Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu
odbytego w dniu 25 stycznia 2019 r.
Posiedzenie Komisji Budżetu otworzył Pan Tadeusz Pacholik – Przewodniczący,
który powitał członków Komisji oraz Pana Michała Włodarczyka – Wójta Gminy i Panią Ewę
Wartałowicz – Skarbnika Gminy.
W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił
proponowany porządek obrad:
1. Zapoznanie się z projektem uchwały budżetowej przygotowanej na najbliższe
posiedzenie Rady Gminy.
2. Sprawy bieżące i różne.
Do porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag i został przyjęty
jednogłośnie przez wszystkich członków komisji.
Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu
z poprzedniego posiedzenia. Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia nie
wnoszono uwag i został on przyjęty przez wszystkich członków komisji.
Realizując przyjęty porządek obrad głos zabrała Pani Wartałowicz, która omówiła
przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Widawa. Powyższe
zmiany dotyczą zabezpieczenia w budżecie gminy środków w wysokości 53600,00 zł na
wybudowanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Restarzew Cmentarny. Kontynuując
poinformowała, że zadanie to będzie dofinansowane dotacją z Ministerstwa Sportu.
Kolejna zmiana w przygotowanym projekcie uchwały dot. zabezpieczenia w budżecie gminy
kwoty 60000,00 zł na wymianę nawierzchni podłogi w sali gimnastycznej w Widawie,
oznajmiła Pani Wartałowicz. Dodała, że realizacja tego zadania będzie wsparta środkami
finansowymi przydzielonymi przez Urząd Marszałkowski.
W sprawach bieżących i różnych głos zabrał Pan Sławomir Stępnik – Przewodniczący Rady
Gminy, który sygnalizował potrzebę analizy uchwały określającej sposób wynagradzania
radnych. Poza tym proponował, aby zainteresowanym radnym zakupić tablety i materiały na
sesję wysyłać drogą elektroniczną , oszczędzając tym samym papier.
Do powyższego pomysłu radny Krata odniósł się negatywnie, twierdząc, że dokumenty
w wersji papierowej są bardziej dostępne i wygodniejsze dla radnych niż przesłane
elektroniczne.

W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie
Przewodniczący Komisji Budżetu – Pan Tadeusz Pacholik zamknął obrady Komisji
i podziękował wszystkim za uczestnictwo.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
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Przewodniczący
Komisji Budżetu
Tadeusz Pacholik

