Protokół Nr LXV/18
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 25 września 2018 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 14
Sesję rozpoczęto o godz. 900
Sesję zakończono o godz. 1100
Ad. 1
Kolejne sześćdziesiąte piąte już 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 i przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie LXV Sesji Rady Gminy Widawa.
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Widawa na lata 2018-2029.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Widawa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Widawa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Widawa”.
11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego
„ZDROWA GMINA” na lata 2019-2020.
12. Wolne wnioski i sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.
Następnie w związku z tym, iż w trakcie prezentowania planu obrad Przewodniczący Rady
zasugerował potrzebę wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały, który został
umieszczony w punkcie 11 konieczne było przegłosowanie proponowanej zmiany.

W wyniku głosowania „za” proponowanym porządkiem obrad opowiedziało się 14 radnych,
czyli został on przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady przystąpił do zatwierdzenia protokołu
z ostatniego posiedzenia pytając, czy zachodzi konieczność jego odczytania. Ze względu
na to, iż nikt z radnych nie wyraził takiej potrzeby oraz nie zgłoszono uwag do
przedłożonego protokołu Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad jego
przyjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia Rady
Gminy został przyjęty 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych
obecnych na sali w chwili głosowania.
Ad. 3
W dalszej części 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 21 sierpnia
do 24 września br. stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie głos zabrał radny Mateusz Barwaśny, który odnosząc się do wypowiedzi swego
przedmówcy, dotyczącej mianowicie uzupełnienia kruszywem drogi na odcinku Las
Zawadzki – Zawady zapytał Panią Joannę Kozieł – sołtys sołectwa Zawady, czy zadanie
o którym wspomniał zostało wykonane należycie i czy nie wymaga jakiejkolwiek poprawki.
Odpowiadając na powyższe Pani J. Kozieł zaznaczyła, iż droga uzupełniona została grubym
kruszywem natomiast jej zdaniem należałoby jeszcze nawieźć drobnego kamienia.
Wobec powyższego radny M. Barwaśny zawnioskował, aby nawierzchnię omawianej drogi
posypać jeszcze drobnym kamieniem i żwirem.
Odnosząc się do tej prośby Wójt Gminy wyjaśnił, iż należy posypać w dwóch miejscach,
a mianowicie w tym o którym mowa oraz między Zborowem a Zawadami, gdzie również
droga została uzupełniona tylko grubym kruszywem.
Ad. 4
Realizując kolejny punkt obrad Przewodniczący Rady poprosił Panią Elżbietę Pluta –
Skarbnika Gminy o zabranie głosu i omówienie projektów uchwał dotyczących zmian
w budżecie gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Na wstępie swej wypowiedzi Pani Skarbnik zaznaczyła, iż pierwsza z uchwał dotyczy zmian
w budżecie gminy, które są wprowadzane na skutek złożonych wniosków w zakresie
funduszu sołeckiego. Następnie dodała, iż zachodzi konieczność usunięcia paragrafu
pierwszego z uwagi na wycofanie wniosku sołectwa Chrusty. W toku dalszej wypowiedzi
w sposób bardziej szczegółowy omówiła zakres zmian dla poszczególnych sołectw. Odnosząc
się do kolejnego projektu uchwały Pani Skarbnik wyjaśniła, iż dotyczy on zmian zarówno po
stronie dochodów, jak i wydatków budżetowych, które następują z uwagi na konieczność
wprowadzenia pewnych kwot pieniędzy, a mianowicie sumy otrzymanej darowizny, zwrotu
części wydatków poniesionych w ubiegłym roku na realizację funduszu sołeckiego, a także

otrzymanej dotacji na zadanie związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu. Ponadto
omówiła zakres zadań, które uległy zmianie oraz przedstawiła wysokość środków, jakie
zostały im przypisane. Następnie wyjaśniła, iż na skutek tych wszystkich wspomnianych
wcześniej zmian należało zaktualizować Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy.
W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał Wójt Gminy, który zaznaczył, iż
omówione zmiany dopełniają pewne sumy pieniędzy na wspomnianych zadaniach po to, by
można było je zrealizować i rozliczyć jeszcze w bieżącym roku. Następnie zaznaczył, iż tak
jak Pani Skarbnik wyjaśniła są, to różnorakie kwoty począwszy od kilkunastu złotych do tych
dość wysokich takich, jak chociażby suma 120 tys. zł, jaka została dołożona do przebudowy
drogi w miejscowości Sewerynów. Odnosząc się do powyższego zadania podkreślił, iż za
wspomnianą sumę pieniędzy nie udałoby się wybudować innej drogi na terenie naszej gminy,
gdyż ta, o której mowa jest to wąski i krótki odcinek o solidnej podbudowie kamiennej.
W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt zauważył, iż będzie to ostatni odcinek nakładki, jaki
zostanie wykonany w bieżącym roku, natomiast w sumie dróg wybudowano za prawie 4 mln
zł, które następnie wymienił wraz z kwotami, jakie przeznaczono na ich realizację. Ponadto
zaznaczył, iż tak jak już to wielokrotnie podkreślał należy korzystać z dofinansowania, gdyż
w ten sposób można wykonać wiele dużych inwestycji. Na zakończenie swej wypowiedzi
Wójt Gminy nadmienił, iż Program Rządowy, który zostanie wprowadzony daje duże szanse
na to, iż w przyszłości będzie można wybudować wiele dróg na terenie gminy ze sporym
dofinansowaniem.
W dalszej kolejności ze względu na brak dalszych uwag oraz pytań do przedłożonego
projektu uchwały radny R. Bruzda, który przewodniczył obradom odczytał jego treść.
Następnie zarządził głosowanie nad jego przyjęciem w wyniku, którego Uchwała
Nr LXV/385/18 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r. została przyjęta
13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych na sali radnych
(nieobecny radny Jan Szmuda).
Ad. 5
W związku z tym, iż projekt uchwały przedłożony w tym punkcie został już omówiony, a nikt
z obecnych radnych nie zgłosił żadnych uwag Przewodniczący Rady odczytał jego treść,
a następnie zarządził głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr LXV/386/18 w sprawie zmiany
w budżecie Gminy Widawa na 2018 r. została przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie
przez wszystkich obecnych radnych.
Ad. 6
Kolejny punkt dotyczący zmian w wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa został
również omówiony powyżej przez Panią Skarbnik wobec, czego Przewodniczący Rady
odczytał jego treść, a następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem tego aktu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr LXV/387/18 zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2018-2029
została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.

Ad. 7
Do omówienia kolejnego projektu uchwały poproszony został radny Mateusz Barwaśny –
pełniący funkcję przewodniczącego Komisji Statutowej, który w pierwszej kolejności
przedstawił skład tejże komisji. Następnie wyjaśnił, iż na posiedzeniach niniejsza komisja
dokonała analizy obecnie obowiązującego statutu gminy i zaproponowała pewne zmiany,
które następnie przedstawił. Ponadto ze względu na to, iż nikt z radnych nie wniósł żadnych
uwag do przedłożonego i przedstawionego aktu radny M. Barwaśny zwrócił się do rady
o podjęcie przedmiotowego aktu i wyraził nadzieję na to, iż będzie on służył nowej radzie
gminy.
W toku dalszego posiedzenia wywiązała się krótka dyskusja w trakcie, której dokonano
wyjaśnień związanych z numeracją zawartą w omawianym akcie, która musi być spójna
z obowiązującym zmienianym dokumentem.
Następnie z uwagi na to, iż nikt nie wnosił innych uwag do omówionego projektu uchwały
Przewodniczący Rady odczytał jego treść.
W dalszej kolejności zarządził głosowanie nad jego podjęciem w wyniku, którego Uchwała
Nr LXV/388/18 w sprawie zmian w Statucie Gminy została przyjęta 14 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.
Po głosowaniu radny M. Barwaśny podziękował radzie za podjęcie niniejszego aktu oraz raz
jeszcze wyraził nadzieję na to, iż będzie on służył w obecnym kształcie nowej radzie. Ponadto
dodał, iż w związku z uchwaleniem wspomnianego dokumentu rozwiązuje się Komisja
Statutowa.
Ad. 8
Założenia ujęte w kolejnym projekcie uchwały omówiła Pani Emilia Konieczna – pracownik
Urzędu Gminy.
Do powyższej wypowiedzi odniósł się jeszcze radny R. Bruzda, który przedstawił propozycje,
jakie wysunęła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której on
również jest członkiem.
W temacie głos zabrał radny Marek Jaros, który zapytał o to, czy dotychczasowe punkty
sprzedaży alkoholu będą zagrożone z uwagi na zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Przewodniczący Rady zaznaczył, iż być może w jednej
placówce, niemniej jednak te odległości nie uległy zbyt dużej zmianie i raczej nie powinny
mieć jakiegoś wpływu na dotychczasowe umiejscowienia sklepów.
W toku dalszego posiedzenia wywiązała się krótka dyskusja w trakcie, której przedstawiono
liczbę udzielanych zezwoleń, a także jaki wpływ będą miały wprowadzone zmiany na dalsze
funkcjonowanie placówek handlowych prowadzących sprzedaż alkoholu. Ponadto
Przewodniczący Rady wyjaśnił w jaki sposób będzie mierzona odległość, o której mowa
w przedmiotowym akcie.
Następnie z uwagi na brak dalszych pytań do omówionego projektu uchwały Przewodniczący
Rady zarządził głosowanie nad jego podjęciem w wyniku, którego Uchwała Nr LXV/389/18
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
gminy oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
została przyjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” radnego M. Jarosa.

Ad. 9
O uzasadnienie kolejnego projektu chwały poproszony został Wójt Gminy, który na wstępie
swej wypowiedzi wyjaśnił, iż dotychczas zawarta była umowa dzierżawy z firmą
telekomunikacyjną na dzierżawę nieruchomości, o której mowa w niniejszym akcie. Ponadto
dodał, iż z uwagi na to, że ten termin dzierżawy już upłynął firma zwróciła się z kolejnym
wnioskiem o wynajem proponując jednocześnie 1 000 zł opłaty. Następnie Pan Wójt wyjaśnił,
iż nie przystał na taką ofertę, gdyż pierwotna suma była na poziomie przeszło 1 800 zł netto
i po rozmowach firma przystała na to, żeby kwota za wynajem pozostała w dalszym ciągu
taka sama. Wobec powyższego zwrócił się z prośbą do rady o podjęcie przedmiotowej
uchwały, która umożliwi podpisanie umowy dzierżawy z wspomnianą firmą na kolejne 5 lat.
Następnie głos zabrał radny M. Barwaśny, który zapytał, czy w trakcie wspomnianych
rozmów z firmą telekomunikacyjną poruszany był temat zasięgu, gdyż jest on coraz gorszy.
Ponadto dodał, iż uczestnicząc wraz z Wójtem w zebraniach wiejskich przekonał się, że
mieszkańcy wsi oddalonych od Widawa mają dużo większy z tym problem.
Odnosząc się do powyższego pytania Pan Wójt wyjaśnił, iż kwestia mocy urządzenia nie jest
przedmiotem umowy a jedynie powierzchnia działki, która jest wydzierżawiana. Następnie
przyznał, iż należałoby porozmawiać z firmą w temacie wzmocnienia mocy nadajników
jednakże są to negocjacje, które winny być prowadzone na innym poziomie.
Następnie z uwagi na to, iż nikt nie wnosił żadnych dodatkowych pytań do omówionego
projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść.
W dalszej kolejności zarządził głosowanie nad jego podjęciem w wyniku, którego Uchwała
Nr LXV/390/18 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
na okres dłuższy niż 3 lata części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Widawa
została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.
Ad. 10
W kolejnym punkcie Przewodniczący raz jeszcze poprosił o zabranie głosu Pana Wójta, który
zaznaczył, iż przedmiotowa uchwała była już wcześniej podejmowana jednakże została ona
zakwestionowana przez nadzór Wojewody, który stanął na stanowisku takim, że tego typu akt
musi zostać zaopiniowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Następnie dodał, iż po uzyskaniu wspomnianych opinii
przedłożony został kolejny projekt uchwały, który jednocześnie uchyla poprzedni akt.
Ponadto wyjaśnił, iż po podjęciu uchwały będzie można przekazać pieniądze na prace
konserwatorskie, a mianowicie kwotę 20 tys. zł na modernizację ołtarza w Kościele p.w.
Podwyższenia Krzyża Św. w Widawie oraz taką samą sumę również na podobne prace
w Kościele p.w. Jana Chrzciciela w Brzykowie.
Następnie z uwagi na to, iż nikt nie wnosił żadnych pytań do omówionego projektu uchwały
Przewodniczący Rady odczytał jego treść.
W dalszej kolejności zarządził głosowanie nad jego podjęciem w wyniku, którego Uchwała
Nr LXV/391/18 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Widawa” została przyjęta 14 głosami „za”,
czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.

Ad. 11
Uzasadnienie do kolejnego projektu przedstawił również Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż
Program Zdrowotny, o którym mowa w przedmiotowym akcie również został
zakwestionowany przez Urząd Wojewódzki, gdyż obecnie uchwala się programy wieloletnie
a nie tak jak do tej pory na rok czy też dwa lata. Wobec powyższego należy opracować
obszerniejszy dokument i w tym celu trzeba zlecić takie zadanie osobie, która ma do tego
uprawnienia, gdyż wspomniany program przed ostatecznym zaakceptowaniem będzie musiał
uzyskać kilka opinii różnych instytucji. Następnie Pan Wójt odniósł się do kwestii
uruchomienia gabinetu ginekologicznego przedstawiając plany związane z jego przyszłym
funkcjonowaniem. Ponadto zaznaczył, iż bardzo ważnym elementem jaki musi znaleźć się
w omawianym programie są świadczenia rehabilitacyjne. W toku dalszej wypowiedzi Wójt
Gminy w sposób bardziej szczegółowy omówił działania, jakie należy podjąć w celu
odzyskania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz rozszerzenia usług z zakresu
rehabilitacji, gdyż coraz więcej osób korzysta z tego typu świadczeń.
Następnie z uwagi na to, iż nikt nie wnosił żadnych pytań do omówionego projektu uchwały
Przewodniczący Rady odczytał jego treść.
W dalszej kolejności zarządził głosowanie nad jego podjęciem w wyniku, którego Uchwała
Nr LXV/392/18 uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego
„ZDROWA GMINA” na lata 2019-2020 została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie
przez wszystkich obecnych radnych.
Ad. 12
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i spraw różnych głos zabrał w pierwszej
kolejności radny M. Barwaśny, który zapytał o termin odbioru budynku gospodarczego
w miejscowości Kolonia Zawady, a także o to, kiedy będzie przekazany do dyspozycji
mieszkańców.
Odpowiadając na powyższe pytania Wójt Gminy poinformował zebranych, jakie prace
obecnie prowadzone są przy budynku gospodarczym zarówno w miejscowości Kolonia
Zawady, jak również Las Zawadzki. Następnie wyraził nadzieję, iż wszelkie działanie w tych
obiektach zakończą się jeszcze w obecnym tygodniu wobec, czego termin odbioru
technicznego mógłby nastąpić około połowy kolejnego tygodnia.
Jako następny głos zabrał radny J. Szmuda, który zapytał o to, czy przy okazji przebudowy
drogi w miejscowości Wielka Wieś B będą wykonane wjazdy do posesji oraz rowy
przydrożne, które jego zdaniem są bardzo ważne.
W odpowiedzi na powyższe głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż projekt na
przebudowę wspomnianej drogi obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej wraz z podbudową
oraz poboczy wraz z oczyszczeniem rowów. Natomiast odnosząc się do wjazdów, to zostaną
udrożnione przepusty, a ewentualnie jeżeli będzie taka potrzeba zostaną wymienione bądź
dołożone dodatkowe kręgi.
W toku dalszego posiedzenia głos zabrał radny M. Jaros, który zwrócił się z gratulacjami do
radnego M. Barwaśnego w związku z planowanym odbiorem budynku gospodarczego.
Ponadto zauważył, iż podobny obiekt powstał na jego terenie i od ponad roku czeka na
podłączenie energii i położenie płytek, a wspomniane budynki rozpoczęto budować
w późniejszym terminie i już są przygotowywane do odbioru.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który odnosząc się do wypowiedzi radnego M. Jarosa
zauważył, iż przy okazji omawiania zmian w budżecie przez Pani Skarbnik wspomniała
o tym, iż dołożone zostały środki finansowe w kwocie 2 tys. zł na położenie płytek
w budynku gospodarczym w miejscowości Sarnów. Ponadto podkreślił, iż po podjęciu tej
uchwały możliwe jest zlecenie wykonania wspomnianego zadania firmie zewnętrznej, a to
również z tego względu, że pracownicy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych nie mają
kiedy tego zrobić z uwagi na wykonywanie bardzo wielu innych zadań takich jak chociażby
rozwożenie i rozprowadzanie kruszywa na nawierzchniach dróg gminnych.
Jako kolejny głos zabrał radny Marcin Janiak, który zauważył, iż w związku z przebudową
ul. Nowy Rynek mieszkańcy w celu dojazdu do swojej posesji często korzystają z przejazdu
przy Komisariacie Policji, gdzie wjazd jest tylko od jednej strony. W związku z powyższym
zapytał, czy będą groziły im z tego tytułu jakieś konsekwencje.
Odpowiadając na powyższe głos zabrał obecny na sali Pan Andrzej Bykowski Komendant
Policji w Widawie, który zauważył, iż policja jeżeli tylko dostanie takie zgłoszenia będzie
musiała reagować i na pewno tacy kierowcy dostaną odpowiednie pouczenia.
Następnie głos zabrał ponownie radny J. Szmuda, który poprosił o wstawienia jakiegoś znaku
przy wyjeździe z parkingu Ośrodka Zdrowia w Widawie z uwagi na to, że parkujące tam
samochody bardzo ograniczają widoczność, co stwarza bardzo duże ryzyko spowodowania
kolizji drogowej.
W tym temacie głos zabrał Przewodniczący Rady, który zauważył, iż wspomniana kwestia
powinna zostać skierowana do Kierownika wspomnianej placówki.
W toku dalszego posiedzenia po raz kolejny głos zabrał radny M. Barwaśny, który w imieniu
również Pani sołtys zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy dotyczącym terminu
zakończenia prac remontowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady. Ponadto
przyznał, iż firma rozpoczęła już pewne działania za co bardzo dziękuje, niemniej jednak
prosiłby o dokończenie tego zadania.
Odpowiadając na powyższą prośbę Pan Wójt zapewnił, iż na ile tylko będzie to możliwe
zostanie wykonane jeszcze kilka prac przy tym obiekcie z uwagi na to, iż to co było wstępnie
zaplanowane w budżecie zostało wykonane. Następnie dodał, iż na najbliższej sesji może uda
się jeszcze przesunąć jakieś fundusze na dalszy remont i wówczas udałoby się zakupić
materiał budowlany na wykonanie opaski wokół tego budynku, która w przyszłości zrobiona
byłaby przez pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych.
Jako kolejny następnie głos zabrał radny Sławomir Stępnik, który zauważył, iż na wspólnym
posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu
przedstawione zostało sprawozdanie związane z realizacją inwestycji w trakcie trwania
obecnej kadencji. Ponadto zapytał, czy będzie ono również odczytane na dzisiejszym
posiedzeniu.
Odnosząc się do powyższego pytania Pan Wójt przyznał, iż rzeczywiście przygotowane
zostało takie sprawozdanie, które uwzględnia również kwoty poszczególnych inwestycji
i obejmuje strukturę zadłużenia. Następnie przedstawił ważniejsze kwestie, jakie ujęte zostały
w tym dokumencie zaznaczając jednocześnie, iż zostanie on podany do publicznej
wiadomości w tym także zostanie przekazany sołtysom, aby mieszkańcy również mogli się
z nim zapoznać. Ponadto zaznaczył, iż wszystkie te zadania, jakie zostały zrealizowane były
zaplanowane w obecnej kadencji i nie są to pozostałości, czy też kontynuacja rozpoczętych

działań prze poprzednią władzę o czym niektórzy mówią rozpowszechniając nieprawdziwe
i stworzone historie. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt odniósł się jeszcze do rangi
działań oraz ogromu pracy, jakie były włożone w realizację tych wszystkich wspomnianych
przedsięwzięć, a także pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz.
Na zakończenie głos zabrał jeszcze radny J. Szmuda, który zaproponował, aby do
wspomnianego sprawozdania dołączyć jeszcze notatkę dotyczącą kwoty, jaka była
przeznaczona na realizację inwestycji w poprzedniej kadencji. Zaznaczył, iż będzie można
wówczas porównać te sumy i przedstawić mieszkańcom, jakie są realia, aby nie powielać
jakichś fałszywych opinii.
W tym miejscu Pan Wójt przyznał, iż jest to słuszna sugestia i taka wzmianka ukaże się we
wspomnianym sprawozdaniu.
Ad. 13
Następnie z uwagi na wyczerpanie zaplanowanej tematyki obrad oraz brak chętnych do
zabrania głosu Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w sesji i zamknął kolejne
posiedzenie Rady Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
Protokołowała:
Rady Gminy Widawa
Jolanta Szuleta

Ryszard Bruzda

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY
z działalności międzysesyjnej od 21.08.2019 r. do 24.09.2018 r.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rozpoczęto zwózkę kruszywa, które jest składowane na placu Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych, a następnie sukcesywnie rozwożone i rozprowadzane na nawierzchniach
dróg gminnych w miejscowościach:
 Chrusty,
 Dębina,
 Izydorów,
 Józefów,
 Kąty,
 Klęcz,
 Kolonia Zawady,
 Ochle,
 Podgórze,
 Sarnów,
 Restarzew Cmentarny,
 Rogóźno,
 Świerczów,
 Wola Kleszczowa,
 Zborów,
 Las Zawadzki.
Wykaszano po raz kolejny pobocza i rowy przydrożne w miejscowościach:
 Kąty,
 Wola Kleszczowa,
 Goryń,
 Chrząstawa,
 Ruda,
 Chrusty,
oraz działki gminne w miejscowości Dąbrowa Widawska i Zawady.
Wycięto przydrożne zakrzaczenia w miejscowości Ligota i Ochle.
Usunięto awarie wodociągowe w miejscowości Widawa i Osieczno.
Naprawiono dach na budynku bazy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych oraz
agronomówki w miejscowości Ochle.
Uporządkowano plac przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwiu.
Prowadzono prace związane z organizacją „Gminnych Dożynek”.
Rozpoczęto prace przy budowie wodociągu w miejscowości Widawa na ul. Nowy Rynek.
Prowadzona jest przebudowa ul. Nowy Rynek w Widawie.
Połatano dziury w nawierzchni asfaltowej w miejscowości Widawa i Chociw.
Prowadzono prace porządkowe i naprawcze na terenie całej gminy.
Ogłoszono drugi nieograniczony przetarg na sprzedaż działki w miejscowości Sarnów.
Sprzedano w wyniku przetargu 2 nieruchomości w miejscowości Patoki.
Wyłoniono firmę, która dokona odbioru azbestu z gospodarstw na terenie gminy

15.

16.
17.

18.

19.

w ramach realizacji Programu sfinansowanego w 90% z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zamówień publicznych podpisano
umowy na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Wielka Wieś B oraz Dąbrowa
Widawska w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
W dniu 28 sierpnia rozliczono prace związane z budową wodociągu w miejscowości
Raczynów.
Uzyskano pozwolenie na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Goryń,
Chrząstawa i Ruda, a w dniu 18 września rozpoczęto prace związane z realizacją tego
przedsięwzięcia.
Uzyskano dokument uprawniający do rozpoczęcia prac budowlanych związanych
z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widawa, ul. Kuziówek, a także
oddano plac budowy pod tą inwestycję.
Rozpoczęto prace związane z organizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej IV „Balem Charytatywnym” na rzecz jednej z rodzin zamieszkałych na
terenie gminy.

