PROTOK6t NR XVH/2012
Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY GMINY BUDZtSZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 17 PAZDZIERNIKA 2012 ROKU
W SALI POSIEDZEN PRZY URZE.DZIE GMINY

Liczba radnych

-15

Liczba obecnych -15
Lista obecno£ci stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.

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 porza.dku obrad.
3. PrzyjQcie protokotu z poprzedniej sesji.
4. PodjQcie uchwat w sprawach:
1) zasad usytuowania na terenie Gminy Budziszewice miejsc sprzedazy i podawania napojow
alkoholowych,
2) przyjQcia zmian w Statucie Zwiqzku Mi^dzygminnego ,,Bzura" z siedzibq w towiczu.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Sprawy rozne.
7. Zakonczenie obrad.

PUNKT1
OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodnicza,cy Rady Gminy -Piotr Jagietto - powitat wszystkich przybytych na XVII nadzwyczajnq
Sesje. Rady Gminy Budziszewice, po czym stwierdzit quorum informujqc, ze obecni sq wszyscy radni.

PUNKT2
PRZEDSTAWIENIE PORZA.DKU OBRAD
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - przedstawit proponowany porzqdek obrad, po czym
zapytato uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
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PUNKT3
PRZYJE.CIA PROTOKOIU 2 POPRZEDNIEJ SESJI

Protokoty Nr XVI/2012 wytoiono do wglqdu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat kto jest za przyjQciem protokotu z poprzedniej
sesji, w wyniku czego:
•

za gtosowato

-15

•

przeciw

-0

•

wstrzymato SJQ - 0

Protokot z poprzedniej sesji przyjtfo.

PUNKT4
PODJE.CIE UCHWAt W SPRAWACH:

1)

zasad usvtuowania na terenie Gminv Budziszewice mieisc sprzedazv i podawania
napoi6w alkoholowvch.

Wojt Gminy - Marian Holak - mamy obecnie w Urze.dzie kontrol^ z Najwyzszej Izby Kontroli.
Obejmuje ona realizacjQ i wykorzystanie przez gmiriQ dochodow z optat za korzystanie z zezwoleri na
sprzedaz napojow alkoholowych. Mie.dzy innymi skontrolowana zostata uchwata Nr XXI/100/97 Rady
Gminy z dnia 25 kwietnia 1997 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedazy napojow
alkoholowych oraz warunkow sprzedazy tych napojow na terenie gminy Budziszewice. W uchwale
tej, w § 2 pkt 2 wymienione byty warunki, jakie musi spetniac punkt sprzedazy napojow
alkoholowych,

przeznaczonych do spozycia na miejscu tj. min. okres"lona zostata minimalna

powierzchnia pomieszczenia do spozywania alkoholu, wyposazenie i zabezpieczenie, wyodr^bniona i
odgrodzona powierzchnia przeznaczona wytqcznie do spozywania positk6w, toaleta. Umieszczenie
tych zapisow, zdaniem kontrolujqcego, przekroczyto wynikaja.ce z przepis6w uprawnienia rady i moze
bye uznane jako ograniczenie swobody dziatalnosci gospodarczej. Rada Gminy na podstawie
dyspozycji art.12 ustawy o wychowaniu w trzezwo^ci i przeciwdziataniu alkoholizmowi, nie ma
kompetencji do okreslania dalszych, niewymienionych w ustawie, zakazow czy nakazow dotyczqcych
sprzedazy i podawania napoj6w alkoholowych. Przepisy upowazniaja. tylko do ustalenia w drodze
uchwaty zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedazy i podawania napoj6w alkoholowych.
Zobowiqzatem sie,, ze do 20 pazdziernika dokonamy zmiany tej uchwaty.
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Sta.d tez dzisiejsza sesja i projekt uchwaty w tej sprawie.
Jezeli chodzi o tresc uchwaty odlegtosc usytuowania miejsc sprzedazy i podawania napojow
alkoholowych od obiektow chronionych tj. od szkot, przedszkoli, swietlic wiejskich, kosciota, nie ulega
zmianie i wynosid b^dzie tak jak dotychczas 40m.
Poza tym okreslony zostat dok+adnie sposob pomiaru tej odlegtosci.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczacy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie okreslenia zasad
usytuowania na terenie Gminy Budziszewice miejsc sprzedazy i podawania napojow alkoholowych,
po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyjQciem -15

•

przeciw

•

wstrzymato SJQ - 0

-0

Uchwaty przyfato.
Uchwata nr XVII/93/2012 w sprawie okreslenia zasad usytuowania na terenie Gminy Budziszewice
miejsc sprzedazy i podawania napojow alkoholowych stanowi zafqcznik do niniejszego protokotu.

2) przviecia zmian w Statucie Zwiazku Miedzveminnego ..Bzura" z siedziba w towiczu

Wojt - Marian Holak - wyjasnit, ze tym razem zmiany w statucie zwiqzku Mi^dzygminnego ,,Bzura"
polegajq na uwzgl^dnieniu w nim zadari publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
niezb^dnych do utrzymania czystosci i porza_dku na terenie gmin Uczestnikow Zwia.zku.
Wymienione 53 wszystkie zadania, ktdre realizowat b^dzie w tym zakresie w imieniu Gmin- Zwigzek.
Jest to min. obj^cie wszystkich wtascicieli nieruchomosci na terenie Uczestnikow Zwiqzku systemem
gospodarowania

odpadami

komunalnymi,

zapewnienie

budowy,

utrzymania

i

eksploatacji

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadow komunalnych, nadz6r nad gospodarowaniem
odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadan powierzonych podmiotom odbierajqcym odpady
komunalne

od

wtascicieli

nieruchomosci,

ustanowienie

selektywnego

zbierania

odpadow

komunalnych; okreslenie terminow, cz^stotliwosci i trybu uiszczania optat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi; przyjmowanie od wtascicieli nieruchomosci deklaracji o wysokosci optaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi; okreslenie wysokos'ci optat.
Krotko mowiqc sq to wszystkie zadania, kt6re musielibysmy realizowac sami, gdybysmy nie nalezeli
do Zwiqzku. Zadania te wynikajq z przepisow o utrzymaniu czystosci i porza.dku w gminach, o
odpadach, o zuzytym sprz^cie elektrycznym i elektronicznym, o obowigzkach przedsi^biorcow w
zakresie gospodarowania niektbrymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej.
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Dodat, ze zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zmiana statutu naste,puje w trybie przewidzianym dla
jego ustanowienia bezwzgle_dna. wie.kszosciq gtosow ustawowego sktadu rady gminy.
Zmiana statutu podlega zgtoszeniu do rejestru zwiqzkow mie.dzygminnych i wymaga przedtozenia
organowi rejestrowemu uchwat rad gmin o przyj^ciu zmiany statutu zwiqzku oraz wyciqgow z
protokotbw posiedzeri rad gmin dotyczqcych podjQcia uchwat o przyJQCiu zmiany statutu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie przyje,cia zmian w
Statucie Zwiqzku Mi^dzygminnego ,,Bzura" z siedzibq w towiczu , po czym poddat go pod gtosowanie,
w wyniku czego:
•

za przyje,ciem -15

•

przeciw

•

wstrzymato si$ - 0

-0

Uchwatq przyfeto.
Uchwata nr XVII/94/2012 w sprawie przyjecia zmian w Statucie Zwiqzku Mi$dzygminnego ,,Bzura" z
siedzibq w towiczu stanowi zatqcznik do niniejszego protokofu.

PUNKT 5i 6
ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI
SPRAWY R6ZNE

Radna - Marta Gierach - Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej - poinformowata, ze Komisja
Rewizyjna Rady Gminy zaplanowata przeprowadzic jeszcze w tym roku dwie kontrole. Pierwsza to
kontrola procedury wyboru dyrektora Zespotu Szk6t w Budziszewicach, druga zas dotyczytaby
przetargu na dozywianie dzieci.
Kontrole te uje_te zostaty w rocznym planie kontroli. Plan na ten rok nie byt jeszcze zatwierdzany
przez Rade, Gminy. Aby zatem kontrole te mogty SJQ odbyc prosze. o jego zatwierdzenie.
Przewodnlczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat, kto jest za zatwierdzeniem Rocznego planu
Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok, w wyniku czego:
•

za gtosowato

-15

•

przeciw

-0

•

wstrzymato sie, - 0

Plan kontroli przyjqto.
Roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budziszewice na 2012 rok stanowi zatqcznik do
niniejszego protokotu.
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Radny - Stawomir Sala - zapytat o tablice, z nazwa. miejscowosci.
W6jt - Marian Holak- poinformowat, ze sprawa zostata zgtoszona do Zarzqdu Drog Powiatowych.
Radny - Stanistaw Rutkowski - zapytat o zasypany row melioracyjny koto posesji Dzikowskich.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze ta kwestia takze zgtoszona zostata do Powiatu.

PUNKT7
ZAKONCZENIE OBRAD

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - dzi^kujqc wszystkim za przybycie

zamkna.t XVII

nadzwyczajna. sesje. Rady Gminy Budziszewice.

Przewodniczqcy Rady Gminy
/ ft'C /t 11 f'^
/'Piotr Jagietto

