Protokół Nr XXVI/20
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 24 lutego 2020 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 13
Sesję rozpoczęto o godz. 820
Sesję zakończono o godz. 840
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 XXVI Sesji Rady Gminy Widawa i stwierdzenie prawomocności obrad oraz
prawidłowości zwołania sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Chociwiu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4. 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.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag.
Ad. 3
Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady w pierwszej kolejności udzielił głosu Pani
Edycie Bulniak-Bąk – Kierownik Referatu Oświaty i Sportu w celu omówienia projektu
uchwały przedłożonego w tym punkcie.
Na wstępie swej wypowiedzi Pani E. Bulniak-Bąk poinformowała zebranych o tym, iż
przedmiotowa uchwała ma na celu utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć
w budynku byłej szkoły filialnej w Ochlach poprzez wydzielenie tam oddziału
przedszkolnego. Następnie wyjaśniła, iż procedura takiego działania jest taka sama, jak

w przypadku likwidacji szkoły, a mianowicie należy w terminie do 29 lutego br. powiadomić
Łódzkiego Kuratora Oświaty o takim fakcie, jak również rodziców dzieci uczęszczających do
tej szkoły macierzystej, która znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej w Chociwiu.
Dodała, iż procedowana uchwała stanowi akt prawa rozpoczynający proces przekształcenia
wspomnianej placówki oświatowej poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia
zajęć w obiekcie byłej szkoły w Ochlach. W toku dalszej wypowiedzi wyjaśniła, iż
w rezultacie omówionych działań nastąpi zmiana struktury polegająca na tym, iż szkoła
macierzysta, czyli Szkoła Podstawowa w Chociwiu będzie posiadała dwa oddziały
przedszkolne, z czego jeden w Chociwiu i drugi w Ochlach.
Następnie z uwagi na to, iż nikt z obecnych radnych nie wniósł żadnych pytań
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały, a następnie zarządził głosowanie nad
jego podjęciem.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVI/141/20 zamiaru przekształcenia Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji
prowadzenia Zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych została przyjęta 12
głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXVI/141/20 zamiaru przekształcenia Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji
prowadzenia Zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stanowi załącznik nr 2
do protokołu).
Ad. 4
Do omówienia kolejnego projektu uchwały poproszony został Pan Zbigniew Parzybut –
Kierownik Referatu Inwestycji, Środowiska i Spraw Komunalnych.
Na wstępie swego wystąpienia Pan Kierownik poinformował zebranych o tym, iż uchwała
podjęta przez Radę Gminy na jednej z poprzednich sesji została zakwestionowana przez
Nadzór Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie odczytał, jakie zapisy zostały
zaskarżone, a także na jakiej podstawie. W toku dalszej wypowiedzi omówił również w jaki
sposób zostały skorygowane te zapisy w przedłożonym projekcie uchwały.
W dalszej kolejności ze względu na to, iż nie zgłoszono żadnych uwag do przedłożonego
w tym punkcie projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść, a następnie
zarządził głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVI/142/20 Rady Gminy Widawa
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 obecnych radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXVI/142/20 Rady Gminy Widawa w sprawie
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 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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