PROTOKOt NR XXI/2013
Z SESJI RADY GMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 28 LUTEGO 2013 ROKU
W SALI POSIEDZEN URZE.DU GMINY

Liczba radnych -15
Liczba obecnych -14
Lista obecnosci 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.
3.
4.

Przedstawienie porzgdku obrad.
PrzyJQcie protokotu z poprzedniej sesji.
Podje.cie uchwat w sprawach:
1) regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Budziszewice,
2) zmiany uchwaty Nr XX/119/2013 rady Gminy Budziszewice z dnia 30 stycznia 2013 roku w
sprawie wzoru deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
sktadanej przez wtasciciela nieruchomosci, na ktorych zamieszkuja. mieszkancy,
3) wymagari, jakie powinien spetniac przedsie.biorca ubiegaja_cy SJQ o uzyskanie zezwolenia w
zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierz^tami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierza.t, a takze grzebowisk i spalarni zwtok zwierz^cych i ich cz^sci na terenie Gminy
Budziszewice,
4) wymagan, jakie powinien spetniac przedsie,biorca ubiegajqcy SJQ o uzyskanie zezwolenia w
zakresie oprozniania zbiornikow bezodptywowych i transportu nieczystosci ciektych na
terenie Gminy Budziszewice.
5) odpowiedzi na skarge. wniesiona. przez Prokuratur^ Rejonowa. w Tomaszowie Mazowieckim
do Wojewodzkiego Sa.du Administracyjnego w todzi na Uchwat^ Nr XI/64/12 Rady Gminy

5.

Budziszewice z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia optat za swiadczenia
udzielane przez Punkt Przedszkolny w R^kawcu prowadzony przez Gmine. Budziszewice,
Informacja Wojta o dziataniach podejmowanych w okresie mie.dzy sesjami Rady Gminy.

6.
7.
8.

Zapytania i wolne wnioski.
Sprawy rozne.
Zakonczenie obrad.

PUNKT 1
OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM

Przewodnicza,cy Rady Gminy -Piotr Jagietto - powitat wszystkich przybytych na XXI SesjQ Rady Gminy
Budziszewice, po czym stwierdzit quorum informujqc, ze na pie.tnastu radnych obecnych jest
czternastu.
PUNKT 2
PRZEDSTAWIENIE PORZA.DKU OBRAD

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - przedstawit porzqdek obrad, po czy zapytat o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
PUNKT 3
PRZYJE.CIE PROTOKOtU Z POPRZEDNIEJ SESJI

Protokoty Nr XX/2013 wytozono do wgla_du.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat kto jest za przyje,ciem protokotu z poprzedniej
sesji, w wyniku czego:
•

za gtosowato

-14

•

przeciw

-0

• wstrzymato siQ - 0
Protokot z poprzedniej sesji przyj^to.
PUNKT 4
PODJE.CIE UCHWAt W SPRAWACH:

1) regulaminu utrzymania czvstosci i porzadku na terenie Rminv Budziszewice
Inspektor UG- Monika Skorzycka - przypomniata, ze uchwat^ w tej sprawie Rada Gminy
podejmowata na sesji w miesiqcu grudniu. Niemniej z uwagi na fakt, ze sq to nowe przepisy i tak
naprawd^ jeszcze nikt do korica nie wie jak to be,dzie - zalecono nam wprowadzenie poprawek do
podjQtej uchwaty. Dla czytelnosci proponujemy uchylenie poprzedniej uchwaty i podj^cie nowej.
NastQpnie omowita projekt uchwaty, po czym poprosita o pytania.
Wojt - Marian Holak - nalezy do tej sprawy podchodzic z pewna rezerwa.. Nie wiadomo jeszcze co
zmieni S!Q do lipca.
Radny - Stawomir Sala - wracaja.c do letnikow, to wiem, ze w obecnej chwili firma, ktora odbiera
odpady z naszego terenu nie bardzo jest zainteresowana podpisywaniem umow na okreslony czas.
Radna - Danuta Chata- zapytata kto be.dzie kontrolowat czy segregujemy odpady.
Wojt - Marian Holak - w interesie kazdej Firmy jest to aby zebrac odpady posegregowane. Uwazam,
ze nie trudno be.dzie to sprawdzic.

Przewodniczacy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie regulaminu
utrzymania czystosci i porza_dku na terenie Gminy Budziszewice, po czym poddat go pod gtosowanie,
w wyniku czego:
•

za przyjQciem - 14

•

przeciw

-0

• wstrzymato SJQ - 0
Uchwaty przyfeto.
Uchwata nr XXI/120/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy
Budziszewice stanowi zafqcznik do niniejszego protokotu.
2) zmianv uchwatv Nr XX/119/2013 radv Gminv Budziszewice z dnia 30 stvcznia 2013 roku w
sprawie wzoru deklaracii o wvsokosci optatv za gospodarowanie odpadami komunalnvmi
sktadanei przez wtasciciela nieruchomosci. na ktorvch zamieszkuia mieszkancv.
Inspektor UG - Monika Skorzycka - podobnie jak w przypadku regulaminu tak i w tej uchwale
zachodzi koniecznosc wprowadzenia zmian.
Po pierwsze musimy zmienic zapis dotyczqcy terminu ztozenia pierwszej deklaracji. Okreslilismy go
bowiem na dzieri 28 lutego, a do tego czasu nasza uchwata nie wejdzie jeszcze w zycie.
Nast^pnie omowita projekt uchwaty, po czym poprosita o pytania.
Pytari nie zgtoszono.
Przewodniczacy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany uchwaty
Nr XX/119/2013 rady Gminy Budziszewice z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o
wysokosci optaty za gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

sktadanej przez wtasciciela

nieruchomosci, na ktorych zamieszkuja, mieszkancy, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku
czego:
• za przyjQciem - 14
•

przeciw

-0

•

wstrzymato SJQ - 0

Uchwaty przyfeto.
Uchwata nr XX/121/2013 w sprawie zmiany uchwaty Nr XX/119/2013 rady Gminy Budziszewice z
dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi sktadanej przez wtasciciela nieruchomosci, na ktorych zamieszkujq
mieszkancy stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
/Ogtoszono przerwe^./
3) wvmagan. iakie powinien spetniac przedsiebiorca ubiegaiacv sie o uzvskanie zezwolenia w
zakresie ochronv przez bezdomnvmi zwierzetami. prowadzenia schronisk dla bezdomnvch
zwierzat. a takze grzebowisk i spalarni zwtok zwierzecvch i ich czesci na terenie Gminv
Budziszewice.

Wojt - Marian Holak - uchwata ta okresla wymagania, jakie powinien spetniac przedsi^biorca
ubiegajgcy si? o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Budziszewice, dziatalnosci w

zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzQtami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierzgt, a takze grzebowisk i spalarni zwtok zwierze.cych i ich cze.sci.
Radny - Stawomir Sala - jakie sa. koszty utrzymania psa w schronisku?
Wojt - Marian Holak - za jednego psa ptacimy miesie.cznie 230-240 ztotych. Obecnie mamy ich w
schronisku 9. Rocznie daje to wie_c kwote. przeszto 25 tysie.cy. Sa. to wie,c wcale nie mate pienigdze.
Radny - Andrzej Lewandowski - skqd mamy pewnosc, ze te psy tarn zyja..
Wojt - Marian Holak - co miesiqc otrzymujemy ptytQ z filmem.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodnicza.cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie wymagan, jakie
powinien spetniac przedsi^biorca ubiegaja.cy sie. o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przez
bezdomnymi zwierze,tami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzqt, a takze grzebowisk i
spalarni zwtok zwierze.cych i ich cze,sci na terenie Gminy Budziszewice, po czym poddat go pod
gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyjQciem - 14

•

przeciw

•

wstrzymato sie. - 0

-0

Uchwaty przyjqto.
Uchwata nr XXI/122/2013 w sprawie wymagan, jakie powinien spetniac przedsi^biorca ubiegajqcy s/?
o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzgtami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierzqt, a takze grzebowisk i spalarni zwtok zwierzqcych i ich cze^sci na terenie
Gminy Budziszewice stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
PObrady opuscit radny Wtodzimierz Janeczek, obecnych - 13/
4) wvmagan. iakie powinien spetniac przedsiebiorca ubiegaiacv sie o uzvskanie zezwolenia w
zakresie oprozniania zbiornikow bezodplywowvch i transportu nieczvstosci ciektvch na
terenie Gminv Budziszewice.
Wojt -

Marian Holak

przedsie.biorca

- wyjasnit, ze uchwata okresla wymagania jakie powinien spetniac

ubiegajqcy

si^

o

uzyskanie zezwolenia w

zakresie oprozniania

zbiornikow

bezodptywowych i transportu nieczystosci ciektych na terenie Gminy Budziszewice.
NastQpnie przytoczyt zapisy projektu uchwaty.
Przewodnicza,cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie wymagan, jakie
powinien spetniac przedsie_biorca ubiegajqcy sie. o uzyskanie zezwolenia w zakresie oprozniania
zbiornikow bezodptywowych i transportu nieczystosci ciektych na terenie Gminy Budziszewice , po
czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyjQciem - 13

•

przeciw

•

wstrzymato sie. - 0

Uchwaty przyfeto.

-0

Uchwata nr XXI/123/2013 w sprawie wymagari, jakie powinien spetniac przedsi^biorca ubiegajqcy s/e
o uzyskanie zezwolenia w zakresie oprozniania zbiornikow bezodptywowych i transportu nieczystosci
ciektych na terenie Gminy Budziszewice stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
5) odpowiedzi na skaree wniesiona przez Prokurature Reionowa w Tomaszowie
Mazowieckim do Woiewodzkieeo Sadu Administracvinego w todzi na Uchwate Nr
XI/64/12 Radv Gminv Budziszewice z dnia 27 stvcznia 2012 roku w sprawie ustalenia optat
za swiadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolnv w Rekawcu prowadzonv przez Gmine
Budziszewice,
Inspektor UG - Malgorzata Wojcik - prokurator rejonowy ztozyt skarge^ do Wojewodzkiego Sqdu
Administracyjnego w todzi na uchwate^ Rady Gminy Nr XI/64/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku w
sprawie ustalenia optat za swiadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Re.kawcu prowadzony
przez Gmine. Budziszewice.
Uchwale tej zarzucit raza.ce naruszenia przepisow prawa, polegaja.ee na braku precyzyjnego
wskazania w tresci § 2 zaskarzonej uchwaty rodzaju swiadczeri, za ktore ustalono odptatnosc.
Naste.pnie odczytata przedmiotowa. skarge..
Dodata, ze zgodnie z ustawa. Prawo o poste.powaniu przed sqdami administracyjnymi skargQ wnosi siQ
za posrednictwem organu, ktorego dziatanie jest przedmiotem skargi.
Organ ten przekazuje skargQ sa.dowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzia. na skarg^ w terminie
trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.
Po tych wyjasnieniach odczytata projekt odpowiedzi na skargQ.
Przewodnicza.cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgioszono,
Przewodniczacy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie odpowiedzi na
skargQ wniesiona. przez Prokurature, Rejonowa. w Tomaszowie Mazowieckim do Wojewodzkiego Sqdu
Administracyjnego w todzi na Uchwate. Nr XI/64/12 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27 stycznia 2012
roku w sprawie ustalenia optat za swiadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Re.kawcu
prowadzony przez Gmine. Budziszewice, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyjQciem -13

•

przeciw

-0

• wstrzymato sie. - 0
Uchwaty przyjqto.
Uchwata nr XXI/124/2013 w sprawie odpowiedzi na skarg% wniesionq przez Prokuraturq Rejonowq w
Tomaszowie Mazowieckim do Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w todzi na Uchwaty Nr
XI/64/12 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia optat za
swiadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Rekawcu prowadzony przez Gminq Budziszewice,
stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
PUNKT 5
INFORMACIA W6JTA O DZIAtANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIE.DZY SESJAMI
RADY GMINY

Wojt - Marian Holak - w okresie od ostatniej sesji:
•

ogtosilismy przetargi na wykonanie nast^puja.cych zadan:

-

urzqdzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowosci Re_kawiec,

-

urzqdzenie boiska w miejscowosci We,grzynowice,

-

ztozylismy wniosek do Urze,du marszatkowskiego o dofinansowanie wykonania naktadki
asfaltowej na drodze w Nepomucenowie,

-

uzgodnilismy z Powiatowym Zarza.dem Drog, ze droga w Budziszewicach od skrzyzowania w
kierunku Re_kawca, do skrzyzowania z ulica. Osiedlowa. zostanie przebudowana tzn. be.dzie
poszerzona i potozona zostanie nowa naktadka,

-

prowadzimy rozmowy z Wojewodzkim Zarza_dem Drog aby poszerzyc droge. w kierunku
Koluszek.

-

Otrzymalismy zwrot srodkow za budowe, kanalizacji,

-

Wykonalismy audyt budynku szkoty w Re,kawcu, bo jak juz informowatem planujemy zmienic
tarn ogrzewanie z olejowego na ogrzewanie peletem,

Rozpocze.ty sie, prace przy rewitalizacji parku w miejscowosci Budziszewice.
NastQpnie dodat, ze robimy wiele rzeczy, o ktorych nie mowimy. I to chyba niedobrze.
Nalezy uswiadamiac mieszkancom wszystkie fakty, bo nam wydajq sie. one oczywiste, a dla innych
wcale takie nie sa..
PUNKT6J7
ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI
SPRAWY R6ZNE

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat pismo z Gminy Inowtodz z prosbg o
udzielenie wsparcia finansowego na wydatki zwiqzane z usuwaniem skutkow pozaru budynku
wielorodzinnego, stanowia.cego mienie komunalne gminy.+
Nast^pnie zapytat radnych czy sq za tym aby pomocy takiej udzielic.
Rada Gminy opowiedziata sie. za udzieleniem gminie Inowtodz pomocy finansowej.
Uchwata w tej sprawie, okreslaja.ca min. wysokosc udzielanej pomocy podjQta zostanie na naste,pnej
sesji Rady.
Radny - Andrzej Lewandowski - zwrocil uwage. na potrzeb^ naprawy drog gminnych.
Wojt - Marian Holak - zrobimy to najwczesniej na koniec kwietnia.
Radny - Andrzej Lewandowski - stwierdzit, ze to za pozno. Wowczas b^dq juz wielkie dziury.
PUNKT8
ZAKONCZENIE OBRAD

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - dzi^kujqc wszystkim za przybycie zamkna.t XXI
Rady Gminy Budziszewice.
Przewodnicza_cy Rady Grmny
(.-'^.,/;v97/£

Piotr Jagietto

