
Protokół Nr XXIX/14 

z Sesji Rady Gminy Widawa 

odbytej w dniu 20 czerwca 2014 roku 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie 
 

 

Ustawowa liczba radnych – 15 

Faktyczna liczba radnych – 15 

Liczba radnych obecnych – 11 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 10
10 

Sesję zakończono o godz. 11
50 

 

 

Ad. 1 

Otwarcia kolejnego, piętnastego już posiedzenia Rady Gminy dokonał Pan Ireneusz 

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

zaproszonych i obecnych na sali gości. 

W dalszej części na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność 

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

1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy Widawa. 

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widawa za 2013 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widawa. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady 

Gminy Widawa za 2013 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 

2013 Gminnej Biblioteki Publicznej w Widawie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 

2013 Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

w Widawie za rok 2013. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Łaskiego.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2014 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, 

dla którego organem prowadzącym jest Gmina Widawa. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 

Gminy Widawa, w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej 

w miejscowości Zborów, obręb Zborów gm. Widawa. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu zabudowanej 

nieruchomości gruntowej jej dotychczasowemu najemcy oraz przeznaczenia jej do zbycia 



w drodze bezprzetargowej, położonej przy ul. Słowackiego w Widawie, obręb Widawa, 

gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Widawa, 

w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Sarnów, 

gm. Widawa. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu zabudowanej 

nieruchomości gruntowej jej dotychczasowemu dzierżawcy oraz przeznaczenia jej do 

zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej miejscowości Las Zawadzki, obręb 

Wincentów, gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie nieruchomości 

zabudowanej, położonej w obrębie Ochle, gm. Widawa wraz z jednoczesnym ustaleniem 

ceny sprzedawanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Widawa. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do projektu Uchwały Rady 

Powiatu Łaskiego zmieniającej Uchwałę Nr XLI/277/02 w sprawie podziału na okręgi 

wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

20. Wolne wnioski i zapytania. 

21. Sprawy różne. 

22. Zamknięcie obrad. 

 

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem 

zaprezentowanego porządku obrad. 

W wyniku głosowania porządek obrad został zatwierdzony 11 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 zatwierdzony 11 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych 

na sali. 

 

Ad. 3 

W następnym punkcie obrad Przewodniczący udzielił głosu Jerzemu Sylwestrowi 

Woźniakowi – Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie z działań prowadzonych 

w okresie międzysesyjnym. Przedstawione przez Pana Wójta sprawozdanie stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4 

Do omówienia kolejnego punktu poproszona została Pani Dorota Słowińska – Skarbnik 

Gminy, która powołując się na zapisy zawarte w ustawie o finansach publicznych wyjaśniła, 



iż Rada Gminy jako organ stanowiący zobligowana została do rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 

30 czerwca roku następującym po roku budżetowym. Ponadto dodała, iż sprawozdanie, 

o którym mowa zostało przekazane wszystkim radnym i było omawiane na wszystkich 

komisjach. Następnie poinformowała, jaki był plan wydatków i dochodów budżetu gminy 

oraz przedstawiła ich rzeczywiste wykonanie. Na zakończenie swej wypowiedzi 

zaprezentowała, stan zadłużenia oraz realizację spłat kredytów i pożyczek.  

Następnie ze względu na brak jakichkolwiek pytań oraz uwag do przedstawionego powyżej 

projektu uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/254/14 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Widawa za 2013 rok została przyjęta 11 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich 

radnych obecnych na sali. 

 

Ad. 5 

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady w pierwszej kolejności zapoznał zebranych 

z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Widawa. Następnie odczytał stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

w sprawie wspomnianego wniosku zawarte w Uchwale Nr I/89/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. 

W toku dalszego wystąpienia ze względu, iż nikt z obecnych nie zgłosił zapytań oraz uwag do 

przedłożonego projektu Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/255/14 w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Widawa została przyjęta 11 głosami „za”, czyli jednogłośnie 

przez wszystkich radnych obecnych na sali. 

Następnie Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi Gminy uzyskania absolutorium 

i życzył dalszej dobrej współpracy z Radą Gminy. 

Jako kolejny głos zabrał Pan Adam Kucper – radny Powiatu Łaskiego, który w imieniu 

swoim oraz Starosty i Wicestarosty Powiatu Łaskiego złożył również gratulacje Wójtowi 

Gminy. 

Wójt Gminy podziękował za uzyskane poparcie oraz gratulacje. 

 

Ad. 6 

W dalszej części obrad Przewodniczący odczytał treść kolejnego projektu uchwały i następnie 

ze względu na brak jakichkolwiek uwag zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/256/14 w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Widawa za 2013 rok została 

przyjęta 11 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali. 

 

Ad. 7 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad Przewodniczący poinformował, iż zarówno 

przedmiotowy projekt uchwały jak również kolejne akty dotyczące sprawozdań omówione 

zostały na poszczególnych komisjach. Następnie ze względu na brak jakichkolwiek uwag 



i zapytań do przedłożonego sprawozdania finansowego za rok 2013 Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Widawie odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/257/14 w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Widawie została przyjęta 11 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich 

radnych obecnych na sali. 

 

Ad. 8 

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i ze względu na 

brak jakichkolwiek uwag zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/258/14 w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Gminnego Ośrodka Kultury 

w Widawie została przyjęta 11 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych 

obecnych na sali. 

 

Ad. 9 

W następnym punkcie Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały i ze względu na 

brak jakichkolwiek uwag zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/259/14 w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie za rok 2013 została 

przyjęta 11 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali. 

 

Ad. 10 

Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały poproszony został Wójt Gminy, który wyjaśnił, 

iż podjęcie niniejszego aktu niezbędne jest do realizacji zadania polegającego na przebudowie 

chodnika w miejscowości Zawady, które jest kontynuacją przedsięwzięcia wykonywanego 

wspólnie z Powiatem Łaskim. Następnie zaznaczył, iż warunki pozostają bez zmian i zgodnie 

z wcześniejszymi ustaleniami gmina wykona prace polegające na budowie chodnika 

natomiast po stronie powiatu leży dostarczenie na teren budowy materiału. 

Następnie ze względu na brak jakichkolwiek pytań oraz uwag do przedstawionego powyżej 

projektu uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/260/14 w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Łaskiego została przyjęta 11 głosami „za”, czyli 

jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali. 

 

Ad. 11 i 12 

Następnie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Dorotę Słowińską – Skarbnik 

Gminy i omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Na wstępie swej wypowiedzi Pani Skarbnik zaznaczyła, iż do aktu, który radni otrzymali 

w materiałach wprowadzona została autopoprawka z uwagi na to, iż już po sporządzeniu 

projektu uchwał wpłynęła informacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu 

dotacji na remont piętra w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie 



Widawskiej. Następnie wyjaśniła, iż kwota wspomnianej dotacji przeznaczona jest na 

realizację zadań majątkowych wobec czego może być ona wprowadzona do budżetu gminy 

dopiero po podjęciu uchwały przez radę. W toku dalszego wystąpienia poinformowała 

zebranych, iż pozostałe modyfikacje w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze 

zmiany dochodów oraz wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. Kontynuując swą 

wypowiedź dodała jeszcze, iż wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie. Następnie na prośbę 

Przewodniczące omówiła kolejny projekt uchwały związany ze zmianami w budżecie gminy. 

W pierwszej kolejności Pani Skarbnik poinformowała, iż w załączniku nr 3 dotyczącym planu 

nakładów na inwestycje zmianie ulega nazwa zadania związanego z przebudową drogi 

w miejscowości Sewerynów. Następnie wyjaśniła, jakie jeszcze kwoty należało wprowadzić 

do budżetu oraz jakie zastosować przesunięcia między działami oraz poszczególnymi 

paragrafami. Na zakończenie wymieniła, jakie nowe inwestycje zostały ujęte w tegorocznym 

budżecie do realizacji. 

Następnie ze względu na brak jakichkolwiek pytań oraz uwag do przedstawionych powyżej 

projektów uchwał Przewodniczący odczytał kolejno ich treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/261/14 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok została przyjęta 11 głosami „za”, czyli 

jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali oraz Uchwała Nr XXIX/262/14 

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2014 rok została również przyjęta 11 głosami „za”, 

czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali. 

 

Ad. 13 

Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż 

nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła ograniczenie wysokości opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego poza podstawą programową do 1 zł za godzinę. 

Następnie poinformował, iż dotychczas obowiązująca na naszym terenie stawka wynosiła 

1,60 zł i była ona jedną z niższych kwot w całym województwie. 

Następnie ze względu na brak jakichkolwiek pytań oraz uwag do przedstawionego powyżej 

projektu uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/263/14 w sprawie ustalenia 

opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest 

Gmina Widawa została przyjęta 11 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych 

obecnych na sali. 

Następnie Przewodniczący zarządził kilkuminutową przerwę. 

 

Ad. 14 

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 uchwała dotycząca nabycia na 

rzecz Gminy Widawa w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Zborów 

podejmowana była w 2012 roku. Następnie wyjaśniła, iż w związku z otrzymaniem 

informacji o tym, iż działka o której mowa we wspomnianym akcie uległa podziałowi należy 



wprowadzić nowy akt, w którym zawarty zostanie zapis dotyczący zmiany powierzchni oraz 

numeru ewidencyjnego nieruchomości. 

W uzupełnieniu powyższej wypowiedzi głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż 

w przedmiotowym akcie mowa jest o nieruchomości na której posadowiona jest świetlica 

w miejscowości Kąty. 

Następnie ze względu na brak jakichkolwiek pytań oraz uwag do przedstawionego powyżej 

projektu uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/264/14 zmieniającej uchwałę 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Widawa, w drodze darowizny 

nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Zborów, obręb Zborów gm. Widawa 

została przyjęta 10 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na 

sali. W chwili głosowania na sali obrad nieobecny był radny S. Rychlik. 

 

Ad. 15 

Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały przedstawiła również Pani D. Kaczmarek, która 

zaznaczyła, iż w niniejszym akcie mowa jest o działce, tzw. „lecznicy”. Ponadto 

poinformowała, iż wspomniana nieruchomość była już przedmiotem obrad jednakże 

dotyczyła nr ewidencyjnego 372/1, która została sprzedana. Następnie wyjaśniła, iż 

dotychczasowy najemca zwrócił się z prośbą o wykup kolejnej części działki. 

Następnie ze względu na brak jakichkolwiek pytań oraz uwag do przedstawionego powyżej 

projektu uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/265/14 w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu zabudowanej nieruchomości gruntowej jej dotychczasowemu 

najemcy oraz przeznaczenia jej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej przy 

ul. Słowackiego w Widawie, obręb Widawa, gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy 

Widawa została przyjęta 11 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych 

obecnych na sali. 

 

Ad. 16 

O omówienie kolejnego aktu poproszona została również Pani D. Kaczmarek, która 

wyjaśniła, iż właściciel przedmiotowej działki czyli Kółko Rolnicze w Klęczu wyraziło wolę 

nieodpłatnego jej przekazania na rzecz Gminy Widawa wraz z zabudowaniami 

z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. 

Następnie ze względu na brak jakichkolwiek pytań oraz uwag do przedstawionego powyżej 

projektu uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/266/14 w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie na rzecz Gminy Widawa, w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej, 

położonej w obrębie Sarnów, gm. Widawa została przyjęta 11 głosami „za”, czyli 

jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali. 

 

Ad. 17 

Kolejny projekt uchwały przedstawiła również Pani D. Kaczmarek, która poinformowała, iż 

w miejscowości Las Zawadzki znajduje się działka o powierzchni 10 arów, która praktycznie 



rzecz biorąc wchodzi w skład sąsiadującego gospodarstwa. Następnie wyjaśniła, iż 

dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z prośbą o możliwość jej wykupu.  

Następnie ze względu na brak jakichkolwiek pytań oraz uwag do przedstawionego powyżej 

projektu uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/266/14 w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu zabudowanej nieruchomości gruntowej jej dotychczasowemu 

dzierżawcy oraz przeznaczenia jej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej 

miejscowości Las Zawadzki, obręb Wincentów, gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy 

Widawa została przyjęta 11 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych 

obecnych na sali. 

 

Ad. 18 

W kolejnym punkcie Przewodniczący poprosił o ponowne zabranie głosu Panią 

D. Kaczmarek i przedstawienie uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały. 

Na wstępnie swej wypowiedzi Pani Kierownik wyjaśniła, iż w miejscowości Ochle znajduje 

się działka o numerze ewidencyjnym 315 i powierzchni 17 arów, której właścicielem jest 

Gmina Widawa. Następnie dodała, iż na wspomnianej nieruchomości znajduje się kaplica 

użytkowana od około 40 lat przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Widawie. W toku dalszej wypowiedzi zaznaczyła, iż parafia zwróciła się 

o umożliwienie zakupu, a raczej przekazania przedmiotowej działki wraz z posadowioną na 

niej kaplicą w celu regulacji stanu prawnego. Dodatkowo wyjaśniła, iż nie można jednakże 

przekazać takiej nieruchomości a rada gminy może ją przekazać ustalając jednocześnie cenę 

sprzedaży. 

W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż obecna 

kaplica znajduje się w budynku poszkolnym i służy okolicznym mieszkańcom. Następnie 

zaznaczył, iż z uwagi na to, że jest ona użytkowana przez parafię należy uregulować jej stan 

prawny, co umożliwi dotychczasowemu użytkownikowi dokonywania remontów. Ponadto 

dodał, iż osobiście uważa, iż powinno to nastąpić nieodpłatnie jednakże nie ma takiej 

możliwości, wobec czego propozycja wykupu za symboliczną złotówkę. 

Następnie ze względu na brak jakichkolwiek pytań oraz uwag do przedstawionego powyżej 

projektu uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/266/14 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Widawie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Ochle, gm. Widawa wraz z 

jednoczesnym ustaleniem ceny sprzedawanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 

Widawa została przyjęta 11 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych 

obecnych na sali. 

 

Ad. 19 

Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy który wyjaśnił, iż 

w związku ze zmianą ustawy Kodeks Wyborczy dokonana została zmiana granic okręgów 

wyborczych w powiecie, jak również zmiana liczby wybieranych radnych w danym okręgu 

wyborczym. Następnie wyjaśnił, ilu do tej pory radnych wybieranych było z terenu miasta 



Łask a ilu z gmin a następnie przedstawił proponowane zmiany. Ponadto zaznaczył, iż 

niniejsza uchwała jest jedynie opinią do projektu uchwały Rady Powiatu. Dodatkowo 

podkreślił, iż przedstawiona propozycja jest korzystna dla gmin. Na zakończenie 

poinformował, iż ogólna liczba radnych nie ulega zmianie. 

Następnie ze względu na brak jakichkolwiek pytań oraz uwag do przedstawionego powyżej 

projektu uchwały Przewodniczący odczytał jego treść i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/267/14 w sprawie wyrażenia 

pozytywnej opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Łaskiego zmieniającej Uchwałę 

Nr XLI/277/02 w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym została przyjęta 11 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez 

wszystkich radnych obecnych na sali. 

 

Ad. 20 i 21 

W toku dalszego posiedzenia głos zabrał Wójt Gminy, poruszając temat dotyczący wykupu 

działki przy Ośrodku Zdrowia w Widawie w celu zasięgnięcia opinii w tej kwestii. Zaznaczył, 

iż doszło już do kilku rozmów z właścicielem wspomnianej nieruchomości a ostatnio 

sporządzony został nawet protokół z tych rokowań, które odbywały się w Urzędzie Gminy. 

Kontynuując swą wypowiedź Pan Wójt wyjaśnił, iż osoba z którą prowadzone są rozmowy 

przedstawia akty własności tego gruntu na podstawie, których twierdzi, iż nieruchomość ma 

powierzchnię 4,5 ara natomiast w księdze wieczystej sporządzonej na podstawie aktualnego 

aktu notarialnego widnieje zapis mówiący o tym, iż całkowita powierzchnia to 2 ary. 

Następnie wyjaśnił, iż za każdym razem właściciel przedmiotowej nieruchomości przedstawia 

różną cenę a na ostatnim spotkaniu padła propozycja sprzedaży za kwotę 40 tys. zł. 

W związku z powyższym zaznaczył, iż chciałby aby wszyscy o tym wiedzieli, gdyż 

korzystają z usług Ośrodka Zdrowia i nie chce aby ktoś zarzucił, iż nadarzyła się okazja 

wykupu działki i nie skorzystano z niej, bądź też w razie jej zakupu przepłacono. W toku 

dalszego wystąpienia wyjaśnił, iż po dokonaniu rozeznania z wszystkich aktualnych 

dokumentów wynika, iż powierzchnia działki ma 2 ary i to nie ulegnie zmianie. Następnie 

zwrócił się z zapytaniem o to czy nadal, mają być prowadzone dalsze rozmowy i negocjacje, 

czy też należy dać sobie spokój ze względu na wspomnianą powyżej cenę oraz ciągłe jej 

podnoszenie. Na zakończenie dodał jeszcze, iż złożony został wniosek o wydanie pozwolenia 

na rozbiórkę budynku po byłej pralni co pozwoli na zagospodarowanie tego terenu, który 

wokół Ośrodka Zdrowia został już częściowo utwardzony, natomiast kwota 40 tys. zł 

znacznie wpłynęłaby na dalsze jego zagospodarowanie. 

Następnie głos w powyższej kwestii zabrał Przewodniczący Rady, który zaznaczył, iż jego 

zdaniem definitywnie należałoby odstąpić od dalszych rozmów. Ponadto nadmienił, iż za 

jakiś czas można byłoby wrócić do tego tematu i być może właściciel tej działki chcąc 

w rezultacie sprzedać ten grunt poda rozsądną cenę. Dodatkowo zauważył, iż rzeczywiście 

teren, o którym mowa w znacznym stopniu rozwiązałyby kwestię parkingu oraz przejazdu 

przy Ośrodku Zdrowia jednakże nie za taką kwotę. 

W toku dalszego posiedzenia wywiązała się dyskusja w powyższym temacie w trakcie, której 

Wójt Gminy przedstawił swoją koncepcję dotyczącą wykonania wspólnego parkingu dla 

wszystkich instytucji znajdujących się w sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia, co niestety nie 

znalazło zainteresowania ze strony przedstawicieli tych jednostek. Ponadto przedstawił 



kwestię własności terenu znajdującego się za Urzędem Gminy oraz problem z miejscami 

parkingowymi wokół rynku. 

 

Ad. 22 

Z uwagi na brak chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za 

udział w obradach i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy Widawa. 

Na tym protokół zakończono. 

 

           Przewodniczący 

Protokołowała:         Rady Gminy Widawa

   

Jolanta Szuleta            Ireneusz Płóciennik 



SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY 
z działalności międzysesyjnej od 12.05.2014 r. do 18.06.2014 r. 

 

1. Równano drogi na terenie gminy. 

2. Naprawiono gruzem drogę w miejscowości Siemiechów. 

3. Odkrzaczono drogę z Zabłocia w stronę miejscowości Piaski. 

4. Odkrzaczono drogi w miejscowościach Wielka Wieś A i B. 

5. Przeprowadzono i w dalszym ciągu wykonywane są prace polegające na koszeniu 

poboczy przy drogach gminnych. 

6. Usunięto jedną awarię sieci wodociągowej w miejscowości Wielka Wieś. 

7. Usunięto 30 sztuk awarii na sieci kanalizacyjnej. 

8. Wykonano odprowadzenie ścieków z budynku byłej szkoły w Zawadach wraz 

z porządkowaniem terenu. 

9. Przełożono odpływ do szamba z budynku byłego przedszkola w Chociwiu 10 mb. 

10. Naprawiono dwa przepusty w miejscowości Zabłocie. 

11. Naprawiono przepust pod drogą w miejscowości Goryń (Wrzosy przy kapliczce). 

12. Naprawiono chodnik przy kładce w Widawie. 

13. Wykonano remont jednej z hal budynku bazy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. 

14. Wykonano remont sali w budynku byłej szkoły w Zawadach. 

15. Wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. 

16. Naprawiono instalację elektryczną w przedszkolu w Widawie. 

17. Naprawiono instalację elektryczną budynku OSP w Ochlach. 

18. Prowadzono prace remontowe na Stacji Uzdatniania Wody Brzyków – prace polegały na 

wymianie dysz i złoża filtrów, naprawie pomp głębinowych i odśrodkowych, wymianie 

części armatury wodociągowej na stacji (rury, zasuwy) malowaniu armatury. 

19. Wymieniono znak kierunkowy na Siemiechów w Brzykowie. 

20. Prowadzono prace porządkowe na terenie gminy. 

21. Dokonano zgłoszenia wykonania obudowy studni głębinowej na Stacji Uzdatniania 

Wody Brzyków – jest to ostatni etap zalegalizowania studni wykonanej w 2008 r. 

22. W związku z zaleceniami z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego otrzymano 

75 tys. zł z budżetu Wojewody oraz 41,5 tys. zł na wspomaganie programu, który 

realizowany jest na terenie gminy. 

23. W dniu 9 czerwca ogłoszono drugi przetarg nieograniczonym dotyczący „Budowy 

kanalizacji deszczowej” – odwodnienie dróg osiedlowych w miejscowości Chociw. 

24. W dniu 16 czerwca ogłoszony został przetarg nieograniczony na zakup i dostawę 

kruszywa drogowego w ramach realizacji funduszu sołeckiego. Przedmiot zamówienia 

obejmuje zakup i dostawę kruszywa w ilości szacunkowej około 2 800 ton. 

25. W dniu 16 czerwca została zawarta umowa na zakup wiaty przystankowej dla 

miejscowości Dąbrowa Widawska. 

26. W dniu 29 maja została zawarta umowa na wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych 

wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwiu 

i świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady oraz wymianę stolarki okiennej wraz 

z robotami towarzyszącymi w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzykowie.  

27. Trwają prace polegające na przebudowie dróg na terenie gminy Widawa w następujących 

miejscowościach: Ligota, Józefów Widawski, Sarnów – Klęcz oraz Ochle. 

28. Trwa „Remont budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Restarzewie 

Cmentarnym polegający na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu podwieszanego 

sufitu oraz odnowieniu elewacji zewnętrznej”.  

29. W dniu 24 kwietnia przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Brzyków (zabudowania po byłym 



Kółku Rolniczym), który zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt nie 

wpłacił wadium Na dzień 26 czerwca ogłoszony został drugi przetarg ustny 

nieograniczony, cena nieruchomości została obniżona o 10%. 

30. W dniu 15 maja przeprowadzono pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Widawa (naprzeciwko budynku OSP), 

w wyniku którego ustalono kandydata na nabywcę przedmiotowej nieruchomości za 

kwotę 72.454,00 zł plus podatek VAT. Akt notarialny podpisano w dniu 6 czerwca. 

31. Uruchomiono procedurę szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych 

(gospodarstwach sadowniczych) spowodowanych przez grad. 

32. Wykonano rozeznanie cenowe na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Klęcz. 

33. W dniu 26 maja na terenie Gminy Widawa rozpoczął się spis wyrobów zawierających 

azbest, który będzie trwał do 30 czerwca br. Spisu dokonuje firma KSM Krzysztof 

Michalski. Podpisano z Ministerstwem Gospodarki porozumienie, w wyniku czego 

pozyskano dofinansowanie na realizację w/w zadania: 

34. Wartość całkowita zadania wynosi – 20 910,00 zł; 

35. Dotacja z Ministerstwa Gospodarki wynosi – 16 700,00 zł; 

36. Udział własny Gminy wynosi – 4 210,00 zł. 

37. Przeprowadzono przeglądy okresowe stanu technicznego budynków wraz z instalacją 

wodno – kanalizacyjną, gazową i przewodów kominowych w budynkach będących 

własnością gminy. 

38. W okresie od 9-13 czerwca na terenie Gminy Widawa odbywała się zbiórka 

wielkogabartów. 

39. Rozpoczęto procedurę wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego na budowę mostu drogowego w miejscowości Ruda jednocześnie 

prowadzone jest postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na budowę mostu w miejscowości Ruda – w ramach inwestycji 

przewiduje się budowę mostu drewnianego na dźwigarach stalowych wraz z przebudową 

drogi na dojazdach do mostu. 

40. Przygotowano zgłoszenia robót budowlanych polegających na utwardzeniu nawierzchni 

i placu w Zabłociu oraz wymianie pokrycia dachowego w miejscowości Wincentów. 

41. Podpisano umowę na wymianę pokrycia dachowego na budynku stanowiącym świetlicę 

wiejską sołectwa Kąty. 

42. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na przebudowę terenu zieleni urządzonej 

na Rynku Kościuszki w Widawie wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń. 

43. Dokonano kontroli w schronisku w Wojtyszkach, przedmiotem kontroli objęto 22 psy 

które zostały odłapane z terenu Gminy Widawa, sprawdzono zarówno karty psów, jak 

i poszczególne oznakowane chipami sztuki – nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości 

psy były w dobrej kondycji zdrowotnej, posiadały regularne szczepienia, badania – 

miesięczny koszt obecnie to 5 500, 00 zł za utrzymanie tych zwierząt w schronisku. 

44. Podpisano umowę na prowadzenie 16 książek dróg gminnych, wraz z wykonaniem 

niezbędnych przeglądów pięcioletnich i rocznych. 

45. Wydano decyzję o warunkach zabudowy na budowę altany na działce gminnej 

w miejscowości Łazów. 

46. Złożono wnioski do Kuratora Oświaty o przyznanie nagród dla nauczycieli. 

47. Po uzyskaniu zgody Kuratora Oświaty w Łodzi przedłużono powierzenie stanowiska 

Dyrektora Zespołu Szkół w Chociwiu na okres kolejnych 5 lat szkolnych. 

48. W dniach 16 – 17 czerwca, po raz kolejny, wydawana była żywność z Banku Żywności 

w Łodzi. Rozdysponowano 8 ton żywności w formie paczek żywnościowych, dla ok. 650 

rodzin. 



49. W ramach współpracy z Bankiem Żywności z Łodzi, podczas festynu „Niedziela 

z Rodziną” zorganizowanego w GOK w Widawie, odbyło się spotkanie z dietetykiem, 

który przeprowadził pogadankę na temat prawidłowego żywienia. Spotkanie odbyło się 

w ramach projektu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. 

50. Od 19 maja, 12 osób bezrobotnych, będących klientami ośrodka pomocy społecznej, 

podjęło pracę społecznie użyteczne, które wykonują w Gminnym Zakładzie Usług 

Komunalnych. 

51. Przystąpiono do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w ramach którego 

wprowadzona została ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Program ma na celu wsparcie 

rodzin wielodzietnych oraz zachęcenie do rozwijania tego modelu rodzicielstwa. Wnioski 

o wydanie Karty, uprawniającej do różnorodnych zniżek i uprawnień na terenie całego 

kraju, można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 

52. W dniu 13 czerwca jednostki OSP z terenu gminy Widawa należące do Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego brały udział w „Powiatowych ćwiczeniach jednostek 

ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemy Ratowniczo – 

Gaśniczego oraz innych służb ratowniczych i współdziałających”. Ćwiczenia odbywały 

się na terenie zakładu MYKOGEN Polska Sp. z o. o. 

53. W dniu 15 czerwca wszystkie jednostki OSP z terenu naszej gminy brały udział 

w gminnych manewrach. 

54. W dniu 1 czerwca odbył się turniej wędkarski. 

55. W dniu 8 czerwca między innymi przez teren gminy Widawa biegł IV Supermaraton 

Jastrzębi Łaskich. Trasę pomagali zabezpieczać strażacy z jednostek OSP z Widawy, 

Restarzewa i Rogóźna. 

56. 2 lipca przez teren naszej gminy, m.in. Ligota, Górki Grabińskie, Widawa, Rogóźno 

będzie przejeżdżał międzynarodowy wyścig kolarski „Solidarność” i Olimpijczyków. 

57. Wydano 72 dowody osobiste. 

58. Wydano 42 odpisy aktów stanu cywilnego. 

59. Przygotowano wnioski o medale za długoletnie pożycie małżeńskie dla 22 par z terenu 

gminy. Uroczystość wręczenia powyższych medali planowana jest na wrzesień. 

60. Po raz pierwszy zespół śpiewaczy WIDAWIANIE, wziął udział 

w NADWARCIAŃSKIM FESTIWALU LUDOWYM w Działoszynie. 

61. Zorganizowano Festyn Rodzinny pn. „NIEDZIELA Z RODZINĄ”, przygotowując na tę 

okazję nową kolekcję strojów. 

62. Dnia 16 maja zorganizowano Powiatowy Dzień Bibliotekarza. 

63. Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie wraz w ramach współpracy ze Szkołom 

Podstawową w Widawie w dniach 28 – 29 maja zorganizowała Konkurs Czytelniczy 

pt. „Czy znasz wiersze Jana Brzechwy”.  

64. Dnia 13 czerwca odbyło się spotkanie autorskie z Panią Jolantą Szwalbe – autorką 

i edytorką antologii cytatów. 

65. Zakupiono nowości książkowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Widawie 

43 woluminy oraz 20 woluminów dla Filii Bibliotecznej w Chociwiu. 

1. Gminna Biblioteka Publiczna kontynuuje akcję zbiórki makulatury i książek o różnej 

tematyce w stanie dobrym na rzecz biblioteki publicznej. 


