Protokół Nr XXIV/20
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 24 stycznia 2020 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 13
Sesję rozpoczęto o godz. 920
Sesję zakończono o godz. 948
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 XXIV Sesji Rady Gminy Widawa i stwierdzenie prawomocności obrad oraz
prawidłowości zwołania sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
i obiektów budowlanych oraz reklam na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania
drogami i potrzebami ruchu drogowego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie poważnienia do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie
środków z Budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia
z produkcji gruntów rolnych na 2020 r.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady w pierwszej kolejności udzielił głosu Panu
Michałowi Włodarczykowi – Wójtowi Gminy.
Na wstępie swej wypowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił zebranym to, iż w bieżącym tygodniu
wpłynęło pismo z Ministerstwa Cyfryzacji, w którym informuje się samorządy o tym, iż do
dnia 25 stycznia upływa termin, w którym samorządy mają obowiązek podjęcia
przedmiotowej uchwały. Ponadto zaznaczył, iż w miesiącu październiku zmieniło się
ustawodawstwo, a mianowicie akt dotyczący dróg publicznych. W toku dalszego wystąpienia
cytując zapisy wspomnianej ustawy zaznaczył, iż dotychczas obowiązująca uchwała musi

zostać uchylona, a w jej miejsce należy podjąć nowy akt, którego zapisy zostaną dostosowane
do wymogów ustawowych. Następnie Pan Wójt podkreślił, iż w związku z powyższym
konieczne było zwołanie posiedzenia rady gminy w trybie pilnym.
Jako kolejny w temacie głos zabrał Pan Zbigniew Parzybut – Kierownik Referatu Inwestycji,
Środowiska i Spraw Komunalnych, który zwrócił uwagę zebranym na zapis cytowanej
powyżej ustawy mówiący o tym, iż przy ustaleniu stawek za zajęcie pasa drogowego
uwzględnia się kilka warunków, które następnie wymienił. Ponadto zaznaczył, iż nie można
również przekroczyć kwoty 200 zł, jaką wskazał ustawodawca, aczkolwiek jego zdaniem
dotyczy ona dróg wszystkich kategorii nawet autostrad, z kolei drogi gminne są najniższą
kategorią w związku, z czym należałoby się również nad tym „pochylić. W toku dalszego
wystąpienia Pan Kierownik poinformował zebranych o tym, iż w obowiązującej od 2013 roku
uchwale stawki dotyczą całości infrastruktury, natomiast po nowelizacji wspomnianej ustawy
został wniesiony zapis wprowadzający ograniczenia wysokości stawki dotyczącej
infrastruktury telekomunikacyjnej. W związku z powyższym zaznaczył, iż wymienionych
kwot nie można przekroczyć, a co do pozostałych opłat dotyczących zajęcia pasa drogowego
oraz umieszczania innego rodzaju urządzeń, to zostało to już ustalone na komisji rady gminy.
Na zakończenie swej wypowiedzi Pan Z. Parzybut raz jeszcze zwrócił obecnym uwagę na to,
iż gmina posiada najniższą z kategorii dróg natomiast ograniczenie do kwoty 200 zł dotyczy
wszystkich dróg.
Następnie Przewodniczący Rady zaznaczył, iż przyjęte przez komisję stawki w niektórych
przypadkach nie osiągają nawet 50% sugerowanych kwot natomiast jego zdaniem drogi na
naszym terenie są coś warte, tym bardziej, iż coraz więcej środków inwestujemy
w infrastrukturę drogową wobec, czego proponowane opłaty będą odpowiednie. W dalszej
kolejności ze względu na brak innych uwag oraz pytań do przedłożonego w tym punkcie
projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść. Następnie zarządził
kilkuminutową przerwę.
Po wznowieniu obrad głos zabrał Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż w związku z zaistniałym
błędem technicznym wnosi autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały. Wyjaśnił
mianowicie, iż błąd dotyczy paragrafu 2, którego następnie treść w tej części zawierającej
omyłkę odczytał w prawidłowym brzmieniu.
Po wystąpieniu Wójta Gminy Przewodniczący Rady z uwagi na to, iż nikt z obecnych
radnych nie wnosił innych dodatkowych uwag odczytał ponownie całość poprawionego
paragrafu.
W dalszej kolejności zarządził głosowanie w wyniku, którego Uchwała Nr XXIV/122/20
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, umieszczenia
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam
na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego została
przyjęta 13 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXIV/122/20 w sprawie wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam na cele niezwiązane
z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego stanowi załącznik nr 2 do
protokołu).

Ad. 4
W kolejnym punkcie głos ponownie zabrał Wójt Gminy, który w odniesieniu do
przedłożonego w tym miejscu projektu uchwały wyjaśnił, iż w budżecie gminy na 2020 rok
ujęto jedną z inwestycji drogowych pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Izydorów”
zabezpieczając kwotę 5 tys. zł. Następnie zaznaczył, iż podjęto działania w kierunku
pozyskania środków na uzyskanie dofinansowania do tego przedsięwzięcia. Przypomniał
zebranym, iż zadanie dotyczy odcinka drogi o długości około 600 metrów, na który został
wykonany projekt techniczny jeszcze w poprzedniej kadencji, który został również
wzbogacony o kosztorys opiewający na kwotę w granicach 340 tys. zł. W związku
z powyższym idąc śladem lat poprzednich podjęta została decyzja polegająca na tym, że
zostanie złożony wniosek do budżetu Województwa Łódzkiego o pozyskanie dofinansowania
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę wspomnianego odcinka drogi.
Ponadto wyjaśnił, iż wymieniony program tworzony jest ze wszystkich wpłat pozyskiwanych
z tytułu odrolnienia gruntów z terenu naszego województwa. Dodatkowo Pan Wójt
poinformował zebranych o tym, iż termin składania wniosków upływa z końcem miesiąca
stycznia. Następnie przedstawił jeszcze pokrótce poszczególne etapy dalszej procedury.
Kontynuując wypowiedź przypomniał zebranym, iż podobne odcinki powstawały już
w ubiegłych latach tak, jak chociażby w miejscowości Józefów Widawski. Na zakończenie
swego wystąpienia zwrócił się z prośbą do rady o podjęcie przedmiotowej uchwały na mocy,
której będzie możliwe dalsze procedowanie wspomnianego wniosku.
W związku z tym, iż nie zgłoszono żadnych uwag oraz pytań do omówionego projektu
uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść, a następnie zarządził głosowanie nad jego
podjęciem.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/123/20 w sprawie poważnienia do wystąpienia
z wnioskiem o przyznanie środków z Budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z
tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na 2020 r. została przyjęta 13 głosami „za”,
czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXIV/123/20 w sprawie poważnienia do
wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków z Budżetu Województwa Łódzkiego
pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na 2020 r. stanowi załącznik
nr 3 do protokołu).
Ad. 5. i 6.
W punktach dotyczących wolnych wniosków i zapytań oraz spraw różnych brak chętnych do
dyskusji.
Ad. 7
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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