Protokół Nr XV/19
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 28 sierpnia 2019 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 15
Sesję rozpoczęto o godz. 910
Sesję zakończono o godz. 1000
Ad. 1
Kolejne posiedzenie Rady Gminy otworzył Pan Sławomir Stępnik – Przewodniczący Rady
Gminy, który powitał wszystkich uczestników spotkania. Następnie po dokonaniu
sprawdzenia obecności stwierdził prawomocność obrad.
(Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Ad. 2
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad, który
przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Widawa i stwierdzenie prawomocności obrad oraz
prawidłowości zwołania sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2019 r.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Widawa na lata 2019-2029.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie
zadania: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Widaw i Chociw
oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków – operacja typu „Gospodarka
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do wystąpienia z wnioskami o dofinansowanie
zadań jednorocznych na rok 2020 i wieloletnich z Funduszu Dróg Samorządowych.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag.

Ad. 3
Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Ewie
Wartałowicz – Skarbnikowi Gminy, która omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy.
Oznajmiła, że plan dochodów bieżących został zmniejszony z tytułu zmniejszenia dotacji
celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zwiększony
z tytułu dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań
bieżących. Poza tym poinformowała, że plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony
z tytułu przyznanej dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z tytułu otrzymanego
dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wobec braku pytań do przedłożonego projektu uchwały, Przewodniczący Rady odczytał treść
projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2019 r. i zarządził
przeprowadzenie głosowania nad jego podjęciem. W wyniku przeprowadzonego głosowania
Uchwała Nr XV/80/19 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2019 r. została
przyjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XV/80/19 w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Widawa na 2019 r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Ad. 4
W nawiązaniu do zatwierdzonych zmian w budżecie gminy zachodzi potrzeba uaktualnienia
Wieloletniej Prognozy Finansowej, oznajmiła Pani Skarbnik.
W tym miejscu głos zabrał Pan Wójt, który wyjaśnił, że w budżecie gminy należało
zabezpieczyć brakujące środki na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,
ale według stanu faktycznego gmina nie będzie partycypować w zakupie tego sprzętu, gdyż
koszty jego zakupu będą w 100% pokryte z PFRON oraz dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.
Wobec braku dodatkowych pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu
uchwały i zarządził przeprowadzenie głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XV/81/19 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2019-2029
została przyjęta 15 głosami „za”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XV/81/19 zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2019-2029 stanowi
załącznik nr 3 do protokołu).
Ad. 5
Przechodząc do realizacji kolejnego punktu obrad głos zabrał Pan Wójt, który poinformował,
że Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie z zakresu zadań
wodociągowych, dodał, że Gmina Widawa może pozyskać nawet do 200 tys. zł. Wobec tego
zdaniem Pana Wójta należałoby postarać się o pozyskanie tych środków z przeznaczeniem
na wymianę części wodociągu tzw. kolejowego w m. Chociw. W tym miejscu Pan Wójt
oznajmił, że trzeba się z tą sprawą spieszyć mając na uwadze planowaną budowę drogi
wojewódzkiej w tej miejscowości. Kontynuując temat poinformował, że kosztorys
na realizację tego zadania opiewa na kwotę ok. 50 tys. zł netto, czyli po doliczeniu podatku
należałoby zabezpieczyć ok. 60 tys. zł, oznajmił Pan Wójt.

Wobec powyższego Pan Wójt oznajmił, że należy szybko się decydować i skorzystać
z możliwości 50% dofinansowania, poza tym dodał, że należałoby również starać się
o pożyczkę z WFOŚ.
W toku dalszej wypowiedzi i potrzeby otrzymania upoważnienia od Rady Gminy, Pan Wójt
poinformował, że kolejną inwestycją realizowaną z tego dofinansowania byłaby budowa nitki
wodociągowej – długości 330 m na ul. Kuziówek, gdzie pobudowano już 12 nowych domów
i planuje się budowę kolejnych. Koszt tego zadania kształtowałby się w granicach 55 tys. zł.
Następną inwestycją realizowaną przy pomocy środków pozyskanych z Urzędu
Marszałkowskiego byłaby wymiana zbiornika na wodę w hydroforni Brzyków. Przybliżony
koszt tej wymiany wyniósłby ok. 370 tys. zł netto. W tym miejscu Pan Wójt oznajmił,
że podstawą prawidłowego działania sieci wodociągowych są sprawne i dobrze wyposażone
hydrofornie, toteż wymiana zbiornika jest zadaniem priorytetowym.
Wobec braku dodatkowych pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu
uchwały i zarządził przeprowadzenie głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XV/82/19 w sprawie upoważnienia
do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania: Budowa i przebudowa sieci
wodociągowej w miejscowości Widaw i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę
w miejscowości Brzyków – operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 została przyjęta 15 głosami „za”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XV/82/19 w sprawie upoważnienia
do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania: Budowa i przebudowa sieci
wodociągowej w miejscowości Widaw i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę
w miejscowości Brzyków – operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Ad. 6
W następnym punkcie porządku obrad głos zabrał Pan Wójt, który oznajmił, że podjęcie tej
uchwały będzie przepustką do rozpoczęcia starań o pozyskanie z budżetu państwa funduszy
na budowę dróg, dodał, że planowana jest budowa drogi w Brzykowie i Chociwiu.
Kontynuując Pan Wójt oznajmił, że droga w Chociwiu byłaby budowana dopiero wiosną
2020 r. gdyż wykonanie kanalizacji deszczowej, budowa chodników wymaga czasu
i realizacja budowy drogi do końca roku nie byłoby możliwe, a rozpoczęcie zadania w roku
bieżącym skutkowałoby potrzebą rozliczenia finansowego zadania również w tym roku
Kolejno gmina zamierza realizować budowę drogi dojazdowej do cmentarza w Restarzewie
Cmentarnym, kosztorys tej inwestycji kształtuje się w granicach 2100 tys. zł, poinformował
Pan Wójt.
Wobec braku dodatkowych pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu

uchwały i zarządził przeprowadzenie głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XV/83/19 w sprawie upoważnienia
do wystąpienia z wnioskami o dofinansowanie zadań jednorocznych na rok 2020
i wieloletnich z Funduszu Dróg Samorządowych została przyjęta 15 głosami „za”, czyli
jednogłośnie.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XV/83/19 w sprawie upoważnienia
do wystąpienia z wnioskami o dofinansowanie zadań jednorocznych na rok 2020
i wieloletnich z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Ad. 7
W tym punkcie obrad nie zgłaszano wolnych wniosków i zapytań.
Ad. 8
W tym punkcie obrad nie zgłoszono żadnych tematów do dyskusji.
Ad. 9
Z uwagi na brak chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował
za udział w obradach i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
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