie kwestia montażu dodatkowych zasuw
w miejscach, w których będzie można to wykonać. Na zakończenie dodał jeszcze, iż
prowadzona będzie szczególniejsza interwencja w kierunku wyeliminowania zdarzeń
dotyczących tego, że osoby nieuprawnione pobierają wodę z hydrantów.
Następnie głos ponownie zabrał radny J. Polak w celu sprostowania wcześniejszej
wypowiedzi, którą Pan Wójt Gminy źle zinterpretował w kwestii łączenia wodociągów, gdyż
jemu chodziło jedynie o takie rozwiązanie w momencie awarii np. w dostawie prądu, czy też
innych tego typu zdarzeń. Zaznaczył jeszcze, iż sąsiednie gminy mają tego typu rozwiązanie,
co umożliwia dopływ wody w razie potrzeby z jednej, czy też z drugiej strony. Następnie
dodał, iż wodociąg w miejscowości Brzyków ma już około 40 lat więc nie dosyć, iż rury są
tak zardzewiałe, to po każdej awarii osad z nich przedostaje się do wody.
Odnosząc się do powyższej uwagi Wójt Gminy wyjaśnił, iż po każdej awarii woda będzie
posiadała większą zawiesinę. Następnie dodał, iż nie ma takiej możliwości technicznej aby
przepłukać wodociąg dokonując płukania wszystkich końcówek naraz. Ponadto przedstawił
pewną ewentualność co spowodowałoby znaczne opóźnienia w dopływie tej wody
w poszczególnych miejscowościach. Następnie odnosząc się do uwagi zgłoszonej przez radną
K. Ziółkowską wyjaśnił kwestię napowietrzenia wody, która powoduje awarie urządzeń typu
spłuczka, czy też ogrzewacza wody.
W toku dalszych obrad głos zabrał radny R. Bruzda, który zapytał, czy wykonany został już
projekt na przebudowę drogi w Ligocie i czy cała dokumentacja zakończona, gdyż
mieszkańcy zadecydowali o konieczności zamontowania progu zwalniającego.
W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż na tym etapie już nie można, gdyż
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przetarg jest już rozstrzygnięty na podstawie sporządzonej dokumentacji i przyjętych
rozwiązań. Ponadto zaznaczył, iż na etapie wykonawstwa będzie można zastosować pewne
rozwiązania ze względów bezpieczeństwa.
Jako kolejna głos zabrała radna I. Mamzer, która zapytała, na jakim etapie znajduję się prace
dotyczące budowy wodociągu w miejscowości Siemiechów.
Odnosząc się do powyższego zapytania Wójt Gminy wyjaśnił, iż prace projektowe zostały już
zakończone. Następnie zaznaczył, iż jak już wcześniej wspominał w trakcie omawiania
sprawozdania z działalności międzysesyjnej pojawiła się możliwość dofinansowania tego
typu zadania i został złożony wniosek, który nie został jeszcze rozpatrzony. Ponadto
zaznaczył, iż mimo wszystko zadanie zostanie zrealizowane jednakże w przypadku
zakwalifikowania się do dofinansowania zakres prac tego przedsięwzięcia będzie o wiele
szerszy.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy prawdą jest to, że jest możliwość wykupienia
działki w okolicy Ośrodka Zdrowia i czy były może jakieś propozycje ze strony właściciela
tej nieruchomości.
W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż było już prowadzonych kilka rozmów
w tej kwestii ale bez większego rezultatu a kwestą sporną jest wielkość tej działki. Następnie
zaznaczył, iż umówiony jest kolejny termin dalszych rozmów w celu uruchomienia procedury
wyjaśnienia obszaru tej działki. Ponadto zaznaczył, iż nie ukrywa, iż zależy na tym aby
wykupić ten teren, co prawda niewielki ale bardzo przydatny na zagospodarowanie pod
miejsca parkingowe.
Następnie w powyższym temacie głos zabrał radny R. Bruzda, który zaproponował aby
dogadać się z sąsiednimi podmiotami, które posiadają swoje małe miejsca parkingowe,
wyburzyć budynek po byłej pralni oraz ogrodzenia i utworzyć jeden wielki parking.
Odpowiadając na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż odbyły się takie rozmowy przy czym
nawet zaoferowane było wykonawstwo po stronie gminy, gdyż zrozumiałym jest, iż innym
podmiotom nie zależy na tworzeniu miejsc parkingowych dla społeczeństwa. Następnie
szczegółowo omówił problem, z jakim obecnie boryka się Kierownictwo Poczty. Ponadto sam
zaznaczył, iż byłoby to bardzo dobre rozwiązaniem. Następnie na prośbę radnego M. Janiaka
przedstawił na jakim etapie znajdują się prace dokumentacyjne związane z przebudową stacji
paliw ORLEN.
W toku dalszych obrad głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zapytała, czy istnieje
możliwość uprzątnięcia działki gminnej oraz remont drogi na odcinku od przystanku PKS
w kierunku drogi wojewódzkiej, w celu poprawienia estetyki tego terenu.
W odpowiedzi na powyższą uwagę Wójt Gminy wyjaśnił, iż będzie to możliwe.
Z kolei Przewodniczący zapytał, czy jest jakieś zainteresowanie w kwestii wykupu działki
posadowionej na przeciwko strażnicy OSP w Widawie.
Odpowiadając na powyższe Wójt Gminy zaznaczył, iż co prawda chętnych nie ma wielu
jednakże jakieś zainteresowanie jest.
Następnie poruszona została przez radnego M. Janiaka kwestia wykonania odwodnienia na
wspomnianym powyżej odcinku drogi w okolicach PKS.
Do powyższego tematu ustosunkował się Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż należałoby
w pierwszej kolejności poprawić zasilanie w kierunku działek po byłych buchtach. Następnie
odniósł się do poruszonej również przez radnego M. Janiaka kwestii przycinania drzew
wchodzących w linię wysokiego napięcia.
Następnie głos zabrał jeszcze radny J. Polak z zapytaniem dotyczącym sprzedaży działki po
byłym Kółku Rolniczym w Brzykowie.
W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż ogłaszany jest kolejny przetarg, gdyż do
pierwszego nikt nie przystąpił a cena wywoławcza zostanie obniżona o 10%.
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Ad. 9
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 28.03.2014 r. do 12.05.2014 r.
Równano drogi na terenie gminy.
Naprawiono kamieniem drogi w Kątach, Grabówiu, Ochlach, Zawadach oraz Chrustach.
Naprawiono asfaltem drogi na odcinkach: Brzyków – Wielka Wieś i Chociw – Las
Zawadzki.
4. W Patokach na odcinku drogi w kierunku Pana sołtysa nawożono żwir.
5. Wymieniono złoże filtrów na Stacji Uzdatniania Wody w Brzykowie wraz z wymianą
części armatury wodociągowej oraz remontem dwóch pomp odśrodkowych.
6. Wymieniono 2 zasuwy pod hydroforami w Brzykowie oraz 3 zasuwy w Chociwiu.
7. Usunięto jedną awarię wodociągową.
8. Naprawiono wpust uliczny wody deszczowej w Widawie na ul. Wodnej.
9. Naprawiono przepust pod drogą gminną w miejscowości Kąty.
10. Pomalowano i odświeżono pomieszczenia kotłowni po okresie zimowym.
11. Naprawiono dach i wyremontowano oraz odkarzono jeden lokal w budynku komunalnym
w Wincentowie.
12. Ustawiono znaki z nazwą miejscowości w Grabówiu i Przyborowie.
13. Wykonano remont przystanków autobusowych w miejscowości Patoki i Zawady.
14. Ustawiono znaki kierunkowe z numerami posesji w miejscowościach Wielka Wieś A,
Patoki, Rogóźno i Łazów.
15. Ustawiono tablicę informacyjną dla sołectwa Rogóźno.
16. Wykonano prace porządkowe na stadionie.
17. Wykonano niwelację działki gminnej w Chociwiu przy OSP wraz z obsianiem trawą.
18. Wykonano utwardzenie kostką brukową części placu ośrodka zdrowia w Widawie.
19. Usunięto pnie drzew przy ośrodku zdrowia w Brzykowie.
20. Ustawiono kosze na śmieci przy przystankach autobusowych w miejscowości Restarzew
Cmentarny.
21. Odkrzaczono i uporządkowano teren byłej szkoły w Zawadach.
22. Gminny Zakład Usług Komunalnych złożył wniosek o utrzymanie na tym samym
poziomie stawek za wodę – stawki te pozostają bez zmian, jak również stawki za odbiór
nieczystości.
23. W dniu 5 maja został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na „Przebudowę dróg na
terenie gminy Widawa” na następujących miejscowościach: Ligota, Józefów Widawski,
Sarnów – Klęcz oraz Ochle. Łączna wartość planowanych prac, to kwota 837 130,54 zł.
24. W dniu 5 maja nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym
dotyczącym Budowa kanalizacji deszczowej – odwodnienie dróg osiedlowych
w miejscowości Chociw.
25. W dniu 10 kwietnia złożono wniosek o przyznanie pomocy na budowę sieci
wodociągowej w miejscowościach Siemiechów i Grabówie. Koszt realizacji całej
inwestycji 1 185 714,71 zł, wnioskowana kwota pomocy 722 387,00 zł.
26. W dniu 8 maja zostały odebrane roboty budowlane polegające na wykonaniu odwiertu
studni w miejscowości Ruda.
27. W daniach 9 -13 czerwca na terenie Gminy Widawa odbędzie się zbiórka odpadów
wielkogabarytowych.
1.
2.
3.

28. W dniach 3-4 maja na terenie naszej gminy odbyły się uroczyste obchody dnia strażaka,
a mianowicie w dniu 3 maja w Widawie natomiast 4 maja w Restarzewie.
29. Złożono wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny edukacji
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ekologicznej pn. „Moja wymarzona Ekopracownia” dla Zespołu Szkół w Chociwiu oraz
Zespołu Szkół w Widawie.
30. Zgłoszono Gminę do udziału w programie „Mały Mistrz” w roku szkolnym 2014/2015 na
dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego dla uczniów klas I Szkół Podstawowych.
31. Wypłacono dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w łącznej
kwocie 15 185,68 zł.
32. Zorganizowano wystawę prac biorących udział w Konkursie ogłoszonym na terenie
naszej gminy „Na Najpiękniejszą pisankę”.
33. Przygotowano aranżację wystawy stołów biorących udział w Konkursie „Na
Najpiękniejszy tradycyjny stół wielkanocny”.
34. Przeprowadzono warsztaty plastyczne dla dzieci o tematyce wielkanocnej.
35. W minioną niedzielę wspólnie z Parafią w Widawie zorganizowano i przeprowadzono
obchody Widawskich Dni Młodzieży.
36. W partnerstwie z łódzkim Stowarzyszeniem EIKON złożono do Narodowego Centrum
Kultury wniosek na projekt interdyscyplinarny, skierowany na działania o charakterze
rozwijającym zainteresowanie różnorodnością języka ojczystego.
37. Trwa realizacja projektu ramach POKL „Pomagając innym – pomagamy sobie”,
w których uczestniczy 13 osób.
38. Złożono do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniosek w ramach programu
„Wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” mającego na celu refundację kosztów m.in.
zatrudnienia asystenta rodziny.
39. Pozytywnie rozpatrzono złożoną oferta w ramach Resortowego programu pn. „Maluch
2014”, którego celem jest dofinansowanie funkcjonowania instytucji „dziennego
opiekuna”. W ramach tego programu otrzymamy dofinansowanie w wysokości 67 %
poniesionych kosztów.
40. W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Łasku została podpisana umowa
na zorganizowanie stażu dla jednej osoby długotrwale bezrobotnej.
41. W okresie przedświątecznym rozdysponowano ponad 14 ton żywności w formie paczek
żywnościowych, dla ok. 650 rodzin.
42. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Widawie zorganizowano wystawkę związaną z porą
roku – WIOSNĄ, ze ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI oraz NOWOŚCIAMI
KSIĄŻKOWYMI w NASZEJ BIBLIOTECE.
43. W dniu 23 kwietnia w ramach cyklu warsztatów tkackich, odbyły się w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Widawie warsztaty tkackie realizowane przez Wiolettę Pisarską
w zakresie małego projektu „Warsztat tkacki-kultywowanie tradycyjnych zawodów
i rzemiosła...”. W warsztatach uczestniczyły głównie dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Widawie.
44. Trwają przygotowania do obchodów Dnia Bibliotekarza z powiatu łaskiego, który
odbędzie się 16 maja.
45. 20 maja będzie przeprowadzone na terenie gminy szkolenie wspólnie z Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa adresowane do rolników oraz osób
zajmujących się przemysłem rolno-spożywczym dotyczącym możliwości pozyskania
środków finansowych z programu 2014-2020.
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