Protokół Nr LXI/18
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 20 czerwca 2018 roku
w Urzędzie Gminy w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 13
Sesję rozpoczęto o godz. 900
Sesję zakończono o godz. 925
Ad. 1
Sześćdziesiąte 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 następujący proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Widawa.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r.
4. Wolne wnioski i sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.
Do przedstawionej propozycji porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag.

Ad. 2
Realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący Rady poprosił Panią Elżbietę Pluta –
Skarbnik Gminy o omówienie projektów uchwał związanych ze zmianami w budżecie gminy.
Przychylając się do powyższej prośby Pani Skarbnik wyjaśniła, iż pierwszy z przedłożonych
aktów dotyczy wprowadzenia do budżetu gminy otrzymanej dotacji z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zadanie
dotyczące zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Widawa. Ponadto
wyjaśniła, jakie były wątpliwości podczas opracowywania tego dokumentu. Następnie
odnosząc się do kolejnego projektu uchwały poinformowała, iż przyznana została również
dotacja w wysokości 1 mln zł na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Wielka
Wieś B i Dąbrowa Widawska w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzesz Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
Dodatkowo wyjaśniła, iż łączna suma pieniędzy przeznaczona na realizację wymienionej
powyżej inwestycji wynosi 1,25 mln zł.
W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał Pan Michał Włodarczyk – Wójt
Gminy, który wyraził swe zadowolenie z tego, iż niebawem na konto gminy trafi przyznana
kwota dotacji w wysokości 1 mln zł. Dodał, iż wkrótce zostanie podpisana umowa, która
pozwoli na dalsze procedowanie zmierzające do realizacji omawianej inwestycji podobnie,

jak również w kwestii przebudowy ulicy Nowy Rynek. Następnie poinformował zebranych, iż
łączna suma, jaka będzie zwydatkowana na wykonanie wspomnianych przedsięwzięć, to
około 4 mln zł. W toku dalszej wypowiedzi Wójt Gminy nadmienił, iż kolejną dobrą
wiadomością jest pozyskanie dotacji na zakup sprzętu strażackiego. Dodatkowo wyjaśnił, iż
do końca nie wiadomo w jaki sposób postępować z tymi środkami, gdyż Regionalna Izba
Obrachunkowa nie przedstawiła żadnego stanowiska w tej kwestii. Dodał, iż bezpieczniej jest
wprowadzić do budżetu te środki, aby w dalszej kolejności móc wystąpić z zapytaniem
ofertowym na zakup tego sprzętu.
W tym miejscu Przewodniczący Rady zapytał, jaki sprzęt zostanie zakupiony za te 80 tys. zł.
Odnosząc się do powyższego pytania Wójt Gminy pokrótce wymienił artykuły, jakie będą
kupione. Nadmienił, iż każda jednostka sama dokonywała wyboru składając odpowiednie
zapotrzebowanie.
Następnie głos zabrał radny Jan Szmuda, który wracając do tematu przebudowy dróg zapytał
o to, czy zostały już wykonane projekty techniczne.
Odpowiadając na powyższe Pan Wójt wyjaśnił, iż projekty zostały już wykonane, dokonano
również zgłoszenia na budowę, gdyż wspomniane dokumenty stanowiły załącznik do
wniosku, jaki został złożony na dofinansowanie.
Jako kolejny głos w temacie zabrał radny Piotr Dobrowolski, który poprosił o wyjaśnienie
dotyczące lokalizacji tych dróg, a mianowicie, czy będą one stanowiły łącznik między
Dąbrową Widawską a Wielką Wsią.
Do powyższej prośby odniósł się Wójt Gminy, który nadmienił, iż przed podjęciem działań
związanych z opracowaniem projektów technicznych odbyły się zebrania z mieszkańcami
w celu ustalenia i wyboru drogi, jaka ma być przebudowywana. Następnie zaznaczył, iż
pierwotna koncepcja była taka, aby połączyć te wspomniane miejscowości niemniej jednak
społeczeństwo zamieszkujące Dąbrowę Widawską zadecydowało o innym odcinku podobnie
jak mieszkańcy Wielkiej Wsi, którzy prosili o budowę drogi w kierunku Burzenina.
W temacie wywiązała się krótka dyskusja w trakcie, której Wójt Gminy wyjaśnił, jakie drogi
kwalifikowały się do dofinansowania.
W dalszej kolejności Przewodniczący Radny zamknął dyskusję i odczytał treść projektu
uchwały przedłożonej w tym punkcie.
Następnie zarządził głosowanie nad jego przyjęciem w wyniku, którego Uchwała
Nr LXI/362/18 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r. została przyjęta
13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.
Ad. 3
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 głosowania Uchwała Nr LXI/363/18 w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Widawa na 2018 rok została przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich
obecnych radnych.
Ad. 4
Realizując dalszą część obrad przewodniczący obradom radny R. Bruzda w pierwszej

kolejności udzielił głosu radnemu J. Szmudzie, który poprosił o dokonanie bilansu
w odniesieniu do poprzednich kadencji, dotyczącego kwot pieniędzy, jakie były przeznaczane
na zadania inwestycyjne.
Odnosząc się do powyższej prośby Wójt Gminy wyjaśnił, iż tak, jak już wcześniej wspominał
zostanie wydany folder podsumowujący kadencję, ale dopiero po rozstrzygnięciu wszystkich
przetargów. W dalszej kolejności wymienił, jakie jeszcze procedury zostaną przeprowadzone
i jakich przedsięwzięć dotyczą.
W uzupełnieniu do powyższej wypowiedzi głos zabrał jeszcze Pan Piotr Wołosz – Zastępca
Skarbnika, który wyjaśnił, iż na obecną chwilę środków pozyskanych jest więcej niż suma
pieniędzy jaka przeznaczona została ogółem na realizację inwestycji w ubiegłej kadencji.
Jako kolejny głos zabrał radny Marcin Janiak, który zwrócił uwagę na problem z dużą ilością
kotów, jaka pojawiła się w okolicy jednego z marketów.
Odnosząc się do tej uwagi głos zabrał Wójt Gminy, który zaznaczył, iż rozważana jest kwestia
dofinansowywania z budżetu gminy do sterylizacji, gdyż jest to jedyny sposób, aby
ograniczyć liczbę bezdomnych zwierząt.
W temacie wywiązała się krótka dyskusja w trakcie, której Zastępca Skarbnika zauważył, iż
umieszczając te wszystkie zwierzęta w schronisku drastycznie wzrosną koszty, jakie gmina
dotychczas ponosi za hotelowanie zwierząt. Z kolei Wójt Gminy dodał, iż dodatkowo po
dokonaniu sterylizacji zwierzę zostaje opatrzone chipem za pomocą, którego łatwo będzie
zidentyfikować jego właściciela.
Ad. 5
Następnie z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Rady Gminy
podziękował za udział w obradach i zamknął kolejną sesję Rady Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
Protokołowała:
Rady Gminy Widawa
Jolanta Szuleta

Ryszard Bruzda

