Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu
odbytego w dniu 25 września 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. Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2. Sprawy bieżące i różne.
Do porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag i został przyjęty
jednogłośnie przez wszystkich członków komisji.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Ewa Wartałowicz – Skarbnik Gminy, która omówiła
projekt uchwały przygotowany na dzisiejszą sesję dotyczący planowanych zmian w budżecie
gminy. Planowane zmiany wynikają m.in. ze względu na otrzymaną z Urzędu
Marszałkowskiego dotacji w kwocie ok. 19 tys. zł na zakup sprzętu dla jednostek OSP oraz
zmniejszeniu o kwotę ok. 47 tys. zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie, oznajmiła Pani Skarbnik.
Kontynuując przedstawiła dalsze zmiany w budżecie gminy polegające na zwiększeniu
dochodów gminy z tytułu dotacji otrzymanej łącznie z pożyczką z WFOŚ i GW na realizację
inwestycji wodociągowej w gminie. Poza tym Pani Skarbnik poinformowała, że planowane
zmiany w dochodach gminy wiążą się z tym, że planuje się również dokonanie stosownych
zmian budżetowych po stronie wydatków.
Wobec planowanych zmian w budżecie gminy nastąpią również zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Widawa na lata 2019 – 2029, oznajmiła Pani Wartałowicz.
Następnie głos zabrał Pan Wójt, który nawiązał do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w
kwocie 1 007 397,00 zł, która byłaby przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Widawa w 2019 r. w związku ze zmianą źródła finansowania realizowanego
przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goryń,
Chrząstawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w
m. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa”.
Wobec powyższego Wójt Gminy poprosił radnych – członków Komisji Budżetu o
ustosunkowanie się do propozycji zaciągnięcia pożyczki.
Przedstawiona propozycja spotkała się z aprobatą 5 radnych przy dwóch głosach
wstrzymujących – radnego Kapiczyńskiego i radnego Kraty.
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.
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