PROTOKOt NR XV/12
Z NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 27 LIPCA 2012 ROKU
W SALI POSIEDZEN PRZY URZE.DZIE GMINY

Liczba radnych -15
Liczba obecnych -14
Lista obecnosci w zata_czeniu.
Ponadto w obradach udziat wzieli:
Wojt-Marian Holak
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak
Sekretarz Gminy - Alina Jarecka
Porzadek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.

Przedstawienie porzqdku obrad.

3.

Przyje_cie protokotu z poprzedniej sesji.

4.

PodjQcie uchwat w sprawach:
1) zmiany budzetu Gminy na 2012 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,

5.

Informacja Wojta o dziataniach podejmowanych w okresie mie_dzy Sesjami.

6. Zapytania i wolne wnioski.
7.

Sprawy rozne.

8.

Zakoriczenie obrad.

PUNKT 1
OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - powitat wszystkich przybytych na XV Sesje. Rady Gminy
Budziszewice, po czym stwierdzit quorum informujqc, ze na 15 radnych obecnych jest 14.

PUNKT 2
PRZEDSTAWIENIE PORZA.DKU OBRAD
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto -

przedstawit porzqdek obrad,

uwagi.
Uwag nie zgtoszono.

PUNKT 3
PRZYJE.CIE PROTOKOtU Z POPRZEDNIEJ SESJI
Protokot Nr XIV/12 wytozono dowgla_du.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.

po czym zapytat o

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat kto jest za przyje.ciem protokotu z poprzedniej
sesji, w wyniku czego:
• za gtosowato -14
• przeciw
-0
• wstrzymato si$ - 0
Protokoi 2 poprzedniej sesji przyjqto.
PUNKT4
PODJE.CIE UCHWAt W SPRAWACH:
1) zmiany budzetu Gminy na 2012 rok,
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - poinformowata min. ze w wyniku proponowanych zmian
plan dochodow budzetu gminy zwie_kszy sie_ o kwote. 7.815,22zt, zas plan wydatkow

o 9.045,38zt.

Plan przychodow zwi^kszy sie_ natomiast o 1.230,16zt, i po zmianach wynosit be_dzie 2.261.647,41zt.
Plan dochodow po zmianach wynosit be_dzie 8.151.275,05zt, z czego:
1) dochody bieza.ce - 6.138.330,05zt,
2) dochody majqtkowe - 2.012.945,00zt
Plan wydatkow po zmianach wynosit be_dzie - 8.606.173,46zt z czego:
1) wydatki biezqce - 6.066.235,21zt,
2) wydatki maja.tkowe - 2.539.938,25zt.
Naste_pnie omowita proponowane zmiany budzetu gminy na 2012 rok.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany budzetu
Gminy na 2012 rok, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
• za przyj^ciem -14
•
przeciw
-0
• wstrzymato sie. - 0
Uchwate. przyj^to.
Uchwata Nr XV/81/2012 w sprawie zmiany budzetu Gminy na 2012 rok stanowi zaiqcznik do
niniejszego protokotu.
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2015
dokonano zmian w zatqczniku nr 1 i 2, i tak:
1) w zatqczniku nr 1 ,,Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice" dokonano
nast^pujqcych zmian:
a) dla roku 2012 zaktualizowano plan dochodow i wydatkow (biezqcych i majqtkowych)
do wysokosci wynikajqcych z zarzqdzeh i uchwaty zmieniajqcych budzet na rok 2012,
b) zaktualizowano plan przychodow z tytutu wolnych srodkow z kwoty 650.917,25zt do
kwoty 652.147,41zt (zwie_kszenie o kwote. 1.230,16zt),
c) w pozycji lOa i lOb dostosowano limity wydatkow maja.tkowych obje_tych wykazem
przedsie.wzi^c na lata 2012 - 2015 (dla roku 2012 zmniejszenie o 63.000,00zt)
2) W zatqczniku nr 2 ,,Wykaz przedsie.wzie.c do WPF na lata 2012 - 2015" zmniejszono plan
wydatkow na przedsie_wzie.cie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi i
przepompowniami w miejscowosci Budziszewice - Etap I" o 63.000,00zt.

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietfo - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice, po czym poddat go pod gtosowanie, w
wyniku czego:
• za przyj^ciem -14
•
przeciw
-0
•
wstrzymato SJQ - 0
Uchwate, przyJQto.
Uchwafa Nr XV/82/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Budziszewice
stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
PUNKT5
INFORMACJA WOJTA O DZIAtANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIE.DZY SESJAMI

Wojt- Marian Holak- na poprzedniej sesji wspomniatem, ze bye moze w zwiqzku z ubieganiem sie_ o
uzyskanie dofinansowania do zagospodarowania terenu, na ktorym znajduje sie, basen dojdzie do
koniecznosci zwotania sesji nadzwyczajnej. I tak tez sie_ stato. Obecnie mamy juz wszystkie wymagane
pozwolenia i mozemy aplikowac o srodki. Zadanie to be_dzie nosito nazwe_ ,,Rewitalizacja parku w
miejscowosci Budziszewice wraz z uktadem wodnym".
Kolejna sprawa to sprawa zasie_gu telefonii komorkowej. Wykorzystujqc po trosze, wyst^pujqce w
ostatnich czasach niekorzystne zjawiska meteorologiczne wystqpilismy do:
•
naczelnika Wydziatu Zarza_dzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie
Mazowieckim, oraz do
•
Ministra Administracji i Cyfryzacji
o pomoc w zapewnieniu na terenie gminy statego zasi^gu telefonii komorkowej. Jego brak bowiem
uniemozliwia kontakty nie tylko miedzy mieszkahcami, ale rowniez ze stuzbami ratuj^cymi zycie,
zdrowie i mienie. Powszechny dost^p do ustug telekomunikacyjnych umozliwity
szybkie
przejmowanie kontroli nad sytuacjami kryzysowymi oraz szybkie reagowanie w przypadku ich
wystqpienia.
Naste,pnie odczytat tresc wystqpienia.
Dodat, ze poza tym:
•
ogtosilismy przetarg na przygotowanie, dostarczenie i wydawanie positkow dla dzieci
dozywianych w ramach programu ,,pomoc panstwa w dozywianiu", to jest tych, ktorych
positki finansowane sg przez Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej. Ostatnio bowiem dose
cz^sto poruszana byta kwestia jakosci posilkow w stotowce w szkole. Aby zapewnic nalezytq
jakosc za /,dobrq" cen^ wytonimy Wykonawc^ w drodze przetargu. Zawrzemy umowe^ i
wowczas b^dziemy mogli wymagac jej dotrzymania.
•
ogtosilismy konkurs na stanowisko dyrektora Zespotu Szkot w Budziszewicach. Termin
sktadania ofert uptywa 10 sierpnia br. Nie musielismy tego robic. Mogtem obecnemu
dyrektorowi przedtuzyc kadencjQ. Niemniej jednak dla ,,oczyszczenia" sytuacji ogtoszony
zostai konkurs.
• Od wtorku b^dziemy przytqczac budynki gminne do kanalizacji.
•
Konczymy ,,odbudowywanie" chodnikow - chodnik przy drodze powiatowej od strazy do
osrodka zdrowia wymieni Powiat, zas jezeli chodni o chodnik przy drodze wojewodzkiej
dostaniemy kostke^ i wymienimy caty chodnik.
• Zaptacilismy panstwu Honoracie i Mariuszowi Rajskim 2.000,00zt wynagrodzenia za
bezumowne usytuowanie wiaty przystankowej na ich dziatce.

PUNKT 6 i 7
ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI
SPRAWY ROZNE

Radny - Andrzej Lewandowski - zapytat czy wreszcie Powiat zakohczy sprawe. budowy chodnika w
W^grzynowicach - chodzi oczywiscie o zlikwidowanie dziury mie_dzy jezdniq a chodnikiem.
Wojt - Marian Holak - b^dzie to zrobione.
Radny-Andrzej Lewandowski - pytanie tylko, kiedy?
Wojt - Marian Holak - tego nie wiemy.
Radny - Stanistaw Rutkowski - zapytat o rowniarkg.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze be_dg wykonywane prace.
Radna - Aneta Nawrocka - juz kiedys mowitam o potrzebie zainstalowania w Wejrzynowicach
progow ograniczajqcych pre_dkosc. Samochody jezdzq tarn bardzo szybko, wcale nie zwalniajq.
Stwarzajq tym samym duze zagrozenie dia mieszkancow, a jeszcze bardziej dia dzieci.
Wojt - Marian Holak - zobaczQ jak wyglqda ta sprawa od strony formalnej. Niemniej z tego co wiem
w wielu miejscach obecnie takie progi si$ likwiduje. Utrudniajg one bowiem zycie osobom, ktore
mieszkajq w poblizu.

PUNKT 8
ZAKONCZENIE POSIEDZENIA

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - dzi^kujqc wszystkim za przybycie
nadzwyczajnq sesj^ Rady Gminy Budziszewice.
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Przewodniczqcy Rady Gminy

^yZ/tiip/ &'£{'£>
/Piotr iagietto

