
Protokół nr 36/2010 

z posiedzenia komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 26.07.2010 r. 

 

 

 Otwarcia kolejnego posiedzenia dokonał Pan Czesław Mikła – zastępca 

Przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, który na wstępie swego 

wystąpienia powitał zebranych.  

 Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił następujący 

porządek obrad: 

 

1. Omówienie zagadnienia dot. modernizacji drogi w Zawadach. 

2. Podsumowanie akcji zimowego utrzymania dróg. 

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

 Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty 

jednogłośnie. Następnie  po zatwierdzeniu tematyki obrad zastępca Przewodniczącego 

zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia, który był 

udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy. 

 W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.1 

 Przystępując do realizacji porządku obrad  Pan Czesław Mikła poprosił o zabranie 

głosu Pana Dariusz Polaka – Wicestarostę, który powitał zebranych oraz przedstawił Pana 

Krzysztofa Mikołajczyka Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg. Pan Dariusz Polak 

poinformował, iż jest przygotowany projekt drogi w Zawadach. Zostało podjęte ustalenie, iż 

Starostwo zakupi materiał na wykonanie chodnika a gmina Widawa zapłaci za robociznę. 

Wartość projektu nie przekroczy60 tys. zł, gdzie około 30 tys. zł pokryje powiat a drugą 

połowę pokryje gmina. Firmą wykonującą projekt byłby Zakład Usług Komunalnych 

w Widawie.  

 Na posiedzenie komisji został poproszony Pan Wiesław Kaczmarek – skarbnik gminy, 

który popiera wejście gminy razem z Starostwem Powiatowym w realizację budowy chodnika 

w Zawadach.  

 Pan Krzysztof Mikołajczyk oznajmił, iż organizowane były przetargi na realizację 

podobnych zadań w związku z czym dysponują rozeznaniem cenowym. W takiej sytuacji 

wystarczy zrobić wyciąg z kosztorysu na kwotę, którą mamy do dyspozycji na realizację tego 

projektu.  

 W dalszej części Pan Dariusz Polak powiedział, iż mimo to że projekt jest 

przygotowany to Rada Gminy musi zadecydować czy projekt ma być realizowany i czy 

gmina dołoży pieniądze na wykonanie tego projektu. 

 W tym miejscu głos zabrał Pan Robert Majczyk Przewodniczący Rady Gminy, który 

oznajmił, iż w trakcie zebrania wiejskiego w miejscowości Zawady jej mieszkańcy poparli 

realizację projektu. Pan Wójt oznajmił, że również bardzo dobrym projektem jest projekt 

Północ-Południe, który jest bardzo oszczędny oraz poprawny i właściwy ale przede 

wszystkim mieszkańcy oceniają go bardzo dobrze. 

 W dalszej części posiedzenie Pan Czesław Mikła zastępca Przewodniczącego Komisji 

zarządził głosowanie na przystąpieniem do realizacji projektu budowy chodnika w Zawadach, 

gdzie 10 członków komisji było za przyjęciem projektu i jego realizacją. Projekt został 

przyjęty jednogłośnie.  



Ad 2 

 Pan Czesław Mikła zastępca Przewodniczącego poprosił o zabranie głosu Pana 

Jerzego Blaźlaka Wójta Gminy Widawa, który poinformował, iż dodatkowo z powiatu na 

zimowe utrzymanie dróg gmina otrzymała kwotę 20 tys. zł. Pan Wójt powiedział również, że 

w tym roku zimowe utrzymanie dróg było bardzo kosztowne. Zakład Usług Komunalnych 

prowadzi utrzymanie dróg dużo lepiej niż firmy, które wcześniej tym się zajmowały. 

 

Ad 3. 

 W dalszej części zabrał głos Pan Dariusz Polak, który poruszył kwestię dotyczącą 

pism Pani Płosaj kierowanych do Starostwa Powiatowego i do Wojewody Łódzkiego 

w sprawie mostku przy jej posesji, który w wyniku podtopień w m-c maju został uszkodzony. 

Mimo iż mostek został naprawiony Pani Płosaj chce aby powiat doprowadził melioracje do 

stanu, który w przyszłości sprawi iż na jej posesji nie wystąpi podtopienie. Pan Dariusz Polak 

zaznaczył również, iż sprawy melioracji należą do zadań gminy. 

 Pan Krzysztof Mikołajczyk poruszył również temat przystanku autobusowego 

w miejscowości Wola Kleszczowa, który zagraża bezpieczeństwu. Zostało podjęte ustalenie, 

iż przystanek ten zostanie rozebrany a w przyszłości zostanie postawiony nowy w pasie 

drogowym. Na zebraniu wiejskim w miejscowości Wola Kleszczowa zostanie przedstawiona 

propozycja pokrycia kosztów zakupu nowego przystanku z pieniędzy Funduszu Sołeckiego. 

 Pan Krzyżański Zbigniew zapytał co z drogą na osiedlu w Chociwiu w kierunku 

torów. Pan Wójt poinformował, że jest przygotowana dokumentacja, a jej realizacja nastąpi 

w przyszłym roku budżetowym. 

 Następnym tematem poruszonym na posiedzeniu Komisji był Ośrodek Zdrowia 

w Brzykowie. W trakcie omawiania tego tematu została poproszona Pani Dorota Kaczmarek 

i Pani Danuta Radzioch. Pani Danuta Radzioch poinformowała, iż projektant sprawdził 

pomieszczenia, które mają być przystosowane na przeniesienie Ośrodka Zdrowia 

w Brzykowie na czas budowy nowego budynku. Było zrobione zapytanie o cenę na 

dokumentacje adaptacji pomieszczeń, okazało się, iż dokumentacja ta będzie droższa od 

dokumentacji na nowy budynek ośrodka. Pani Dorota Kaczmarek poinformowała, iż zostały 

zlecone mapy geodezyjne. 

 Pan Wójt poruszył temat Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Sołtysów Gminy 

Widawa, które to realizuje dużo projektów, których beneficjenci są bardzo zadowoleni. Pan 

Wójt powiedział, iż mimo skierowania pisma do LBS w Widawie o nie pobieranie kosztów 

związanych z obsługą bankową nie ma żadnej odpowiedzi i pismo to musi zostać ponowione. 

Powiedział również, iż powinny być zrobione zmiany w Statucie Stowarzyszenia Społeczno – 

Kulturalnego Sołtysów Gminy Widawa w celu zmniejszenia liczby osób zawierających 

zobowiązania, w obecnej chwili jest to 5 osób. 

 W dalszej części posiedzenia Pan Jerzy Blaźlak powiedział, iż odbyło się spotkanie 

wiejskie w miejscowości Dąbrowa Widawska w celu komunalizacji działek, że została 

utworzona w miejscowości Patoki Ochotnicza Straż Pożarna. Został poruszony również temat 

ścieków, wody, śmieci oraz utworzenia Straży Gminnej.  

 W związku z brakiem pytań, zastępca przewodniczącego Komisji podziękował za 

uczestnictwo w obradach wszystkim uczestnikom a następnie zamknął kolejne posiedzenie. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała       

Karolina Pokorska 

Zastępca Przewodniczącego Komisji 

ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

                         Czesław Mikła 


