PROTOKOlNrXI/12
Z SESJI RADY GMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2012 ROKU
W SALI POSIEDZEN URZE.DU GMINY

Liczba radnych -15
Liczba obecnych -15
Lista obecnosci stanowi zatqcznik do niniejszego protokoiu.
Ponadto w posiedzeniu udziat wzieli:
Wojt Gminy - Marian Holak
Sekretarz Gminy - Alina Jarecka
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak
Porzadek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porzqdku obrad.
3. Przyje.c\ protokotu z poprzedniej sesji.
4. PodjQcie uchwat w sprawach:
1) uchwalenia budzetu gminy na 2012 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,
3) zacia.gnie.cia pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska,
4) wyodre.bnienia w budzecie gminy srodkow stanowiqcych fundusz sotecki,
5) przyje_cia ,,Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac spotecznie uzytecznych
na 2012 rok na terenie Gminy Budziszewice",
6) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwia_zywania Problemow Alkoholowych na 2012 rok,
7) ustalenia wysokosci optat za swiadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Rekawcu
prowadzony przez Gmine. Budziszewice.
5. Informacja Wojta o dziataniach podejmowanych w okresie mie.dzy Sesjami.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Sprawy rozne.
8. Zakonczenie obrad.
PUNKT 1
OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - powitat wszystkich przybytych na XI Sesje. Rady Gminy
Budziszewice, po czym stwierdzit quorum informuja.c, ze obecni sa. wszyscy cztonkowie Rady Gminy.

PUNKT 2
PRZEDSTAWIENIE PORZ^DKU OBRAD
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - przedstawit proponowany porzqdek obrad. Naste_pnie
zapytat o uwagi.
Uwag nie zgfoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat kto jest za przyj^ciem porzqdku obrad, w
wyniku czego:
• za gtosowato -15
• przeciw
-0
• wstrzymato sie. - 0
Porzqdek obrad przyj^to bez zmian.

PUNKT 3
PRZYJE,CIE PROTOKOtOW Z POPRZEDNICH SESJI

Protokot Nr X/ll wytozono do wglqdu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat o uwagi.
Uwag nie zgioszono.
Przewodniczap/ Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat kto jest za przyje.ciem protokotu z poprzedniej
sesji, w wyniku czego:
•

za gtosowato -15

•

przeciw

•

wstrzymato sie_ - 0

-0

Protokot z poprzedniej sesji przyjqto.
PUNKT 4
PODJE.CIE UCHWAt W SPRAWACH:
1) uchwalenia budietu gm'iny na 2012 rok.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - na wst^pie odczytata uchwat^ nr V/314/2011 Sktadu
Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o
przedtozonym projekcie budzetu Gminy Budziszewice na 2012 rok.
/Przedmiotowa opinia stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu./
Naste_pnie poinformowata, ze do budzetu przyje_to dochody z tytutu:
- optat za zuzycie wody przy stawce l,65zt za 1 m3 wody za I kwartat i przy stawce l,75zt od II
kwartatu 2012roku,
- najmu i dzierzawy sktadnikow maja_tkowych wg stawek obowiqzujqcych w 2011 roku,
- podatku od nieruchomosci, podatku od srodkow transportu wg stawek uchwalonych przez Rade.
Gminy na 2012 rok,
- podatku rolnego wg stawki 66,78zt za q - zgodnie z uchwata rady Gminy,
- podatku lesnego przy stawce 41,0696 z ha fizycznego,
- podatku od spadkow i darowizn, wptywow z optaty targowej przyj^to na poziomie przewidywanego
wykonania roku 2011.

Wptywy z tytutu otrzymywanych przez Gmine^ subwencji i dotacji przyj^to w wysokosciach
wskazanych w zawiadomieniach.
Nast^pnie pokrotce omowita plan wydatkow.
Podsumowujqc poinformowata, ze dochody budzetu gminy ustala si$ na ta_czna. kwote^ 7,795.213,00zt,
z czego:
- dochody bieza.ce - 5.916.494,00zt,
- dochody majqtkowe - 1.878.719,00zt.
W ramach ogolnej kwoty dochodow wyodre.bnia si$ planowana. dotacje^ celowa. z budzetu panstwa na
realizacj^ zadan z zakresu administracji rzqdowej zleconych gminie w wysokosci 1.059.257,00zt.
Wydatki budzetu gminy ustala si§ na kwote^ 8.212.723zt, z czego:
- wydatki bieza.ce - 5.808.642,00zt,
- wydatki majqtkowe - 2.404.081,00zt.
W ramach ogolnej kwoty wydatkow wyodr^bnia sie^ wydatki na finansowanie zadan z zakresu
administracji rza.dowej zleconych gminie w wysokosci 1.059.257,00zt.
W budzecie tworzy sie^ rezerwy:
- ogolna. w wysokosci 25.000,00zt,
- celowa. w wysokosci 38.721,00zt.
Planowany deficyt budzetu Gminy wynosi 417.510,00zt i zostanie pokryty pozyczkami i wolnymi
srodkami.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Wojt Gminy - Marian Holak - jest to budzet naprawd^ rozwojowy. 30% wydatkow to wydatki na
inwestycje. I to inwestycje, ktore z cata. pewnosciq zostanq zrealizowane. Przy tym realizujemy je nie
zaciqgaja.c praktycznie zadnych kredytow komercyjnych. Zadtuzenie naszej Gminy wacha si$ na
poziomie 10% przy dopuszczalnych 60% dochodow ogotem, koszty obstugi kredytow i pozyczek 2,5% przy dopuszczalnych 15%dochodow ogotem.
Nie ma wie_c zadnego niebezpieczehstwa. Mozna si^ jedynie zastanawiac czy nie jestesmy zbyt
ostrozni. Z drugiej jednak strony mamy w kraju niestabilna. sytuacj^.
Poza tym za poprzedni rok wypracowalismy wysoka nadwyzk^ - to takze swiadczy o kondycji
finansowej Gminy.
Realizujemy inwestycje, ktore efekty przyniosq w przysziosci. Uczestniczymy np. w budowie
wysypiska w Bielawach - a to za 2 lata b^dzie naprawd^ bardzo istotne.
Wspotpracujemy z Powiatem. Na ten moment mamy porozumienie w kwestii budowy ciaju pieszorowerowego od osrodka zdrowia do Nowego Jozefowa, w przysztosci bye moze dalej.
Ponadto mamy stabilnq sytuacje jezeli chodzi o oswiat^. Z budzetu gminy wyktadamy na ten eel
naprawdQ symboliczne srodki.
SadzQ wi^c, ze z tego budzetu mozemy bye naprawd^ zadowoleni.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr JagieHo - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez Komisje Rady.
Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow - Stanistaw Rutkowski poinformowat, ze Komisja Finansow pozytywnie zaopiniowata projekt budzetu gminy na 2012 rok.
Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia Opieki Spotecznej, Kultury i Sportu - Barbara Wozniak powiedziata, ze cztonkowie Komisji opowiedzieli SJQ za przyj^ciem uchwaty w tej sprawie.
Opinie Komisji w zatqczeniu.

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytai projekt uchwaty w sprawie uchwalenia
budzetu Gminy na 2012 rok, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za gtosowato

-15

•

przeciw

-0

• wstrzymato sie, - 0
Uchwatq przyjqto jednogtosnie.
Uchwata Nr XI/58/12
niniejszego protokotu.

w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2012 rok stanowi zatqcznik do

2) zmianv Wieloletniei Prognozy Finansowej Gm'mv Budziszewice
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak -

odczytata Uchwat^ nr V/312/2011 Sktadu Orzekajqcego

Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie opinii do projektu uchwaty w
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Budziszewice.
/Przedmiotowa uchwata stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu./
Naste.pnie omowita pokrotce projekt uchwaty w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Budziszewice.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto- poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez Komisje Rady.
Przewodniczqcy Komisji Rozwoju

Gospodarczego

i Finansow

-

Stanistaw

Rutkowski

-

poinformowat, ze cztonkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwaty.
Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia Opieki Spotecznej, Kultury i Sportu - Barbara Wozniak powiedziata, ze Komisja nie wniosta uwag do projektu uchwaty w tej sprawie.
Opinie Komisji w zatqczeniu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice, po czym poddat go pod gtosowanie, w
wyniku czego:
•

za gtosowato

-15

•

przeciw

-0

• wstrzymato sie. - 0
L/C/I wo/? przy/eto.
Uchwata Nr XI/59/12 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Budziszewice
stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.

3) zaciaaniecia pozyczki dtugoterminowei z Woiewodzkiego Funduszu Ochronv Srodowiska i
Gospodarki Wodnei w todzi
Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze na budow^ kanalizacji otrzymamy dofinansowanie z
WFOSiGW w todzi. Niejako jednak warunkiem uzyskania go jest to, ze pozyczke. ktora. musimy
zaciqgna_c na ten eel zacia.gniemy wtasnie z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska. Jest to
mozna powiedziec transakcja wiqzana. Nie zmienia to jednak faktu, ze jest to rozwiqzanie dla nas
korzystne. Pozyczka ta jest bowiem bardzo nisko oprocentowana.

Proponujemy na budowe, kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi i przepompowniami w
Budziszewicach zaciqgnqc pozyczke, dtugoterminowa w kwocie 201.344,00zt.
Naste_pnie poprosit o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez Komisje Rady.
Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow - Stanistaw Rutkowski poinformowat, ze Komisja opowiedziata sie_ za przyje.ciem uchwaty w tej sprawie.
Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia Opieki Spotecznej, Kultury i Sportu - Barbara Wozniak powiedziata, ze cztonkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwaty.
Opinie Komisji w zatqczeniu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zaciqgni^cia
pozyczki dtugoterminowej z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
todzi, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za gtosowato

-15

•

przeciw

-0

•

wstrzymato sie_ - 0

Uchwate. przyjqto.
Uchwata Nr XI/60/12 w sprawie zaciqgniqcia pozyczki diugoterminowej z Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
4) Wyodrebnienia w budzecie Gm'my srodkow stanowigcych fundusz sotecki
Wojt- Marian Holak - zgodnie z ustawq z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu soteckim w terminie
do 31 marca Rada Gminy musi podjqc uchwate., w ktorej wyraza ba_dz nie wyraza zgody na
wyodre_bnienie funduszu soteckiego w nast^pnym roku.
Proponujemy, aby wzorem lat ubiegtych nie wyodr^bniac srodkow na ten eel.
Spowoduje to bowiem rozdrobnienie budzetu. Sotectwa otrzymajq niewielkie kwoty, za ktore i tak
niewiele mogty bqdq zrobic. Do tego dojdzie jeszcze wiele ,,papierkowe" pracy.
Nast^pnie poprosit o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodnicza_cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez Komisje Rady.
Przewodnicza,cy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow - Stanistaw Rutkowski poinformowat, ze cztonkowie Komisji nie wniesli uwag do projektu uchwaty w tej sprawie.
Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia Opieki Spotecznej, Kultury i Sportu - Barbara Wozniak powiedziata, ze Komisja pozytywnie zaopiniowata przedmiotowy projekt uchwaty.
Opinie Komisji w zatqczeniu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie wyodre.bnienia w
budzecie Gminy srodkow stanowiqcych fundusz sotecki, po czym poddat go pod gtosowanie, w
wyniku czego:
• za gtosowato
•

przeciw

-15
-0

• wstrzymato sie. - 0
Uchwatq przyjqto.

Uchwata Nr XI/61/12 w sprawie wyodrqbnienia w budzecie Gminy srodkow stanowiqcych fundusz
sotecki stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
/Ogtoszono przerwe,./
Po przerwie:
5) przviecia ..Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac spotecznie uzytecznych
na 2012 rok na terenie Gminv Budziszewice"
p.o. Kierownika GOPS - Agnieszka Malinowska - zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie organizowania prac spotecznie uzytecznych
Rada Gminy zobowiqzana jest uchwalic Roczny plan potrzeb w tym zakresie. Proponujemy
zorganizowac prace spotecznie uzyteczne dla bezrobotnych bez prawa do zasitku, korzystajqcych ze
swiadczeri pomocy spotecznej. B^dq to osoby znajduja.ce si§ w szczegolnie trudnej sytuacji w zakresie
dost^pu do rynku pracy, z uwagi na brak lub posiadanie niskich kwalifikacji zawodowych. W ramach
prac spotecznie uzytecznych planuje

si$ zaktywizowac 3 osoby bezrobotne.

Jedna osoba

wykonywataby prac e opiekunki srodowiskowej, dwie zas obowia_zki pracownika gospodarczego.
Osoby te pracowatyby 2-3 godziny dziennie, przy wynagrodzeniu 250-300zt miesi^cznie, z czego 2/3
sfinansuje Urzqd Pracy.
Planujemy zorganizowanie tego zatrudnienia w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika br.
Wojt - Marian Holak - dodat, ze z budzetu Gminy przeznaczymy na ten eel kwot§ 2.800,00zt.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o uwagi.
Radny - Andrzej Lewandowski - zapytat jakim kryterium b^dziemy kierowac si$ przy wyborze osob
do pracy.
Wojt - Marian Holak - osoby te wytonimy wspolnie z Gminnym Osrodkiem Pomocy Spotecznej.
P.O. Kierownika GOPS - Agnieszka Malinowska - z catq pewnosciq b^da. to osoby bezrobotne,
zarejestrowane w Powiatowym Urze,dzie Pracy, bez prawa do zasitku.
Przewodnicz^cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez Komisje Rady.
Przewodniczqcy

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow

-

Stanistaw

Rutkowski

-

poinformowat, ze Komisja pozytywnie zaopiniowata przedmiotowy projekt uchwaty.
Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia Opieki Spotecznej, Kultury i Sportu - Barbara Wozniak powiedziata, ze cztonkowie Komisji nie wniesli uwag do projektu uchwaty w tej sprawie.
Opinie Komisji w zatqczeniu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie przyjQcia
,,Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac spotecznie uzytecznych na 2012 rok na
terenie Gminy Budziszewice, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za gtosowato

-15

•

przeciw

-0

• wstrzymato si$ - 0
Uchwaty przyjqto.
Uchwata Nr XI/62/12 w sprawie przyjqcia ,,Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
spoiecznie uzytecznych na 2012 rok na terenie Gminy Budziszewice" stanowi zatqcznik do niniejszego
protokotu.

6) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowvch na 2012 rok.
P.O. Kierownika GOPS - Agnieszka Malinowska - przypomniata, ze Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych uchwalany jest na podstawie ustawy z dnia 26
pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi. Program ten
obejmuje min. diagnoze, gtownych problemow wyst$puja.cych na naszym terenie, a naste_pnie okresla
zadania z zakresu ich profilaktyki i rozwiqzywania. Poza tym oczywiscie wymienione sa. cele
strategiczne i szczegotowe programu. Ponadto okreslone zostaty zasady organizacji i finansowania
Gminnego Programu Profilaktyki. Przedstawiony jest takze plan wydatkow na dziatalnosc Gminnej
Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych.
Radna - Danuta Chata - zabezpieczone sa. srodki na wsparcie dziatari instytucji funkcjonujqcych na
terenie gminy dla dzieci z roznych srodowisk celem zorganizowania wolnego czasu. Jak to jest
organizowane?
P.O. Kierownika - Agnieszka Malinowska - instytucja, ktora organizuje zaje_cia sporzqdza Program
profilaktyczny, ktory przy tej okazji be^dzie realizowany. Komisja zas ze swych srodkow finansuje
wowczas np. pocze_stunek czy zakup drobnych nagrod.
Radna - Danuta Chata - ale czy w jakis sposob jest zaznaczony wktad Komisji Rozwiqzywania
Problemow Alkoholowych, czy ktos inny przypisuje to sobie?
Wojt - Marian Holak - rozumiem, ze chodzi o to, aby w trakcie takich spotkan zaznaczyc, ze positek
sfinansowany zostat przez Gminnq KomisjQ Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych, a nie np. przez
organizatora zaje.c.
Radny - Andrzej Lewandowski - na posiedzenia komisji zaplanowana jest kwota 3,5 tysiqca ztotych,
zas na leczenie odwykowe 2 tysia.ce. Te proporcje nie sq chyba wlasciwe?
Wojt - Marian Holak - posiedzenia Komisji muszq si^ odbywac. Komisja bowiem opiniuje wnioski o
wydanie zezwolenia na handel alkoholem. W zwiqzku z tym jezeli wptynie wniosek komisja musi SJQ
spotkac.
Jezeli zas chodzi o leczenie to jezeli tylko zajdzie taka potrzeba to srodki na ten eel z cata. pewnoscia.
si$ znajdq. Wiemy juz jednak, ze nikogo do niczego nie mozna zmusic.
Radna - Aneta Nawrocka - moze bytoby zasadne aby w szkole zatrudniony zostai psycholog.
Obecnie bowiem coraz wie_cej jest roznego rodzaju problemow, z ktorymi sami niekoniecznie umiemy
sobie radzic.
Wojt - Marian Holak - uwazam, ze jest to rozsa.dny pomyst. Pomyslimy o tym od naste.pnego roku
szkolnego. Moze przez to, ze psycholog bytby doste.pny dla dzieci udatoby si^ dotrzec do niektorych
rodzicow.
Radny-Andrzej Lewandowski - uwazam, ze psycholog powinien bye w szkole.
Przewodnicza.cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez Komisje Rady.
Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow - Stanistaw Rutkowski poinformowat, ze cztonkowie Komisji nie wniesli uwag do projektu uchwaty w tej sprawie.
Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia Opieki Spotecznej, Kultury i Sportu - Barbara Wozniak powiedziata, ze Komisja pozytywnie zaopiniowata przedmiotowy projekt uchwaty.
Opinie Komisji w zatqczeniu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na 2012 rok, po czym poddat go
pod gtosowanie, w wyniku czego:

•

za gtosowato

-15

•

przeciw

-0

• wstrzymato si^ - 0
Uchwaty przyjqto.
Uchwata Nr XI/63/12

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow

Alkoholowych na 2012 rok stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
7) ustalenia wvsokosci optat za swiadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Rekawcu
prowadzony przez Gmine Budziszewice.
Inspektor UG - Matgorzata Wojcik - zgodnie z ustawa. o systemie oswiaty to organ prowadzqcy
ustala wysokosc optat za swiadczenia udzielane przez publiczna. inna. fornriQ wychowania
przedszkolnego w czasie przekraczajqcym czas bezptatnego nauczania, wychowania i opieki tj. 5
godzin dziennie.
W czerwcu Rada Gminy podejmowata juz uchwatQ w tej sprawie.

Naruszata ona jednak zasad^

ekwiwalentnosci swiadczeh, przez co zostata zakwestionowana przez WojewodQ, a w konsekwencji
uchylona przez RadQ.
Do tematu jednak nalezy podejsc ponownie.
Optata za swiadczenia wykraczaja.ce poza czas bezptatnego nauczania, wychowania i opieki czyli
ponad 5 godzin dziennie winna bye wnoszona przez rodzica za konkretne, faktycznie zrealizowane
swiadczenia. W zadnym wypadku nie moze to bye optata stata.
Proponujemy, aby optata za 1 godzine^ swiadczeh udzielanych przez Punkt Przedszkolny w R^kawcu w
czasie przekraczajqcym czas bezptatnego nauczania, wychowania i opieki wynosita l,50zt.
Optate^ miesi^czna. zas stanowitby iloczyn stawki godzinowej oraz liczby godzin korzystania przez
dziecko z tych swiadczeh.
W sumie optata za osmiogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu praktycznie nie ulegtaby zmianie.
Nieznacznie podwyzszytaby si^ optata za dziewi^ciogodzinny pobyt - zaktadajqc oczywiscie, ze
dziecko przez caty miesia.c ucze.szczato b^dzie do przedszkola. Przy absencji bowiem optata zmaleje.
Radna - Marta Gierach - a co w przypadku kiedy dziecko wczesniej wychodzi z przedszkola.
Wojt - Marian Gminy - myslQ, ze mozna to jakos rozwia.zac. Po to min. zawierana b^dzie umowa
cywilno-prawna z rodzicami. Okresli ona takie wtasnie szczegoty.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez Komisje Rady.
Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow

-

Stanistaw Rutkowski

-

poinformowat, ze Komisja pozytywnie zaopiniowata przedmiotowy projekt uchwaty.
Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia Opieki Spotecznej, Kultury i Sportu - Barbara Wozniak powiedziata, ze cztonkowie Komisji nie wniesli uwag do projektu uchwaty w tej sprawie.
Opinie Komisji w zatqczeniu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie ustalenia
wysokosci optat za swiadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w R^kawcu prowadzony przez
Gmine^ Budziszewice, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za gtosowato

-15

•

przeciw

-0

• wstrzymato SJQ - 0
Uchwatq przyjqto.
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w sprawie ustalenia wysokosci optat za swiadczenia udzielane przez Punkt

Przedszkolny w Rqkawcu prowadzony przez Gminq Budziszewice stanowi zafqcznik do niniejszego
protokotu.
PUNKT 5
INFORMACJA WOJTA O DZIAtANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIE.DZY SESJAMI

Wojt Gminy - Marian Holak - powiedziat min. ze:
- w trakcie ostatniego miesia.ca trwaty prace nad ostateczna. wersja} budzetu gminy,
- wytozony zostat do wglajdu Plan zagospodarowania przestrzennego dla ul. Sadowej,
- przygotowany zostat wniosek do Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej o dotacje i pozyczke. na budowe. kanalizacji w Budziszewicach,
- ustalony zostat zakres prac na drogach powiatowych,
- uzgodniona zostata kwestia budowy ciajgu pieszo-rowerowego od osrodka zdrowia do Nowego
Jozefowa.
PUNKT

6i7
ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI
SPRAWY ROZNE

Radna - Danuta Chata - zapytata kiedy be.dq sprzedawane dziatki na ulicy Sadowej.
Wojt - Marian Holak - realny termin to koniec maja.
Radna - Danuta Chata - jakiej wielkosci SA te dziatki?
Wojt - Marian Holak - 1000 -1200 m2.
Radna - Danuta Chata - a jaka b^dzie cena za metr?
Wojt - Marian Holak - jeszcze nie wiadomo.
Radny - Andrzej Lewandowski - ile mamy tych dziatek?
Wojt - Marian Holak - kilkanascie.
Radna - Danuta Chata - zapytata co be.dzie w przypadkach gdzie nie zaprojektowano studzienek
kanalizacyjnych. Chodzi mi w tym momencie o pania. Anne. Gierach.
Wojt - Marian Holak - wszyscy, ktorzy nie zostali uje.ci w projekcie, a chcq - be.dq mieli wykonane
studzienni na koszt Gminy. Zostanie to zrobione po zakonczeniu gtownych prac.
Radna - Danuta Chata - a czy pozniej nie be.dzie to problemem?
Wojt - Marian Holak - nie. Rozmawialismy juz o tej sprawie. Na ten moment brakuje czterech
studzienek. Przy budowie kanalizacji o dtugosci 5 kilometrow nie uniknie sie, takich sytuacji.
Spodziewatam SJQ takich przypadkow okoto 30, mamy cztery, czyli wynik jest bardzo dobry.
Sottys - Anna Jagietto - poprosita o zakup tablicy informacyjnej z napisem Sottys.
PUNKT8
ZAKONCZENIE OBRAD

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - dzie.kuja_c wszystkim za przybycie zamknqt X sesje.
Rady Gminy.
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