Protokół Nr LXVII/18
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 31 października 2018 roku
w Urzędzie Gminy Widawa
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 13
Sesję rozpoczęto o godz. 910
Sesję zakończono o godz. 935
Ad. 1
Kolejne ostatnie posiedzenie Rady Gminy Widawa 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 porządek spotkania, który przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie LXVII 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. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na
zadanie pn.: „Widawa, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża św. (XVIII w.): prace
konserwatorskie ołtarza bocznego z obrazem matki boskiej z dzieciątkiem oraz udzielenie
dotacji celowej Parafii p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Brzykowie z przeznaczeniem na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków na zadanie pn.: „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego p.w. św.
Anny Samotrzeć z kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Brzykowie – etap I”.
5. Wolne wnioski i sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.
Po zaprezentowaniu porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego
zatwierdzeniem. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.
Ad. 2
W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady poprosił Panią Elżbietę Pluta – Skarbnik
Gminy o zabranie głosu i omówienie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie
gminy.
Na wstępie swej wypowiedzi Skarbnik Gminy zaznaczyła, iż pierwsza z uchwał dotyczy
zmiany funduszu sołeckiego dla sołectwa Kolonia Zawady. Wyjaśniła mianowicie, iż z uwagi
na pewien błąd, jaki wystąpił w nazwie planowanego zadania należało dokonać pewnej
korekty, natomiast klasyfikacja budżetowa oraz kwota całego przedsięwzięcia nie ulega

zmianie. Odnosząc się do kolejnego projektu uchwały zaznaczyła, iż dotyczy on ujęcia
w planie finansowym gminy po stronie dochodów dotacji z Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego na wsparcie rodzin. Następnie dodała, iż wpłynęły również wnioski
o przeniesienia bądź zabezpieczenia środków, a także konieczne było zwiększenie kwoty
zabezpieczonej na obsługę długu z uwagi na to, iż wcześniej, niż przewidywano wpłynęły
pieniądze z Banku Ochrony Środowiska. W toku dalszej wypowiedzi Pani Skarbnik wyjaśniła
jeszcze, iż przenoszona jest kwota w wysokości 9 tys. zł z działu Gospodarka Komunalna
i Ochrona Środowiska na zadanie związane z budową przyłączy w Józefowie oraz na
wykonanie kosztorysów i inne drobne kwestie z uwagi na to, iż nie można zlecić żadnych
działań, a przynajmniej rozliczyć kosztów nie mając zabezpieczonych środków w budżecie.
Na zakończenie swej wypowiedzi Pani Skarbnik dodała, iż w związku z powyższym zmianie
ulega również załącznik inwestycyjny, natomiast nie zachodzi konieczność uaktualniania
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W temacie głos zabrał radny Mateusz Barwaśny, który odnosząc się do wspomnianej zmiany
w zakresie funduszu sołeckiego nadmienił, iż w rozmowie z Panem Piotrem Wołoszem
związanej z wykonaniem wspomnianych przyłączy okazuje się, że nie uda się skompletować
w tym roku całej dokumentacji niezbędnej do realizacji tego przedsięwzięcia. Wobec
powyższego zwrócił się z pytaniem dotyczącym przeniesienia środków finansowych
zabezpieczonych na realizację tego zadania w wydatki niewygasające, bo z tego co wie jest
taka możliwość. Następnie z uwagi na to, iż Pani Skarbnik potwierdziła taką ewentualność
poprosił, aby zabezpieczyć te pieniądze na kolejny rok i zrealizować wspomniane
przedsięwzięcie.
Następnie z uwagi na brak dalszych pytań do omówionych aktów Przewodniczący Rady
odczytał treść projektu uchwały przedłożonego w tym punkcie.
W dalszej kolejności zarządził głosowanie nad jego podjęciem w wyniku, którego Uchwała
Nr LXVII/396/18 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2018 r. została przyjęta
13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na posiedzeniu.
Ad. 3
Następnie z uwagi na to, 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 w dalszej kolejności zarządził głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku głosowania Uchwała Nr LXVII/396/18 w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Widawa na 2018 r. została przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich
radnych obecnych na posiedzeniu.
Ad. 4
Realizując dalszą część obrad Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Michała
Włodarczyka – Wójta Gminy i omówienie projektu uchwały dotyczącego udzielenia dotacji
celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Widawie oraz w Brzykowie.
Na wstępie swego wystąpienia Pan Wójt nadmienił, iż przedmiotowa uchwała była
podejmowana na jednej z poprzednich sesji niemniej, jednak została ona częściowo
zakwestionowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową z uwagi na zmianę przepisów, które
mówią o tym, iż należy w pierwszej kolejności uzyskać pozytywną opinię z Urzędu Ochrony
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i Konkurencji Konsumentów. Następnie wyjaśnił, iż po uchyleniu wspomnianego aktu
uzyskano wszystkie niezbędne dokumenty i przystąpiono do dalszej procedury, a tym samym
przedłożenia kolejnego projektu, który w obecnym stanie rada może już podjąć. W toku
dalszej wypowiedzi uzasadnił konieczność zwołania sesji w tak szybkim trybie, a mianowicie
możliwości rozliczenia dotacji, o których mowa w niniejszym akcie w określonym terminie.
Na zakończenie dodał jeszcze, iż uprzednio ustalone kwoty nie uległy zmianie i jest to 20 tys.
zł na renowację ołtarza w Kościele p.w. Krzyża Świętego w Widawie i tyle samo dla Parafii
Rzymskokatolickiej w Brzykowie.
Następnie z uwagi na brak jakichkolwiek pytań Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu
uchwały ze względu na to, iż radni mieli możliwość zapoznani się z treścią całego aktu i nie
zgłosili potrzeby odczytywania go w całości.
W dalszej kolejności zarządził głosowanie nad podjęciem przedmiotowego w wyniku,
którego Uchwała Nr LXVII/398/18 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie z przeznaczeniem na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków na zadanie pn.: „Widawa, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża św.
(XVIII w.): prace konserwatorskie ołtarza bocznego z obrazem matki boskiej z dzieciątkiem
oraz udzielenie dotacji celowej Parafii p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Brzykowie
z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn.: „Konserwacja i restauracja
ołtarza głównego p.w. św. Anny Samotrzeć z kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Brzykowie
– etap I”.
Ad. 5
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż Naczelnik Urzędu
Skarbowego w Łasku po dokonaniu analizy złożonych oświadczeń wzywa wszystkich
radnych do złożenia korekt.
Jako kolejny głos zabrał radny M. Barwaśny, który zwrócił się z prośbą dotyczącą
zabezpieczenia środków finansowych na budowę chodnika w miejscowości Zawady
w kolejnym roku. Ponadto dodał, iż jego zdaniem powinno, to być zrealizowane w taki sam
sposób, jak to się odbywało do tej pory, czyli gmina Widawa zapewnia robociznę natomiast
po stronie Powiatu Łaskiego pozostaje zakup niezbędnych materiałów.
Odnosząc się do powyższej prośby głos zabrał Wójt Gminy, który zaznaczył, iż aby
wspomniane zadanie będzie mogło być ujęte w przyszłorocznym budżecie w pierwszej
kolejności musi wpłynąć pismo od Zarządu Powiatu Łaskiego poparte wolą rady zawierające
miedzy innymi dane związane z kosztami realizacji takiego przedsięwzięcia. Dodał, iż
dopiero wówczas będzie można wyliczyć, jaka kwota musi być zabezpieczona i po uzyskaniu
pełnej aprobaty będzie można podpisać porozumienie pomiędzy samorządami i rozpocząć
budowę chodnika.
W tym miejscu radny M. Barwaśny zaznaczył, iż w tym momencie on trochę wybiega z tą
prośbą w przyszłość chcąc jedynie zwrócić uwagę radnym, z których niektórzy być może
będą zasiadać w radzie w kolejnej kadencji, aby pamiętali o realizacji tego zadania. Następnie
zapytał, czy znajdą się jakieś wolne środki w budżecie gminy jeszcze w tym roku na zakup
drobnego wyposażenia typu stoły, krzesła dla miejscowości Kolonia Zawady, a być może są
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gdzieś takie meble zbędne na stanie gminy.
W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż to czy będą takie środki w budżecie okaże się
dopiero, gdzieś około połowy miesiąca grudnia. Następnie zaznaczył, iż będzie możliwość
zakupu stołu do tenisa z puli pieniędzy, jaka została niewykorzystana i jest zabezpieczona na
tego typu i podobne zadania.
Jako kolejna głos zabrała radna Dorota Drabent, która poprosiła o wykonanie przyłącza
energetycznego do altany.
Odnosząc się do powyższej prośby Pan Wójt zaznaczył, iż należałoby zwrócić się z taką
prośbą na piśmie, natomiast on sugerowałby, aby na przyszły rok w pierwszej kolejności
zaplanować realizację projektu, gdyż należy liczyć się z tym, iż jest to dość długa procedura
wobec, czego może się okazać, iż sama budowa przyłącza może być przesunięta na kolejny
następny rok.
Ad. 6
Następnie wobec braku chętnych do jakiejkolwiek dalszej dyskusji oraz z uwagi na
wyczerpanie tematyki zaplanowanej na to posiedzenie Przewodniczący Rady Gminy
podziękował za udział w obradach i zamknął ostatnią sesję Rady Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
Protokołowała:
Rady Gminy Widawa
Jolanta Szuleta

Ryszard Bruzda
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