Protokół Nr XVII/19
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 25 września 2019 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 15
Sesję rozpoczęto o godz. 905
Sesję zakończono o godz. 945
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 XVII 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 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Widawa na lata 2019-2029.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Ewę
Wartałowicz – Skarbnik Gminy i omówienie przedłożonego projektu uchwały dotyczącego
zmian w budżecie gminy.
Przychylając się do powyższej prośby Pani Skarbnik wyjaśniła, iż wprowadzone zmiany
dotyczące dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do przedłożonego aktu.
Następnie w sposób szczegółowy omówiła i wskazała kwoty otrzymanych wpływów
informując jednocześnie zebranych z jakich źródeł one pochodzą oraz jakich zadań dotyczą.
Ponadto dodała, iż plan dochodów bieżących uległ zmniejszeniu o kwotę 47 135,00 zł

stanowiącą równowartość obniżonych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej. Następnie Pani Skarbnik zaznaczyła, iż pozostałe niewielkie zmiany dotyczą
przesunięć wynikających z urealnienia planu w stosunku do wykonania. W dalszej kolejności
odnosząc się do wydatków bieżących przedstawiła kwoty zarówno ich zwiększenia, jak i też
zmniejszenia, które w rezultacie będą wykazywały deficyt budżetowy, który praktycznie
w całości zostanie pokryty środkami z pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz w pozostałej części z kredytu
zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Dodatkowo wskazała łączną
kwotę przychodów, a następnie w dalszej kolejności przedstawiła zmiany, jakie należało
wprowadzić do uchwały budżetowej. Na zakończenie swej wypowiedzi Skarbnik Gminy raz
jeszcze poinformowała zebranych co przedstawiają poszczególne załączniki omawianego
aktu.
Następnie ze względu na brak jakichkolwiek uwag oraz pytań do przedłożonego w tym
punkcie projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść. W dalszej kolejności
zarządził głosowanie nad jego przyjęciem w wyniku, którego Uchwała Nr XVII/86/19
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2019 rok została przyjęta 12 głosami „za”,
przy 3 głosach „wstrzymujących się”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XVII/86/19 w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Widawa na 2019 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Ad. 4
W następnym punkcie w pierwszej kolejności głos zabrał Pan Michał Włodarczyk – Wójt
Gminy, który zaznaczył, iż przedłożony akt dotyczący zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi omawiany
był wcześniej na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Następnie raz podkreślił, iż trwa
kontynuacja największej inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej o długości około
14 kilometrów oraz kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Goryń.
W trakcie dalszej wypowiedzi przybliżył szczegóły tego przedsięwzięcia oraz wymienił
zakres prac, które zostały ukończone, a także te, które pozostają jeszcze do realizacji.
Dodatkowo nadmienił, iż przedmiotowe zadanie trwa już kolejny rok, a termin jego
zakończenia został wydłużony z uwagi na dość skomplikowany i czasochłonny projekt, jaki
należało wykonać na budowę hydroforni. W toku dalszej wypowiedzi Wójt Gminy
przedstawił koszt wykonania całości omawianej inwestycji, a także wysokość przyznanego
dofinansowania. Wspomniał również o możliwości ubiegania się o zwrot podatku Vat na
poziomie 23%. Kontynuując swą wypowiedź odniósł się do wspomnianej pożyczki
przypominając jednocześnie zebranym o tym, iż jest to temat, który był już kilkukrotnie
omawiany na posiedzeniach komisji oraz w trakcie obrad sesji rady gminy. Wyjaśnił
mianowicie, iż wiosną pojawiła się możliwość złożenia wniosku do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dodatkowe środki na
realizację omawianego zadania w formie pożyczko-dotacji. W dalszej kolejności w sposób
bardziej szczegółowy przedstawił warunki, jakie należało spełnić, aby móc uzyskać takie
wsparcie, a także wyjaśnił kwestię związaną z terminem i spłatą pożyczki zaznaczając
jednocześnie to, iż po jej zaciągnięciu zostaną uwolnione środki, które będzie można

przeznaczyć na realizację kolejnych inwestycji. Następnie raz jeszcze przedstawił kwoty
dofinansowań, jakie udało się pozyskać wraz z ewentualną sumą, jaka wpłynie z podatku Vat,
co w rezultacie uczyni prawie 70% całości zadania. Dodatkowo Pan Wójt przypomniał
zebranym, iż niebawem zostanie umorzona również kwota 700 tys. zł pożyczki zaciągniętej
także we wspomnianej powyżej instytucji w ramach Programu „Lemur” na budowę
energooszczędnego przedszkola. Na zakończenie swego wystąpienia Pan Wójt wyjaśnił
jeszcze, iż sesja rady została zwołana w tak szybkim trybie z uwagi na kończący się termin
przyjmowania wniosków oraz koniecznością uzyskania pozytywnej opinii z Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Następnie Przewodniczący Rady zauważył, iż radni zgłaszali sugestię dotyczącą kolejności
podejmowanych uchwał, a mianowicie ich zdaniem procedowany akt powinien być
uchwalony przed przyjęciem zmian w budżecie.
W odpowiedzi na powyższą uwagę Pani Skarbnik zaznaczyła, iż kwestię kolejności
podejmowania tych uchwał uzgadniana była z organem nadzorczym, czyli pracownikiem
Regionalnej Izby Obrachunkowej, która to Pani zaznaczyła, iż w pierwszej kolejności ma być
podjęta uchwała dotycząca zmian w budżecie, a następnie zamiar zaciągnięcia pożyczki oraz
zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej, aczkolwiek dodała, iż co do tych dwóch
kolejnych aktów pozostawia nam dobrowolną kolejność.
Następnie z uwagi na brak dalszych uwag do omówionego projektu uchwały Przewodniczący
Rady odczytał jego treść, a następnie zarządził głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/87/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została
przyjęta 12 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XVII/87/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowi
załącznik nr 3 do protokołu).
Ad. 5
Do omówienia kolejnego projektu uchwały poproszona została również Pani Skarbnik, która
na wstępie swej wypowiedzi zaznaczyła, iż w związku z zamiarem zaciągnięcia pożyczki,
a także zmianami, jakie zostały wprowadzone w budżecie gminy konieczne jest uaktualnienie
zapisów dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej. Następnie raz jeszcze przedstawiła
w jaki sposób będą kształtowały się dochody i wydatki budżetowe po tych modyfikacjach,
a także w jaki sposób zostaną rozłożone raty spłat kredytów. Ponadto zaznaczyła, iż zmianie
nie ulega załącznik dotyczący planowanych przedsięwzięć.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XVII/88/19 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2019-2029
została przyjęta 14 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych (salę obrad
opuściła radna Ewa Kaczmarek).
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XVII/88/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2019-2029 stanowi załącznik nr 4 do
protokołu).

Ad. 6
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków brak chętnych do dyskusji.
Ad. 7
W sprawach bieżących nie zgłoszono również żadnych uwag.
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.
Przewodniczący
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