Protokół Nr XXXIV/20
z Sesji Rady Gminy Widawa
odbytej w dniu 26 sierpnia 2020 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie
Ustawowa liczba radnych – 15
Faktyczna liczba radnych – 15
Liczba radnych obecnych – 11
Sesję rozpoczęto o godz. 905
Sesję zakończono o godz. 1114
Ad. 1
Kolejne posiedzenie Rady Gminy otworzył Pan Sławomir Stępnik – Przewodniczący 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 XXXIV 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 likwidacji Szkoły Filialnej w Ochlach podporządkowanej
organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Widawa na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Widawa na lata 2020-2029.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Widawa
na rok szkolny 2020/2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady
Gminy Widawa za 2019 rok.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad.
Następnie z uwagi na to, iż dodany został jeden punkt do proponowanego porządku obrad

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
W wyniku głosowania „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych, czyli został on
przyjęty jednogłośnie.
(Protokół z głosowania nad porządkiem obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Ad. 3
Realizując porządek obrad Przewodniczący 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 przedstawił
w sposób szczegółowy założenia przedłożonego aktu, a także uzasadnił konieczność jego
podjęcia.
W temacie głos zabrał radny Jan Krata, który zapytał co stanie się z nauczycielami oraz
pracownikami administracji zatrudnionymi w tej placówce.
W odpowiedzi na powyższe Wójt Gminy wyjaśnił, iż w zasadzie głównie macierzystą
placówką dla tych nauczycieli jest szkoła podstawowa w Chociwiu w związku, z czym tam
będą w dalszym ciągu prowadzić zajęcia. Dodał, iż dwie osoby nabyły już uprawnienia
emerytalne, natomiast pani zajmująca się sprzątaniem będzie przeniesiona do zamiejscowego
oddziału przedszkolnego w Brzykowie.
Jako kolejny głos zabrał radny Rafał Brożyna, który zapytał, czy zażalenie na postanowienie
Ministra Edukacji Narodowej przysługuje tylko Wójtowi Gminy, czy też również kurator
może z tego prawa skorzystać.
Odpowiedzi na to pytanie udzieli Pan Mecenas Adam Friedrich – radca prawny, który
wyjaśnił, iż takie zażalenie przysługuje jedynie gminie, która się tego prawa zrzekła
w związku, z czym postanowienie jest prawomocne.
Następnie z uwagi na brak dodatkowych pytań do omówionego powyżej projektu uchwały
Przewodniczący Rady odczytał jego treść, a następnie zarządził głosowanie nad jego
podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady Gminy oznajmił,
iż Uchwała Nr XXXIV/179/20 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Ochlach
podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu została
przyjęta 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie było.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXIV/179/20 w sprawie likwidacji Szkoły
Filialnej w Ochlach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Chociwiu stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Ad. 5
Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady poprosił o ponowne zabranie
głosu Wójta Gminy.
Przychylając się do powyższej prośby Wójt Gminy zaznaczył, iż przy okazji omawiania
przedłożonego w tym punkcie projektu uchwały odniesie się również do pozostałych

kolejnych aktów dotyczących kwestii finansowych gminy. Poinformował mianowicie
zebranych o tym, iż Pani Skarbnik jest nieobecna z uwagi na to, że przebywa na zwolnieniu
lekarskim. Następnie omówił w sposób dość szczegółowy pierwszy z aktów, który dotyczył
zmian wprowadzanych w funduszu sołeckim uzasadniając jednocześnie konieczność ich
wprowadzenia. W dalszej kolejności poinformował zebranych o tym, iż w dalszym ciągu
procedowany jest projekt na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej w Chociwiu.
Ponadto przedstawił sytuację obecnego obiektu, który po raz kolejny został wystawiony na
sprzedaż. Kontynuując swą wypowiedź w powyższym temacie omówił jeszcze kwestie
związane z finansowaniem wspomnianej inwestycji, a mianowicie przewidywaną wysokością
wsparcia zewnętrznego. Następnie Pan Wójt nadmienił, iż Premier RP ogłosił nabór
wniosków na wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które będzie można wykorzystać do
końca 2022 roku. Dodał, iż preferowane inwestycje na, które można będzie wydatkować te
pieniądze, to obiekty infrastruktury edukacyjnej, czyli między innymi hale sportowe. W toku
dalszej wypowiedzi Wójt Gminy podkreślił, iż w przyszłym miesiącu będą musiały zapaść
decyzje dotyczące planów na przyszłość, czyli realizacji kolejnych inwestycji, które będą już
skutkowały do końca tej kadencji. Zaznaczył, iż póki co nie wiadomo jeszcze dokładnie na
jakie zadania będzie można składać wnioski o dofinansowanie, niemniej jednak jego zdaniem
powinno się aplikować o środki na infrastrukturę drogową o ile będzie to w ogóle możliwe,
bo nie wiadomo również ile będzie można tych wniosków złożyć. Ponadto dodał, iż w ramach
wspomnianego programu będzie można również starać się na dofinansowanie do budowy
wodociągów, do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, czy też społecznej. W tym miejscu
wyjaśnił, iż trwa procedura związana z komunalizacją budynku na rzecz gminy, w którym
mieściła się siedziba Policji, natomiast jednym z warunków jest to, że trzeba być
właścicielem nieruchomości na dzień złożenia wniosku. Następnie Pan Wójt wyjaśnił, iż
kolejna transza pieniędzy przeznaczona będzie na lokalne działania i o tą pulę środków
również trzeba będzie aplikować. W dalszej wypowiedzi Wójt Gminy nadmienił, iż
prawdopodobnie w miesiącu wrześniu wpłyną środki w wysokości 820 tys. zł z tzw. „tarczy”.
Dodatkowo przypomniał, iż jeszcze przed pandemią złożony został wniosek do Wojewody
o dofinansowanie w wysokości 50% zadania dotyczącego wymiany okien w placówce
szkolnej w Chociwiu. Wyjaśnił, iż fundusze te z wiadomych przyczyn nie zostaną przyznane,
natomiast w budżecie szkoły zabezpieczona była kwota około 52 tys. zł na ten cel. Następnie
dodał, iż kosztorys opiewa na przeszło 89 tys. zł, w związku z czym pozostała suma pieniędzy
będzie przesunięta, aby zakończyć to przedsięwzięcie, gdyż przynosi duże oszczędności na
ogrzewaniu. Odnosząc się do kolejnego projektu uchwały omówił kwestię pożyczko-dotacji.
Przypomniał mianowicie zebranym o tym, iż przy okazji budowy wodociągów udało się
uzyskać 1 mln zł pożyczki oraz przeszło 400 tys. zł dotacji. W dalszej wypowiedzi Pan Wójt
przedstawił szczegóły planowanej inwestycji, a także przedstawił warunki, jakie należy
spełnić, aby uzyskać taką samą formę dofinansowania. Przechodząc do omawiania kolejnego
aktu Pan Wójt wyjaśnił to, iż jak wiadomo niebawem rozpocznie się Spis Rolny i zostali
również wyłonieni rachmistrzowie, którzy swoją pracę rozpoczną od 1 września. Dodał, iż
z tego tytułu Główny Urząd Statystyczny przeznaczył dotację dla Urzędu w kwocie 33 555 zł,
którą należy wprowadzić do budżetu gminy. Następnie wyjaśnił, iż pozostałe zmiany są, to

wewnętrzne przeniesienia między rozdziałami i paragrafami, które w dalszej kolejności
wymienił i pokrótce omówił. Dodał jeszcze, iż wprowadzone zostało do planu finansowego
zadanie dotyczące przebudowy dróg osiedlowych w Widawie z uwagi na to, iż w listopadzie
upływa termin ważności projektu w związku, z czym należy dokonać pewnych działań w celu
jego wydłużenia. Następnie wyjaśnił, jakie zostaną wykonane zmiany w dokumentacji oraz
uzasadnił konieczność ich wprowadzenia. W dalszej kolejności będąc przy temacie dróg Pan
Wójt zaznaczył, iż należy również zwiększyć kwotę zaplanowaną pierwotnie na wykonanie
projektu technicznego na przebudowę drogi w miejscowości Łazów. Dodał, iż jest to jedyne
tego typu zadanie, które będzie realizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego,
gdyż wspomniany odcinek stanowi drogę wewnętrzną, pozostałe zaś dokumentacje zostaną
wprowadzone, gdy wpłynie wspomniana dotacja w wysokości 820 tys. zł i będą to
przedsięwzięcia wieloletnie ponieważ będą wymagały bardziej skomplikowanej
i czasochłonnej procedury. Kontynuując swe wystąpienie Pan Wójt odniósł się jeszcze do
przedsięwzięć, które są obecnie realizowane. Wymienił mianowicie inwestycje w Restarzewie
Cmentarnym i Chociwiu dotyczące budowy dróg informując jednocześnie o zakresie prac,
jakie zostały już wykonane oraz o tym, co pozostało jeszcze do realizacji. Przedstawił
również o plany dotyczące realizacji podobnego zadania, jakie miałoby być wykonane
w miejscowości Wielka Wieś. Na zakończenie swego wystąpienia pokrótce Pan Wójt odniósł
się jeszcze do kwestii związanej z grantami, jakie przyznane zostały trzem kolejnym
sołectwom.
Następnie z uwagi na brak jakichkolwiek pytań do omówionego i przedłożonego w tym
punkcie projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść, a następnie zarządził
głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady Gminy oznajmił,
iż Uchwała Nr XXXIV/180/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Widawa na 2020 rok
została przyjęta 11 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXIV/180/20 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Widawa na 2020 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Ad. 6
W związku z tym, iż projekt uchwały przedłożony w tym punkcie został już omówiony, a nikt
z obecnych radnych nie zgłosił żadnych uwag Przewodniczący Rady odczytał jego treść,
a następnie zarządził głosowanie nad jego podjęciem.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/181/20 w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Widawa na 2020 rok została przyjęta 11 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich
radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXIV/181/20 w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Widawa na 2020 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Ad. 7
W kolejnym punkcie nie zgłoszono również żadnych uwag do omówionego wcześniej
projektu uchwały w związku, z czym Przewodniczący Rady Gminy odczytał jego treść,
a następnie zarządził głosowanie nad podjęciem przedmiotowego aktu.

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIV/182/20 w sprawie zmiany w budżecie Gminy
Widawa na 2020 rok została przyjęta 10 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich
radnych biorących udział w głosowaniu.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXIV/182/20 w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Widawa na 2020 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Ad. 8
Następnie ze względu na to, iż kolejny projekt uchwały został już również omówiony, a nikt
z zebranych nie zgłosił żadnych zapytań Przewodniczący Rady odczytał jego treść.
W dalszej kolejności zarządził glosowanie nad jego podjęciem w wyniku, którego Uchwała
Nr XXXIV/183/20 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2020 rok została
przyjęta 11 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXIV/183/20 w sprawie zmiany w budżecie
Gminy Widawa na 2020 rok stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę.
Ad. 9
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady przystąpił do odczytywania przedłożonego
w tym punkcie aktu ze względu na to, iż również został on wcześniej omówiony przez Wójta
Gminy, a następnie z uwagi na brak jakichkolwiek pytań zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady Gminy oznajmił,
iż Uchwała Nr XXXIV/184/20 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została przyjęta 11 głosami
„za”, czyli jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXIV/184/20 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stanowi
załącznik nr 8 do protokołu).
Ad. 10
Również w tym punkcie Przewodniczący Rady odczytał jedynie treść przedłożonego projektu
uchwały ze względu na jego wcześniejsze omówienie, a także brak uwag.
Następnie przeprowadzono głosowanie w wyniku, którego Uchwała Nr XXXIV/185/20
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Widawa na lata 2020-2029 została przyjęta 9 głosami „za”, czyli jednogłośnie przez
wszystkich radnych biorących udział w głosowaniu.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXIV/185/20 zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2020-2029 stanowi
załącznik nr 9 do protokołu).
Ad. 11
Uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Tokarczyk –
pracownik Referatu Oświaty. Wyjaśniła mianowicie, iż na podstawie zapisów ustawy – Prawo
oświatowe, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy,

w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa obowiązujące w danym samorządzie.
Ponadto powołując się na zapisy ustawowe odniosła się jeszcze pokrótce do terminu wejścia
w życie omawianego aktu. Następnie na zakończenie swej wypowiedzi Pani K. Tokoarczyk
zwróciła się z prośbą do rady o podjęcie przedmiotowej uchwały.
Następnie z uwagi na brak jakichkolwiek pytań do omówionego powyżej projektu
uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść, a następnie zarządził głosowanie nad
jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady Gminy oznajmił,
iż Uchwała Nr XXXIV/186/20 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa
w Gminie Widawa na rok szkolny 2020/2021 została przyjęta 11 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXIV/186/20 w sprawie określenia średnich
cen jednostek paliwa w Gminie Widawa na rok szkolny 2020/2021 stanowi załącznik nr 10 do
protokołu).
Ad. 12
Realizując dalszą część porządku obrad przewodniczący obradom S. Stępnik poinformował
zebranych o tym, iż przedłożony projekt uchwały sporządzony został z uwagi na
sprawozdania, jakie złożone zostały przez Przewodniczących poszczególnych stałych komisji
i które stanowią załączniki do tego aktu.
Następnie z uwagi na brak jakichkolwiek pytań do omówionego powyżej projektu
uchwały Przewodniczący Rady odczytał jego treść, a następnie zarządził głosowanie nad
jego podjęciem.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady Gminy oznajmił,
iż Uchwała Nr XXXIV/187/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych
komisji Rady Gminy Widawa za 2019 rok została przyjęta 11 głosami „za”, czyli
jednogłośnie przez wszystkich radnych.
(Protokół z głosowania wraz z Uchwałą Nr XXXIV/187/20 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Widawa za 2019 rok stanowi
załącznik nr 11 do protokołu).
Ad. 13
W tym punkcie obrad chętnych do zabrania głosu nie odnotowano.
Ad. 14
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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