
Protokół Nr 29/09 
z Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

odbytego w dniu 03.11.2009 r.  
 
 

Kolejne posiedzenie Komisji  otworzył Przewodniczący Komisji – Pan Zdzisław Gniłka, 
który powitał zebranych radnych oraz zaproszonych gości.  Następnie stwierdził kworum niezbędne 
do obradowania  i przedstawił zaplanowany na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad: 

 
1. Ocena stanu dróg gminnych - posiedzenie wyjazdowe. 
2. Zapoznanie się i ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w  
    Widawie i Ligocie. 
3. Sprawy bieżące i różne. 

 
Do zaplanowanego porządku obrad nie było uwag i został przyjęty jednogłośnie.  
 
Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
który był  udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy, dodał, że również dzisiaj można się z nim 
zapoznać.  
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Rozpoczynając dzisiejsze, wyjazdowe posiedzenie, członkowie komisji udali się do oczyszczalni 
ścieków w Widawie. Na miejscu, radni spotkali się z Panem Radosławem Sobczyńskim - 
pracownikiem oczyszczalni, który oznajmił, że oczyszczalnia działa dobrze, ale poszczególne 
elementy ulegają zużyciu i należałoby pomyśleć o stopniowej wymianie m.in. drabinek.  
Następnie Przewodniczący komisji, Pan Zdzisław Gniłka nawiązał do tematu poruszonego na 
jednej z wcześniejszych komisji przez Pana Błażejewskiego dot. zanieczyszczenia  rzeki przez 
oczyszczalnię.  
W tym miejscu radni oznajmili, że przecież oczyszczalnia jest pod ścisłą kontrolą Ochrony 
Środowiska, która w razie przekroczenia jakichkolwiek norm stosuje kary, a takich kar nie 
odnotowano.  
Ponadto, radni zasygnalizowali potrzebę wymiany instalacji elektrycznej oraz zakupu śniegołapów 
na dachu budynku oczyszczalni.   
 
Oceniając stan dróg gminnych, radni stwierdzili, że: 
1. na drodze w Józefowie Widawskim (w lewo od drogi powiatowej) - należy uzupełnić dziury i   
    oczyścić przepust pod drogą przy granicy z Sędziejowicami 
2. na drodze w Chrząstawie (od leśniczówki - od nr domu 57, w stronę lasu) - uzupełnić ubytki  
   kruszywem 
3. na drodze w Chrząstawie (od starej szkoły w kierunku lasu - ok. 400 m)- uzupełnić ubytki 
4. na drodze w Rudzie (od krzyżówki w stronę kapliczki) - uzupełnić ubytki 
5. na drodze w stronę Rudy (od drogi powiatowej Chociw - Goryń) - wyrównać równiarką i  
    uzupełnić kruszywem 
6. na drodze w Rudzie (przy wjeździe na drogę powiatową) - uzupełnić ubytki 
7. na drodze w Goryniu (przy wjeździe na drogę powiatową, w kierunku Restarzewa - za sklepem) -  
    uzupełnić ubytki 
8. na drodze w Restarzewie Środkowym (od kapliczki w stronę Dubia) - uzupełnić ubytki 
9. na drodze w Sarnowie (w lewo za byłym SKR - 150 - 200 m) - uzupełnić ubytki drobnym  
    kruszywem 
10. na drodze w Grabówiu - uzupełnić ubytki 
11. drogę w Siemiechowie (od kapliczki w kierunku granicy z Rychłocicami) - utwardzić 



12. drogę z Chrustów w kierunku Lasu Zawadzkiego - wyrównać 
 
W toku dalszej dyskusji, radni zawnioskowali, aby w budżecie gminy na 2010 rok zarezerwować 
środki na budowę dróg na osiedlu w Chociwiu, natomiast na drogi na osiedlu w Widawie poczynić 
starania o dofinansowanie. Poza tym, zdaniem radnych należałoby zamontować 6 lamp w Łazowie 
- od drogi wojewódzkiej w lewo. Ponadto apelowano o założenie sieci wodociągowej w Woli 
Kleszczowej, za rzeką.  
 
W związku z brakiem dodatkowych pytań, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za 
uczestnictwo w obradach i następnie zamknął kolejne posiedzenie. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Emilia Konieczna      
                                                                                                            Przewodniczący Komisji 

ds. Rolnictwa i Ochrony Ś rodowiska 
 

                                                                                                                Zdzisław Gniłka  
 
 


