Protokół Nr XXX/14
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 15 lipca 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. 1125
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 części na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność
obrad. Następnie odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XXX 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 na 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Rogóźno gm. Widawa,
stanowiącej własność Gminy Widawa.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.
W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem
zaprezentowanego porządku obrad.
W wyniku głosowania porządek obrad został zatwierdzony 14 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali w chwili głosowania (nieobecny
radny M. Janiak).
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 12 głosami „za”, przy 2 głosach radnej K. Ziółkowskiej i radnego
J. Polaka „wstrzymującym się” (nieobecny radny M. Janiak).

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. Przy okazji omawiania wykonanych zadań Pan Wójt przypomniał
zgromadzonym o terminie zbliżających się imprez oraz zachęcił do robienia Wieńcy
Dożynkowych oraz przygotowywania Smaków Widawskich.
Ad. 4 i 5
W toku dalszych obrad 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 Wieloletniej
Prognozie Finansowej są związane ze zmianą planu dochodów oraz wydatków zarówno
bieżących jak i majątkowych. Ponadto dodała, iż modyfikacji uległ również załącznik, który
zawiera wykaz przedsięwzięć. Następnie wymieniła te zadania, których kwota przeznaczona
na ich realizację uległa zmniejszeniu bądź też zwiększeniu. W toku dalszej wypowiedzi Pani
Skarbnik omówiła zmiany, jakie należało wprowadzić do budżetu gminy wyjaśniając
jednocześnie czym były one spowodowane.
W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał Wójt Gminy zaznaczając, iż
zmniejszenie kwoty przeznaczonej na przebudowę terenu zieleni utworzonej na Rynku
Kościuszki w Widawie spowodowana jest tym, iż obecnie trwają prace przy rozbiórce
i budowie stacji paliw, które nie wiadomo kiedy zostaną zakończone. Następnie wyjaśnił, iż
w związku z powyższym pewne zaplanowane prace nie mogłyby zostać zrealizowane.
Jako kolejna glos zabrała radna K. Ziółkowska, która zauważyła, iż Skarbnik Gminy
wymieniła dwie kwoty uzyskane ze sprzedaży majątku gminnego przy ul. Słowackiego.
W związku z powyższą uwagą głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż wspomniane kwoty
uzyskane zostały ze sprzedaży budynku, w którym mieści się gabinet weterynaryjny oraz
druga część działki od strony stadionu.
Następnie ze względu na brak dalszych pytań oraz uwag do przedstawionych powyżej
projektów uchwał Przewodniczący odczytał kolejno ich treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXX/270/14 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok została przyjęta 14 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali oraz Uchwała Nr XXX/271/14
w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2014 rok została również przyjęta 14 głosami „za”,
czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali (nieobecny radny M. Janiak).
Ad. 6
Do omówienia kolejnego projektu uchwały poproszony został Wójt Gminy, który na wstępie
swej wypowiedzi poinformował zebranych, gdzie zlokalizowana jest działka przeznaczona do
sprzedaży oraz kto był jej pierwotnym właścicielem. W dalszej kolejności zaznaczył, iż
przedmiotowy akt został przedłożony radzie z uwagi na wniosek osoby zainteresowanej
wykupem wspomnianego terenu. Dodał jeszcze, iż dość dużo osób interesuje się również

wynajmem tego budynku jednakże jego zdaniem lepszym rozwiązaniem jest zbycie aniżeli
pozwolenie na jego dalszą dewastację.
Po wypowiedzi Wójta głos zabrała radna K. Ziółkowska z zapytaniem o orientacyjną cenę, za
jaką proponowane jest zbycie tej działki.
W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż nie był sporządzany operat szacunkowy
ponieważ są to pewne koszty i dopóki nie ma pewności, że osoba zainteresowana nie wycofa
się to nie będzie to zlecane.
Następnie zabierając ponownie głos radna K. Ziółkowska zapytała, czy gmina nie ma
obowiązku posiadania na swoim terenie lokali socjalnych w razie nieprzewidzianych sytuacji
losowych i czy nie jest określona wymagana liczba takich mieszkań.
W związku z powyższą uwagą głos zabrał Wójt Gminy, który zaznaczył, iż na terenie naszej
gminy jest najwięcej takich lokali w porównaniu z innymi gminami wiejskimi w powiecie
oraz w sąsiedztwie. Ponadto dodał, iż wszystkie gminne lokale mieszkalne obciążają jej
budżet. Zaznaczył również, iż na obecną chwilę wystarcza lokali, a wręcz jest ich nawet zbyt
wiele. Następnie wyraził swoją opinię na temat dzierżawienia takich lokali.
Zabierając ponownie głos radna K. Ziółkowska zapytała dlaczego działka ma być
sprzedawana osobie, która o to wystąpiła a nie w formie przetargu.
W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż działka, o której mowa będzie
sprzedawana w formie przetargu nieograniczonego, do którego będą mogli przystąpić
wszyscy zainteresowani. Dodał jeszcze, iż wniosek osoby zainteresowanej wykupem działki
daje większe prawdopodobieństwo, że ktoś ten teren wykupi.
Następnie ze względu na brak dalszych pytań oraz uwag do przedstawionych powyżej
projektów uchwał Przewodniczący odczytał kolejno ich treść i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXX/272/14 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej
w obrębie Rogóźno gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa została przyjęta
13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” radnej K. Ziółkowskiej i I. Mamzer.
Ad. 7 i 8
W kolejnym punkcie jako pierwszy głos zabrał radny M. Janiak, który uzasadnił swoje
spóźnienie informując zebranych, iż uczestniczył w montażu piłkochwytów na stadionie,
które udało mu się nieodpłatnie pozyskać dla gminy.
Jako kolejna głos zabrała radna K. Ziółkowska pytając o kwotę na jaką został rozstrzygnięty
przetarg na dowóz dzieci do szkół.
W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż była to suma zbliżona do ubiegłorocznej
a wręcz minimalnie niższa. W toku dalszego wystąpienia podał wysokość tych kwot oraz
poinformował, iż tylko jedna firma przystąpiła do przetargu.
Następnie radna K. Ziółkowska zapytała, kiedy będą komputery ponieważ osoby, które miały
je otrzymać pytają o to między innymi również radnych.
W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż procedura przetargowa powinna
zakończyć się do końca tygodnia natomiast termin ich montażu powinien zakończyć się do
końca września.
Natomiast radny A. Mielczarek zapytał od kiedy będzie liczony okres dwóch lat bezpłatnego
dostępu do internetu, czy od momentu rozpoczęcia całej procedury, czy też ich montażu.

Odpowiadając na powyższe Wójt Gminy zaznaczył, iż chodzi tutaj o okres 5 lat i będzie on
liczony od momentu zainstalowania i przekazania komputera.
W toku dalszego posiedzenia radna K. Ziółkowska wrócił się z pytaniem do
Przewodniczącego a mianowicie o obowiązywanie harmonogramu posiedzeń komisji
a zwłaszcza Komisji Budżetu, której ostatnie spotkanie odbyło się 19 maja za zaległe
posiedzenie z kwietnia.
Do powyższej uwagi ustosunkował się radny S. Rychlik przewodniczący wspomnianej
komisji zaznaczając, iż niebawem odbędą się dwa kolejne posiedzenia i zrealizowana zostanie
zaplanowana tematyka.
Jako kolejna głos zabrała radna. I. Mamzer, która zapytała jak przedstawia się kwestia
budowy wodociągu w Siemiechowie.
W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż został złożony wniosek do Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na okres programowania 2007-2013, który jest obecnie na
etapie rozpatrywania. Następnie zaznaczył, iż bez względu na wynik wodociąg
w Siemiechowie zostanie wybudowany, jedynie pozostanie kwestia zakresu prac, jakie
zostaną wykonane. W toku dalszego wystąpienia również na prośbę radnej I. Mamzer
poinformował kiedy zostaną przeprowadzone prace związane z utwardzeniem terenu przy
świetlicy wiejskiej w Wielkiej Wsi.
W toku dalszych obrad głos zabrał radny J. Polak z zapytaniem dotyczącym budowy garażu
przy OSP oraz sprzedaży działki w Brzykowie po byłym Kółku Rolniczym.
Odpowiedzi na powyższe udzielił Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż pomimo wcześniejszego
zainteresowania nikt nie przystąpił do żadnego z dwóch ogłoszonych przetargów. Ponadto
dodał, iż podjęte zostaną dalsze czynności w celu jej zbycia. Następnie wyjaśnił, iż należy
w przyszłości dokonać przemieszczenia środków na budowę garażu a gdyby udało się
sprzedać jeszcze jedną nieruchomość można byłoby dokonać jeszcze utwardzenia terenu
przed salą.
Następnie radny J. Polak poruszył temat związany ze spisem eternitu na budynkach
znajdujących się na terenie gminy a mianowicie, osoby która go przeprowadzała, która
podawała się za pracownika Urzędu Gminy a przede wszystkim braku informacji
o prowadzeniu takiej akcji.
W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż nie wie jak przedstawiała się osoba,
o które wspomniał radny jednakże prawdą jest, iż wykonywała pracę na zlecenie gminy.
Następnie wyjaśnił, iż jak już wspominał na poprzedniej sesji w związku z otrzymanym
dofinansowaniem, należy sporządzić inwentaryzację ilości azbestu znajdującego się na terenie
gminy. Ponadto zaznaczył, iż informacja o tym dotarła do każdej miejscowości poprzez
ogłoszenie tego na ostatniej sesji a także informacje rozesłane do sołectw a poza tym osoby
sporządzające ten spis posiadały odpowiednie uprawnienia. W toku dalszej wypowiedzi
zaznaczył, iż wszelkie osoby prowadzące zbiórki pieniężne nie robią tego w porozumieniu
z gminą, gdyż nie popierane są tego typu akcje a wsparcie finansowe dla osób potrzebujących
można dokonać bezpośrednio na konto danej fundacji.
Po wystąpieniu Wójta Głos zabrał M. Janiak, który zapytał, jak przedstawia się kwestia
wycinki drzew przy ul. Nowy Rynek.
W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż złożone zostały wnioski i oczekiwane są w niedługim
czasie decyzje na ich wycięcie oraz doprowadzony zostanie teren do porządku.

W toku dalszych obrad głos zabrała radna K. Ziółkowska poruszając kwestię
niewykorzystanego piętra w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie
Widawskiej.
Ustosunkowując się do powyższej prośby Wójt Gminy wyjaśnił, iż już dziś wiadomo, że na
utrzymanie wspomnianej placówki zabraknie środków finansowych. Ponadto zaznaczył, iż
występuje o dofinansowanie nie tylko do Wojewody ale również do innych jednostek
o dofinansowanie jednakże nie ma co spodziewać się zbyt wiele. Dodał również, iż co roku
jednakże udaje się pozyskiwać na środki na pewne remonty jednakże nie ma tyle funduszy
aby adaptować drugie piętro.
W toku dalszych obrad wywiązała się krótka dyskusja na powyższy temat.
Następnie głos zabrał radny J. Polak, który w związku ze zbliżającym się odpustem
w Brzykowie zaprosił wszystkich zebranych do uczestnictwa w tych uroczystościach oraz
korzystając z okazji poprosił o oddelegowanie jednego pracownika do prac związanych
z wykoszeniem terenu przy kościele a także uzupełnienie ubytków na drodze w okolicy
skrzyżowania.
W dalszej części obrad radna K. Ziółkowska zgłosiła konieczność naprawienia drogi
powiatowej przebiegającej przez Dąbrowe Widawską, zaznaczając, iż interweniowała już
w tej sprawie do Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych bez żadnego rezultatu. Ponadto
zaproponowała aby wystąpić o przyznanie materiału na remont tej trasy a gmina we własnym
zakresie dokona prac remontowych.
W odpowiedzi na powyższe uwagi Wójt Gminy wyjaśnił, iż jako jedyny w Powiecie wystąpił
z taką inicjatywą już wcześniej jednakże gmina ma wiele swoich prac do wykonywania.
Następnie w powyższym temacie podjęto dyskusję poruszając również kwestię zaśmiecania
działek oraz terenu gminy.
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

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
z działalności międzysesyjnej od 18.06.2014 r. do 14.07.2014 r.
Podpisano umowę na przebudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Klęcz.
Uzyskano warunki przyłączenia na przebudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości
Wola Kleszczowa.
3. Dokonano zgłoszeń w związku z zamiarem prowadzenia robót budowlanych – wymiana
drzwi wejściowych w miejscowości Zawady, wymiana stolarki okiennej w strażnicy OSP
w Brzykowie, odwodnienia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie
Widawskiej, remontu trybun na stadionie w Widawie, utwardzenia placu na przystanku
autobusowym w Widawie, budowy altany w miejscowości Łazów, budowę obudowy studni
w Brzykowie.
4. 8 lipca podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie
przebudowy drogi w miejscowości Ochle z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na
kwotę ponad 55 tys. zł.
5. W wyniku drugiego przetargu nieograniczonego dotyczącego budowy kanalizacji
deszczowej na osiedlu w Chociwiu wyłoniony został wykonawca, z którym w dniu
dzisiejszym zostanie podpisana umowa.
6. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na zakup kruszywa
drogowego podpisano dokumenty zatwierdzające wybór dostawcy.
7. Naprawiano drogi w miejscowościach: Izydorów, Dębina, Babina, Korzeń.
8. Usunięto wyrwy w asfalcie na drodze Brzyków – Siemiechów oraz Świerczów.
9. Naprawiono kamieniem drogę Sarnów – Korablew.
10. Sukcesywnie prowadzono prace polegające na wykaszaniu oraz odkrzaczanie poboczy
przy drogach gminnych.
11. Naprawiono przepust pod drogą Sarnów – Raczynów.
12. Rozpoczęto remont strażnicy OSP w Ochlach.
13. Odnowiono powłokę malarską i wyremontowano barierki na mostach i przepustach pod
drogami gminnymi w miejscowościach: Wola Kleszczowa, Chrusty - Grabówie,
Świerczów, Chrząstawa, Ruda.
14. Wyremontowano przystanek w miejscowości Zborów.
15. Ustawiono znaki z ograniczeniem tonażu (10 t) na drodze Sarnów – Korablew.
16. Prowadzono prace porządkowe na terenie gminy.
17. Trwają przygotowania do obchodów 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
w Restarzewie Cmentarnym, które odbędą się w dniu 20 lipca.
18. 2 lipca zorganizowano XXV Wyścig „Solidarności” i Olimpijczyków, którego Lotny
Finisz i Premia Specjalna rozegrana była na terenie Gminy Widawa.
19. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozstrzygnął
konkurs na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny edukacji ekologicznej pn.
„Moja wymarzona Ekopracownia”. Dotacje przyznano na trzy złożone wnioski.
20. Rozstrzygnięto przetarg na dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym
2014/2015. W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta, która została wybrana
jako najkorzystniejsza, jest to firma Przedsiębiorstwo Usług Transportowych 100-Mil
z Bełchatowa.
21. 30 czerwca br. młodzieżowa grupa teatralna oraz amatorska grupa wokalna
„PracującyRazem” wzięli udział w Powiatowym Pikniku dla Dzieci z Rodzin Zastępczych
organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku.
1.
2.

22. W dniu 5 lipca 2014 r. organizowano imprezę plenerową pn. III WIDAWSKIE
SPOTKANIA Z TRADYCJĄ I HISTORIĄ” symbolizujące obchody NOCY
ŚWIĘTOJAŃSKIEJ.
23. Od 14 lipca w budynku byłej szkoły w Brzykowie odbywają się półkolonie letnie dla
50 dzieci z terenu gminy Widawa. Uczestnicy wypoczynku nie ponoszą żadnych kosztów,
mają zapewniony transport i wiele ciekawych zajęć i zabaw. Dodatkową atrakcją
10 dniowego turnusu jest zwiedzanie terenu naszej gminy oraz gmin ościennych, a także
wyjazd do term w Uniejowie oraz kina w Łodzi. Z tej formy wypoczynku, dzieci będą
korzystać do 25 lipca 2014 r.

