Protokół Nr XXXIII/20
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 6 sierpnia 2020 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 12
Sesję rozpoczęto o godz. 902
Sesję zakończono o godz. 926
Ad. 1
Kolejne posiedzenie Rady Gminy otworzył Pan Tadeusz Pacholik – Wiceprzewodniczący
Rady Gminy, który powitał wszystkich uczestników spotkania. Następnie po odczytaniu
informacji związanej z obowiązkiem transmisji obrad oraz po dokonaniu sprawdzenia
obecności stwierdził prawomocność obrad.
(Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Ad. 2
W kolejnym punkcie Wiceprzewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad,
który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy Widawa i stwierdzenie prawomocności obrad oraz
prawidłowości zwołania sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do wystąpienia z wnioskami o dofinansowanie
zadań jednorocznych na rok 2021 i wieloletnich z Funduszu dróg samorządowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Widawa na 2020 rok.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag.
Ad. 3
Realizując porządek obrad Wiceprzewodniczący Rady zapytał o uwagi do przedłożonego
protokołu z ostatniego posiedzenia.
Do protokołu nie zgłoszono uwag.
Ad. 4
W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Michał Włodarczyk – Wójt Gminy, który
poinformował, że Wojewoda ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie budowy dróg
w samorządach. Wobec tego proszę Radę Gminy o upoważnienie mnie do składania

wniosków o dofinansowanie, oznajmił Pan Wójt. Kontynuując dodał, że już jutro,
po uzyskaniu upoważnienia Rady Gminy zostanie złożony wniosek o dofinansowanie
przebudowy drogi z Widawy (od ul. Nowy Rynek) przez Dębinę w kierunku Dąbrowy
Widawskiej, gdzie oprócz nakładki asfaltowej będzie również ścieżka rowerowa. Dodatkowo
na tej drodze będą umieszczone fotoradary, które będą informowały o dojeździe do drogi
wojewódzkiej oraz prędkości pojazdu, dodał Pan Wójt. W tym miejscu Wójt przypomniał,
że przebudowa tejże drogi była już planowana w 2016 r., jednak ze względu na brak
dofinansowania odstąpiono od tego zadania. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt oznajmił,
że projekt na budowę tejże drogi jest w dalszym ciągu ważny, gdyż zadbano o to,
aby w stosownym czasie dokonać odpowiednich wpisów. Kończąc temat Pan Wójt oznajmił,
że przybliżony koszt przebudowy drogi szacowany jest na kwotę ok. 3,5 mln zł.
Następnie z uwagi na brak jakichkolwiek pytań do omówionego powyżej projektu
uchwały Wiceprzewodniczący Rady odczytał jego treść, a następnie zarządził głosowanie
nad jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący Rady Gminy oznajmił,
iż Uchwała Nr XXXIII/177/20 w sprawie upoważnienia do wystąpienia z wnioskami
o dofinansowanie zadań jednorocznych na rok 2021 i wieloletnich z Funduszu Dróg
Samorządowych została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich
radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXIII/177/20 w sprawie upoważnienia
do wystąpienia z wnioskami o dofinansowanie zadań jednorocznych na rok 2021
i wieloletnich z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Ad. 5
Realizując kolejny punkt porządku obrad głos zabrała Pani Ewa Wartałowicz – Skarbnik
Gminy, która omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy. Oznajmiła, że z tytułu
otrzymanej dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania
„Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się –
przebudowa istniejącego budynku ŚDS w Dąbrowie Widawskiej w związku z montażem
windy dwuprzystankowej wewnątrz budynku” plan dochodów majątkowych zostaje
zwiększony o kwotę 57.600,00 zł.
Poza tym dodała, że zmianie ulega również plan wydatków budżetowych oraz plan nakładów
inwestycyjnych na 2020 r.
Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiają załączniki do przedłożonego projektu
uchwały, oznajmiła Pani Skarbnik.
Następnie z uwagi na brak jakichkolwiek pytań do omówionego powyżej projektu
uchwały Wiceprzewodniczący Rady odczytał jego treść, a następnie zarządził głosowanie
nad jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący Rady Gminy oznajmił,
iż Uchwała Nr XXXIII/178/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Widawa na 2020 rok
została przyjęta 12 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXIII/178/20 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Widawa na 2020 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad. 6
W tym punkcie obrad chętnych do zabrania głosu nie odnotowano.
Ad. 7
Z uwagi na brak chętnych do dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Gminy podziękował
za udział w obradach i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy Widawa.
Na tym protokół zakończono.
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