Protokół Nr LIX/18
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 23 maja 2018 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 12
Sesję rozpoczęto o godz. 905
Sesję zakończono o godz. 1125
Ad. 1
Pięćdziesiąte dziewiąte posiedzenie Rady Gminy otworzył Pan Ryszard Bruzda –
Przewodniczący Rady Gminy, który na wstępie swego wystąpienia na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad. Następnie powitał obecnych na sali uczestników
spotkania. W dalszej kolejności odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie LIX Sesji Rady Gminy Widawa.
2. Zatwierdzenie protokołów z trzech ostatnich posiedzeń.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVII/344/18 Rady Gminy Widawa
z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta do złożenia wniosku o przyznanie
dotacji celowej oraz zobowiązania do zabezpieczenia środków finansowych na
wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach
Wielka Wieś B, Dąbrowa Widawska, Gmina Widawa”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Widawa na 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Widawa na 2018 r.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Widawa na lata 2018-2029.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Widawa w celu przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
10. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w obrębie Sarnów, gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa.
11. Podjecie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Widawa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Widawa dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania

przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Widawie z działalności Ośrodka za 2017 rok.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.
Do przedstawionej propozycji porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag.
Ad. 2
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady przystąpił do zatwierdzenia protokołów
z trzech ostatnich sesji Rady Gminy pytając, czy zachodzi konieczność ich odczytania. Ze
względu na to, iż nikt z radnych nie wyraził takiej potrzeby oraz nie zgłoszono
jakichkolwiek uwag do przedłożonych protokołów Przewodniczący Rady zaproponował
głosowanie „an block”.
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokoły z trzech ostatnich posiedzeń Rady
Gminy zostały przyjęte 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych
obecnych na sali podczas głosowania.
Ad. 3
Realizując dalszą część obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Michałowi
Włodarczykowi – Wójtowi Gminy, który omawiając bardziej szczegółowo niektóre
z wykonanych zadań przedstawił sprawozdanie ze swej działalności za okres od 29 marca do
23 maja br. stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 4
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Elżbietę Pluta – Skarbnik
Gminy i omówienie uchwał związanych z budżetem gminy.
Na wstępie swej wypowiedzi Pani Skarbnik wyjaśniła, iż konieczność uchylenia aktu
podjętego na jednej z poprzednich sesji podyktowane zostało przez Regionalną Izbę
Obrachunkową, która uważa, że upoważnienie Wójtowi Gminy, które miałoby go
zobowiązywać do zapewnienia środków finansowych na inwestycje powinno być udzielone
odpowiednio zatytułowaną uchwałą, a nie poprzez zmianę uchwały budżetowej. Następnie
zaznaczyła, iż wobec powyższego przedłożono projekt, który uchyla w całości wspomniany
akt oraz kolejny w sprawie upoważnienia Wójta do złożenia wniosku o przyznanie dotacji
celowej na zadanie dotyczące przebudowy dróg gminnych. W toku dalszej wypowiedzi Pani
Skarbnik odnosząc się do kolejnego aktu wyjaśniła, iż należało dokonać aktualizacji w planie
dochodów i wydatków budżetowych. Ponadto w sposób bardziej szczegółowy omówiła
proponowane zmiany. Następnie przystępując do omawiania kolejnego projektu uchwały
zaznaczyła, iż dotyczy on funduszu sołeckiego. Wyjaśniła mianowicie, iż należało dokonać
przeniesień między paragrafami dla sołectwa Ochle i Rogóźno. W dalszej kolejności Skarbnik
Gminy nadmieniła, iż z uwagi na to, że dokonano zmian w niektórych przedsięwzięciach
konieczne było uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Następnie omówiła, jakie
założenia ujęte zostały w projekcie aktu dotyczącego zmian we wspomnianym dokumencie.

W temacie głos zabrał jeszcze Wójt Gminy, który w uzupełnieniu do powyższej
wypowiedzi zaznaczył, iż kwota 300 tys. zł, o której wspomniała Pani Skarbnik została
dołożona do inwestycji związanej z budową przedszkola z uwagi na to, że zaistniały
nieprzewidziane koszty, jak to zazwyczaj bywa przy tak dużych przedsięwzięciach.
Następnie wymienił, prace jakie trzeba było dodatkowo wykonać oraz jakie zostaną
jeszcze zrealizowane, które należy dodatkowo wpisać w projekt. Ponadto zaznaczył, iż
w skład wspomnianej sumy wchodzą również koszty zakupu pewnej części wyposażenia,
która również wcześniej nie została ujęta. Na zakończenie swej wypowiedzi Pan Wójt
zaznaczył, iż jego zdaniem jest to normalne, że przy wielomilionowej inwestycji
występują pewne rzeczy, które należy poprawić, bądź też wykonać w lepszym standardzie.
Następnie wobec braku jakichkolwiek pytań do przedłożonego w tym punkcie projektu
uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść i zarządził głosowanie nad jego
podjęciem.
W wyniku głosowania Uchwała Nr LIX/351/18 w sprawie uchylenia Uchwały
Nr LVII/344/18 Rady Gminy Widawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany
w budżecie Gminy Widawa na 2018 r. została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie
przez wszystkich obecnych radnych.
Ad. 5
W związku z tym, iż projekt uchwały przedłożony w tym punkcie został już omówiony, a nikt
z obecnych radnych nie zgłosił dodatkowych uwag Przewodniczący Rady odczytał jego
treść, a następnie zarządził głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr LIX/352/18 w sprawie upoważnienia
Wójta do złożenia wniosku o przyznanie dotacji celowej oraz zobowiązania do
zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa
dróg gminnych w miejscowościach Wielka Wieś B, Dąbrowa Widawska, Gmina Widawa”
została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na
sali podczas głosowania.
Ad. 6
Kolejny projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy został również omówiony
powyżej przez Skarbnik Gminy wobec, czego Przewodniczący Rady odczytał jego treść,
a następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem tego aktu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady Gminy oznajmił,
iż Uchwała Nr LIX/353/18 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r. została
przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
Ad. 7
W tym punkcie Przewodniczący Rady z uwagi na brak jakichkolwiek pytań odczytał treść
projektu uchwały. Następnie zarządził głosowanie nad jego przyjęciem w wyniku, którego
Uchwała Nr LIX/354/18 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r. została
przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.

Ad. 8
Następnie z uwagi na to, iż projekt uchwały przedłożony w tym punkcie został również już
omówiony, a nikt z obecnych radnych nie zgłosił żadnych pytań przewodniczący obradom
radny R. Bruzda odczytał jego treść.
W dalszej kolejności zarządził głosowanie nad jego przyjęciem w wyniku, którego Uchwała
Nr LIX/355/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Widawa na lata 2018-2029 została przyjęta 12 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich obecnych na sali radnych.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził kilkuminutową przerwę.
Ad. 9
Po wznowieniu obrad jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy, który odnosząc się do
przedłożonego w tym punkcie projektu uchwały zaznaczył, iż w dotychczas
obowiązującym regulaminie należało wprowadzić pewne drobne zmiany w podstawie
prawnej i w niektórych nazewnictwach.
Następnie poproszono o zabranie głosu Panią Magdalenę Olczak – p.o. Kierownika
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych, która wymieniła wyrażenia, które uległy
zmianie. Ponadto wyjaśniła obecnym w jaki sposób i kto będzie naliczał stawki opłat za
odbiór ścieków oraz dostarczania wody zgodnie z nowymi przepisami.
Następnie wobec braku jakichkolwiek pytań do omówionego projektu uchwały
Przewodniczący Rady odczytał jego treść i zarządził głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku głosowania Uchwała Nr LIX/356/18 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Widawa w celu przekazania go
do zaopiniowania organowi regulacyjnemu została przyjęta 12 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych.
Ad. 10
Uzasadnienie do następnego projektu uchwały przedłożonego w tym punkcie przedstawił
Pan Zbigniew Parzybut – Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Spraw
Komunalnych, który w pierwszej kolejności wskazał lokalizację oraz numer
nieruchomości proponowanej do sprzedaży. Następnie nadmienił, iż kupnem
przedmiotowej działki jest zainteresowana osoba, która złożyła wniosek na podstawie,
którego sporządzono niniejszy akt. Ponadto zaznaczył, iż zapisy ustawy o samorządzie
gminnym wskazuję kompetencje rady uprawniające do podejmowania uchwał w sprawach
przekraczających zakres zwykłego zarządu. Na zakończenie swej wypowiedzi dodał, iż
niniejszy akt jest niezbędny do złożenia wniosku na wykonanie operatu szacunkowego
przedmiotowej działki.
W tym miejscu Przewodniczący Rady zapytał co zainteresowana kupnem osoba zamierza
robić na tej działce.
Odpowiadając na powyższe Pan Z. Parzybut wyjaśnił, iż w ewidencji jest ona ujęta jako
działka rolna, ale znajduje się na obszarze zabudowanym wobec, czego można również po
uzyskaniu odpowiedniej decyzji wykonać jakąś budowlę.
Jako kolejny w temacie głos zabrał radny Sławomir Stępnik, który poprosił
o dokładniejsze wskazanie lokalizacji omawianej działki.

Odnosząc się do powyższej prośby Pan Kierownik zobrazował miejsce, w którym
położona jest przedmiotowa nieruchomość.
W temacie głos zabrał jeszcze radny Mateusz Barwaśny, który zapytał o to, czy działka
jest wykorzystywana w jakiś sposób przez mieszkańców.
W odpowiedzi na to pytanie Pan Z. Parzybut wyjaśnił, iż obecnie stanowi ona nieużytek.
Uzupełniając powyższą odpowiedź głos zabrał Wójt Gminy wskazując działkę, z której
korzystają mieszkańcy. Dodał, iż nieruchomość, o której mowa jest zbędna natomiast po
uzyskaniu warunków zabudowy będzie można dokonać na niej budowy, gdyż obecnie jest
to działka rolna.
Następnie wobec braku dalszych pytań oraz uwag Przewodniczący Rady Gminy odczytał
treść projektu uchwały, a w dalszej kolejności zarządził głosowanie nad jego podjęciem
w wyniku, którego Uchwała Nr LIX/357/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonej w obrębie Sarnów, gm. Widawa, stanowiącej własność Gminy
Widawa została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych
obecnych na sali podczas głosowania.
Ad. 11
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady przedstawił uzasadnienie do przedłożonego
projektu uchwały. Następnie odpowiadając na pytanie radnego M. Barwaśnego wyjaśnił,
iż do tej pory nie były ustalone zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych
wobec, czego konieczne jest ustanowienie takich reguł. W dalszej kolejności z uwagi na
brak dalszych pytań zarządził głosowanie nad przedmiotowym aktem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr LIX/358/18 w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Widawa została przyjęta 12 głosami
„za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
Ad. 12
Do omówienia kolejnego projektu uchwały poproszony został Wójt Gminy, który zaznaczył,
iż przedmiotowy akt określa ramy w jakich powinna być prowadzona polityka finansowa,
a mianowicie rozliczanie oraz przeprowadzanie kontroli wykorzystania dotacji udzielanych
z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych. Dodał, iż
opracowane zostały również wzory dokumentów, jakie winny być złożone w celu uzyskania
i rozliczenia wspomnianego dofinansowania. Na zakończenie swego wystąpienia Pan Wójt
podkreślił, iż obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek podjęcia przedmiotowej
uchwały.
Następnie głos zabrał radny M. Barwaśny, który porosił o ograniczanie treści projektów
uchwał przenosząc zapisy niektórych paragrafów do załączników, gdyż są one zbyt obszerne,
a jakakolwiek zmiana będzie powodowała konieczność podejmowania kolejnej uchwały.
Odnosząc się do powyższej prośby głos zabrała Pani Mecenas Karolina WerpachowskaGrzywińska – radca prawny, która zauważyła, iż jakakolwiek zmiana, czy to w treści
uchwały, czy też w załączniku skutkuje koniecznością podjęcia kolejnego aktu. Ponadto
dodała, iż nie ma żadnych wytycznych mówiących o tym, że uchwała ma być krótka,
a regulamin może być jej treścią, bądź załącznikiem według uznania osoby sporządzającej
taki akt.

Następnie ze względu na brak innych uwag Przewodniczący zarządził głosowanie nad
podjęciem przedmiotowej uchwały.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr LIX/359/18 w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Widawa dla publicznych
i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego została przyjęta 12 głosami „za”,
czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali podczas głosowania.
Ad. 13
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Agnieszkę
Leopolską – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i uzasadnienie projektu
uchwały stanowiące sprawozdanie z działalności nadzorowanej przez nią jednostki.
Na wstępie swej wypowiedzi Pani A. Leopolska zaznaczyła, iż ustawa o pomocy społecznej
nakazuje Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składanie radzie gminy
corocznie sprawozdania z działalności jednostki oraz zapotrzebowania na kolejny rok. W toku
dalszego wystąpienia omówiła pokrótce przedłożony dokument, a także wykaz potrzeb
w zakresie świadczonych usług.
Następnie z uwagi na to, iż projekt uchwały przedłożony w tym punkcie został również już
omówiony, a nikt z obecnych radnych nie zgłosił dodatkowych uwag przewodniczący
obradom radny R. Bruzda odczytał jego treść.
W dalszej kolejności zarządził głosowanie nad jego przyjęciem w wyniku, którego Uchwała
Nr LIX/360/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Widawie z działalności Ośrodka za 2017 rok została przyjęta 12 głosami „za”,
czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych na sali radnych.
Ad. 14
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i zapytań, jako pierwszy głos zabrał radny Marek
Jaros, który zwrócił się z zapytaniem dotyczącym nieruchomości położonej w miejscowości
Sarnów, która na jednej z poprzednich sesji była wystawiona na sprzedaż, a mianowicie czy
pieniądze z tej sprzedaży pozostaną w budżecie gminy czy też będą przeznaczone dla
sołectwa. Dodał, iż społeczeństwo wolałoby, aby środki te wydatkować na świetlicę bądź jej
ogrodzenie.
Odnosząc się do powyższego wystąpienia głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż
w budżecie gminy zaplanowana została kwota 100 tys. zł, jaka ma wpłynąć z tytułu sprzedaży
wspomnianej działki, jednakże nie ma możliwości wskazania na jaki cel mają one być
wydatkowane. Następnie zaznaczył, iż jeśli chodzi o wspomniane sołectwo, to zaplanowano
zakup dodatkowej puli kruszywa, gdyż zgłaszano taką potrzebę. Ponadto dodał, iż w kwestii
budynku świetlicy należy jego zdaniem w pierwszej kolejności zrealizować to, co zostało
zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego. Kontynuując swą wypowiedź Wójt Gminy
podkreślił, iż póki co nie doszło jeszcze do sprzedaży działki wobec, czego dopiero po
zrealizowaniu takiej transakcji oraz w przypadku jakiejś nadwyżki budżetowej będzie można
się zastanawiać nad dalszymi działaniami. Wyjaśnił również, iż prowadzone są wieloletnie

inwestycje, które służą szerszej rzeszy społeczeństwa, takie jak chociażby budowa
przedszkola, czy też wodociągów.
Jako kolejny głos zabrał radny M. Barwaśny, który złożył wniosek dotyczący drogi
powiatowej, a mianowicie konieczności połatania dziur w nawierzchni asfaltowej na odcinku
Kolonia Zawady – Las Zawadzki. Podkreślił, iż jest to jego kolejny już apel wobec, czego
prosiłby, aby Pan Wójt w swoim imieniu również wystąpił do właściciela tej drogi, czyli
powiatu, a także o wstawiennictwo w tej sprawie radnego powiatowego Pana Piotra Wołosza.
W dalszej kolejności wystąpił z następnym wnioskiem dotyczącym dokończenia budowy
chodnika w miejscowości Zawady, a także prośbą o wsparcie jego działań. Następnie
zaznaczył, iż kolejny trzeci wniosek jaki wnosi dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej,
a mianowicie konieczności przeprowadzenia w tej kwestii konsultacji społecznych
w miejscowości Kolonia Zawady na mocy podjętej wcześniej uchwały. Na zakończenie
swego wystąpienia skierował kolejny wniosek do Wójta Gminy dotyczący przeprowadzenia
procedury przetargowej na zakup budynków kontenerowych w jak najszybszym czasie.
Odnosząc się do powyższego wystąpienia Wójt Gminy wyjaśnił, iż prośba zawarta
w pierwszym z wymienionych wniosków została już zrealizowana w dniu wczorajszym.
Wyjaśnił mianowicie, iż zwrócił się wcześniej z prośbą do starostwa o połatanie dziur oraz
wykoszenie poboczy na wspomnianym odcinku drogi, gdyż tamtędy będzie przebiegała trasa
parady motocyklowej. Dodał, iż podobna prośba dotyczyła drogi w Dębinie oraz na odcinku
od Kolonii Zawady w kierunku Rogóźna, gdzie wystarczy tylko wykosić trawę przy
poboczach. Następnie zaznaczył, iż kolejne pismo, jakie zostanie skierowane do władz
powiatu dotyczyć będzie prośby wykoszenia poboczy i usunięcia nadmiaru ziemi przy drodze
w miejscowości Ochle, gdzie odbędzie się uroczystość 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży
Pożarnej. Dodał, iż w piśmie ujęta będzie również ścieżka rowerowa w kierunku
miejscowości Zborów, a mianowicie usunięcie wystających gałęzi. Następnie poprosił Pana
P. Wołosza, aby odniósł się do kwestii budowy chodnika w miejscowości Zawady.
Przychylając się do powyższej prośby Pan P. Wołosz wyjaśnił, iż wystąpił z interpelacją na
sesji powiatu, na którą po dwóch tygodniach otrzymał odpowiedź od Kierownika
Powiatowego Zarządu Dróg, że chodnik nie zostanie dokończony z uwagi na brak pieniędzy.
W tym miejscu ponownie głos zabrał radny M. Barwaśny, który podziękował swemu
przedmówcy za zainteresowanie całą sprawą, a następnie zaznaczył, iż dla niego
niezrozumiałe jest w ogóle to, że na złożony wniosek oraz pisma nie otrzymano żadnej
odpowiedzi. Następnie zwrócił się z prośbą do zebranych o kontakt z radnymi powiatowymi
z terenu naszej gminy oraz przypomnieniu im o realizacji zobowiązań, jakie złożyli dwa lata
temu.
Jako kolejny głos zabrał radny Czesław Mikła, który zapytał o termin budowy ogrodzenia
wokół świetlicy wiejskiej w Świerczowie.
W tym miejscu Wójt Gminy poprosił Pana Z. Parzybuta o udzielenie wyjaśnień z uwagi na to,
iż on nadzoruje te prace. Dodał jeszcze, iż tego typu zadań jest więcej.
Odpowiadając na pytanie radnego Pan Z. Parzybut poinformował zebranych, iż zadanie
o którym mowa będzie wykonywał przedsiębiorca z Widawy natomiast z uwagi na natłok
zamówień realizacja jego przeciągnęła się w czasie, niemniej jednak zapewnił, iż
w przyszłym tygodniu zostanie to wykonane.

Następnie głos zabrał ponownie Wójt Gminy, który odniósł się jeszcze do przebudowy drogi
wojewódzkiej w Kolonii Zawady przedstawiając szczegóły tego zadania, a także jakie
złożono wcześniej deklaracje. Ponadto zaznaczył, jakie działania należy podjąć, aby
zrealizowano te zapewnienia. Dodatkowo zaznaczył, iż pomimo kilkukrotnych sygnałach do
tej pory nie zostały wykoszone pobocza przy drogach wojewódzkich. W toku dalszej
wypowiedzi Wójt Gminy poinformował również zebranych o tym, iż wszystkie wnioski,
które są składane o wykonanie napraw, albo sfinansowanie zadań nie zostały wykonane.
Wobec powyższego raz jeszcze zaznaczył, iż konieczne będzie interweniowanie, gdyż nie
może tak być, że dla innych samorządów są pieniądze a w naszej gminie nic się nie realizuje.
W temacie głos zabrał jeszcze radny M. Barwaśny, który podziękował Panu Wójtowi oraz
osobom, które angażują się w działania związane z doprowadzeniem do przebudowy
omawianej drogi.
Ad. 15
W kolejnym punkcie dotyczącym spraw różnych Przewodniczący Rady poinformował
radnych, iż Ochotnicza Straż Pożarna w Ochlach organizuje obchody 100-lecia istnienia
jednostki, na które zaprasza również przedstawicieli rady.
W toku dalszego posiedzenia głos zabrała Pani Agnieszka Galuś – Sekretarz Gminy, która
poinformowała zebranych o konieczności podjęcia uchwał w związku ze zmianą ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Następnie poprosiła
sołtysów o zorganizowanie zebrań sołeckich, na których mieszkańcy będą mogli wyrazić
opinię na temat przedłożonych projektów uchwał.
Ad. 16
Następnie z uwagi na wyczerpanie zaplanowanej na to posiedzenie tematyki obrad oraz
braku chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział
w posiedzeniu i zamknął kolejną sesję Rady Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
Protokołowała:
Rady Gminy Widawa
Jolanta Szuleta

Ryszard Bruzda

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
z działalności międzysesyjnej od 29.03.2018 r. do 23.05.2018 r.
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Naprawiono drogi asfaltem w miejscowościach: Siemiechów, Widawa, Świerczów,
Wielka Wieś B, Las Zawadzki, Chrusty.
Odkrzaczono drogi w miejscowości Górki Grabińskie, Wola Kleszczowa i Klęcz.
Wymieniono rynny dachowe w budynku po agronomówce w Chociwiu oraz wymieniono
właz do studzienki wodociągowej.
Nasadzono drzewa na działce gminnej w Goryniu.
Naprawiono kostkę brukową na placu szkolnym w Widawie oraz wymieniono płytki na
schodach.
Rozpoczęto prace remontowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochlach.
Wyczyszczono chodnik w Woli Kleszczowej.
Wykoszono pobocza przy drogach w miejscowościach: Wola Kleszczowa, Brzyków,
Świerczów, Wielka Wieś A, Wielka Wieś B, Kąty, Siemiechów, Grabówie, Widawa,
Chrusty, Dębina.
Ogrodzono siatką urwisko przy drodze do Rudy.
Wywieziono kruszywo na drogę w Woli Kleszczowej.
Uporządkowano działkę gminną w Raczynowie.
Odnowiono strukturę rowu w Zborowie 200 m i Zawadach 300 m.
Usunięto awarię wody w Widawie, Dębinie i Brzykowie.
Wymieniono pompę na stacji uzdatniania wody w Widawie na ul. Wieluńskiej.
Zakupiono i zamontowano dmuchawę na oczyszczalni ścieków w Ligocie.
Wykonano przyłącza wodociągowe i zamontowano wodomierze w budynkach gminnych
w Grabówiu, świetlicy wiejskiej w Sarnowie, Restarzew Środkowy, OSP Restarzew
Cmentarny, Wola Kleszczowa, Kąty, Górki Grabińskie.
Prowadzono prace porządkowe i naprawcze na terenie gminy Widawa.
Podpisano aneks do umowy dotyczącej budowy przedszkola w Widawie w związku
z terminem zakończenia prac.
Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Nowy Rynek.
Złożono wniosek na przebudowę dwóch dróg w miejscowości Wielka Wieś B i Dąbrowa
Widawska.
Zmieniono termin dotyczący zakończenia prac przy przebudowie budynku OSP
w Kocinie.
Przygotowano dokumentację na przetarg dotyczący zakupu kruszywa.
Zlecono wytyczenie dróg w miejscowości Wola Kleszczowa.
Zorganizowano zebranie z mieszkańcami miejscowości Raczynów w kwestii budowy
przyłączy wodociągowych.
Podpisano umowę na wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Kocina.
Zawarto umowę na budowę 300 m kanalizacji w miejscowości Widawa.
Trwają prace projektowe związane z budową sieci wodociągowej w miejscowościach:
Goryń, Ruda i Chrząstawa wraz z budową stacji uzdatniania wody w miejscowości
Goryń.

