Protokół Nr XVI/19
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 5 września 2019 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 14
Liczba radnych obecnych – 14
Sesję rozpoczęto o godz. 1010
Sesję zakończono o godz. 1025
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 i zarządził przeprowadzenie głosowania nad proponowanym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie XVI 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. Wolne wnioski i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag i został przyjęty 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie.
(Protokół głosowania w sprawie „Przedstawienie proponowanego porządku obrad” stanowi
załącznik nr 2 do protokołu).
Ad. 3
Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Ewie
Wartałowicz – Skarbnikowi Gminy, która omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy
na 2019 r. Oznajmiła, że dokonuje się zwiększenia po stronie planów dochodów
budżetowych:
 z tytułu zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w 2018 r. z funduszu sołeckiego,

 z tytułu dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Brzyków”
w ramach Programu Rządowego z Funduszu Dróg Samorządowych,
 z tytułu dotacji na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
W toku dalszej wypowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że dokonuje się również zmian
w obrębie wydatków budżetowych – majątkowych i bieżących, a także w planie nakładów
inwestycyjnych.
Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłaszano żadnych uwag, toteż Przewodniczący
Rady zarządził przeprowadzenie głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania
Uchwała Nr XVI/84/19 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2019 r. została
przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XVI/84/19 w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Widawa na 2019 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Ad. 4
W nawiązaniu do zatwierdzonych zmian w budżecie gminy zachodzi potrzeba uaktualnienia
Wieloletniej Prognozy Finansowej, oznajmiła Pani Skarbnik.
Wobec braku dodatkowych pytań, Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały
i zarządził przeprowadzenie głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XVI/85/19 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2019-2029
została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XVI/85/19 zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2019-2029 stanowi
załącznik nr 4 do protokołu).
Ad. 5
W tym punkcie obrad głos zabrał radny Czesław Mikła, który pytał, ile gmina musi wyłożyć
środków na planowaną budowę drogi w Brzykowie.
W odpowiedzi na powyższe głos zabrała Pani Ewa Wartałowicz – Skarbnik Gminy, która
oznajmiła, że przedmiotowa droga będzie budowana ze wsparciem środków z zewnątrz,
a wkład własny gminy będzie wynosił ok. 700 tys. zł.
Ad. 7
W tym punkcie obrad nie zgłoszono żadnych tematów do dyskusji.
Ad. 8
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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