PROTOKOt NR XXIII/2013
Z SESJI RADY GMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 29 MAJA 2013 ROKU
W SALI POSIEDZEN URZ^DU GMINY

Liczba radnych

-15

Liczba obecnych -15
Lista obecnosci stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
Ponadto w posiedzeniu udziaf wzieli:
Wojt Gminy - Marian Holak
Sekretarz Gminy - Alina Jarecka
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak
p.o.Kierownika GOPS-Agnieszka Malinowska
Porzadek obrad:
1.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.
3.
4.

Przedstawienie porzqdku obrad.
Przyje,cie protokotu z poprzedniej sesji.
Podj^cie uchwat wsprawach:
1) Zmiany budzetu gminy na 2013 rok,
2) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,
3) Zacia_gni$cia pozyczki z budzetu paristwa na wyprzedzaja^ce finansowanie w ramach PROW
2007-2013,
4) Przyj^cia programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierza_t na terenie Gminy Budziszewice w 2013 roku,
5) Zmiany Uchwaty Nr XX/103/08 Rady Gminy Budziszewice z dnia 21 listopada 2008 roku w
sprawie przyj^cia Gminnej Strategii Rozwia.zywania problemow Spotecznych Gminy

5.

Budziszewice na lata 2008-2015
Przedstawienia Sprawozdania z realizacji Rocznego programu wspotpracy Gminy Budziszewice z
organizacjami pozarza.dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

6.

Przedstawienie Sprawozdania z dziatalnosci Gminnego Osrodka

Pomocy Spotecznej w

Budziszewicach za 2012 rok.
7. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwigzywania Problemow
Alkoholowych za 2012 rok.
8. Przedstawienie Oceny zasobow Pomocy Spotecznej za rok 2012 dla Gminy Budziszewice.
9. Informacja Wojta o dziataniach podejmowanych w okresie mi^dzy sesjami Rady Gminy.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Sprawy rozne.
12. Zakoriczenie obrad.

PUNKT 1
OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczqcy Rady Gminy -Piotr Jagietto - powitat wszystkich przybytych na XXIII Sesje. Rady
Gminy Budziszewice, po czym stwierdzit quorum informujgc, zena pie_tnastu radnych obecnych jest
dziesie.ciu.
PUNKT 2
PRZEDSTAWIENIE PORZA.DKU OBRAD
Przewodnicza_cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - przedstawit porza_dek obrad, po czym zapytat o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
PUNKT 3
PRZYJECIE PROTOKOtU Z POPRZEDNIEJ SESJI
Protokot Nr XXII/2013 wytozono do wgla_du.
Przewodnicza.cy 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

- 10

•

przeciw

•

wstrzymato sie_ - 0

-0

Protokot z poprzedniej sesji przyj^to.
PUNKT 4
PODJE.CIE UCHWAt W SPRAWACH:
1) zmianv budzetu gminv Budziszewice
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - proponuje SJQ zmniejszenie planu wydatkow i planu
przychodow o kwotQ 108.412,38zt.
Plan przychodow po zmianach wynosit be_dzie 709.740,62zt.
Plan wydatkow po zmianach wynosit be_dzie 7.323.257,61zt.
z czego wydatki biez^ce - 6.097.615,78zt,
- wydatki maja_tkowe - 1.225.641,83zt.
Limit wydatkow na realizacj^ rocznych zadan inwestycyjnych zwi^ksza si^ o kwot^ 8.600,00zt.
Ponadto zmniejsza sie. plan rezerwy ogolnej o kwot^ 5.587,00zt.
NastQpnie omowita proponowane zmiany budzetu gminy, po czym poprosita o pytania.
/Przybyta radna Marta Gierach, obecnych -ll./
Przewodnicza_cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany budzetu
gminy Budziszewice na 2013 rok, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
• za przyjQciem - 11
•

przeciw

-0

•

wstrzymato si§ - 0

2

Uchwatz przyfeto.
Uchwata nr XXIII/131/2013
niniejszego protokotu.

w sprawie zmiany budzetu gminy no 2013 rok stanowi zatqcznik do

2) zmianv Wieloletniei Prognozv Finansowei Gminv Budziszewice.
/Przybyta radna Aneta Nawrocka, obecnych -12./
SkarbnikGminy- Elzbieta Andryszczak- wyjasnita, ze w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2013 - 2016 dokonano zmian w zata.czniku nr 1 i 2 i tak:
1) w zata.czniku nr 1 "Wieloletnia
naste.puja.cych zmian:

Prognoza

Finansowa Gminy

Budziszewice"

dokonano

a) w zakresie dochodow:
-

dla roku 2013 zaktualizowano plan dochodow (bieza.cych ) do wysokosci wynikajgcych z
zarza_dzeri i uchwaty zmieniaja.cych budzet na 2013 rok (dochody zwie,kszono o 103.478,31 w
tym dochody z tytutu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele bieza.ce o 100.577,71 zt),

-

dla roku 2014 zmniejszono plan dochodow ogotem i dochodow maja.tkowych w tym z tytutu
dotacji oraz srodkow przeznaczonych na inwestycje o 115.656,00 zt;

b) w zakresie wydatkow:
-

dla roku 2013 zaktualizowano wydatki do wysokosci wynikaja.cych z zarza.dzeri i uchwat
zmieniajqcych budzet na 2013 rok. Wydatki ogotem zmniejszono o 4.934,07 zt, przy czym
wydatki bieza.ce zwi^kszono o kwot? 87.121,93 zt, a wydatki maja.tkowe zmniejszono o

kwote. 92.056,00 zt;
c) w zakresie przychodow budzetu:
-

dla roku 2013 zmniejszono przychody o kwot^ 108.412,38 zt, przy czym wolne srodki o
ktorych mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zwie_kszono o kwot? 7.243,62 zt, a przychody z
tytutu pozyczki na wyprzedzaja.ce finansowanie zadari z udziatem srodkow z Unii Europejskiej
zmniejszono k kwote. 115.656,00;

d)
e)
f)

w zakresie rozchodow budzetu:
dla roku 2014 zmniejszono sptaty rat kapitatowych z tytutu kredytow i pozyczek o 115.656,00
zt, w tym z tytutu wyta.czeri okreslonych w art.243 ust.3 pkt 1 o kwot? 115.656,00 zt;
w zakresie kwoty dtugu - zmniejszono kwot? Dtugu o 115.656,00 zt w tym kwota dtugu
podlegaja.ca wyleczeniu z art.170 ust.3 ufp z 2005r. 115.656,00 zt;
w zakresie informacji uzupetniaj^cych o wybranych rodzajach wydatkow budzetowych,
dostosowano plany wydatkow do dokonanych zmian w planie wydatkow na 2013 rok i tak:

-

planowane wydatki biezqce na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane zwie.kszono o
966,39 zt;

g)
-

plan wydatkow (maja.tkowych) obje_tych limitem art.226 ust.3 zmniejszono o 106.656,00 zt,
plan wydatkow na inwestycje kontynuowane zmniejszono o 98.656,00 zt,
plan wydatkow na nowe inwestycje zwie.kszono o 8.600,00 zt.
w zakresie finansowania programow, projektow lub zadan realizowanych z udziatem
srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3 ustawy:
dla roku 2014 zmniejszono planowane dochody maja.tkowe na programy, projekty
finansowane z udziatem srodkow z Unii Europejskiej o 115.656,00 zt,

dla roku 2013 dostosowano wydatki maja.tkowe na programy, projekty realizowane z
udziatem srodkow z Unii Europejskiej do wysokosci wynikaja.cych ze zmian w budzecie;
2) w zata.czniku nr 2 "Wykaz przedsie.wzie.c do WPF" dokonano naste.puja.cych zmian:
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•

zmniejszono limit wydatkow na przedsie.wzie,cie "Urza.dzenie przestrzeni rekreacyjno
sportowej w miejscowosci Re_kawiec oraz urzqdzenie boiska w miejscowosci We.grzynowice"
o kwote. 115.656,00 zt w zwigzku z rozstrzygnie.ciem przetargu na wymieniony projekt,

•

na przedsie.wzie.cie "Rewitalizacja parku w miejscowosci Budziszewice wraz z uktadem
wodnym" zwi^kszono limit wydatkow o 15.000,00 zt,

•

dla przedsie.wzie.cia "Edukacyjne Wrota Regionu todzkiego - rozwoj w petni

zinformatyzowanego systemu oswiatowego, opartego o elektroniczne ustugi edukacyjne, co
przyczyni SJQ do zmniejszenia istnieja.cych dysproporcji w doste.pie do ustug elektronicznych"
zmieniono okres realizacji z lat 2012- 2014 na lata 2013 -2014.
Nast^pnie poprosita o pytania.
Pytah nie zgtoszono.
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 przyjQciem - 12

•

przeciw

-0

• wstrzymato sie. - 0
Uchwatq przyfeto.
Uchwata nr XXI11/132/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice
stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
3) zaciaeniecia pozvczki z budzetu paristwa na wyprzedzaiace finansowanie w ramach PROW
2007-2013
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - - proponuje sie. zacia.gnie.cie pozyczki z budzetu paristwa w
Banku Gospodarstwa Krajowego oddziat w todzi w wysokosci 216.35000zt z przeznaczeniem na
realizacjs operacji pn. ,,Urz^dzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w miejscowosci R^kawiec oraz
urzqdzenia boiska w miejscowosci Wqgrzynowice" realizowanej w ramach dziatania 413 ,,Wdrazanie
Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadaja_cym warunkom przyznania pomocy w
ramach dziatania ,,Odnowa i Rozwoj Wsi" obj^tego PROW na lata 2007-2013.
Pozyczka przeznaczona be_dzie na wyprzedzaja.ce finansowanie dziatari dotowanych z budzetu Unii
Europejskiej w 2013 roku. Sptata pozyczki nasta.pi po otrzymaniu srodkow z budzetu UE.
Przewodnicza.cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodnicza.cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zacia.gni^cia
pozyczki z budzetu paristwa na wyprzedzaja.ce finansowanie w ramach PROW 2007-2013, po czym
poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyJQciem - 12

•

przeciw

-0

• wstrzymato sie. - 0
Uchwat? przyfeto.
Uchwata nr XXIII/133/2013 w sprawie zaciqgni^cia pozyczki z budzetu pahstwa na wyprzedzajqce
finansowanie w ramach PROW 2007-2013 stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
/Ogtoszono przerwe_./
/Przybyta radna Dorota Kowalczyk, obecnych -13./
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4) przviecia programu opieki nad zwierzetami bezdomnvmi oraz zapobieeania bezdomnosci
zwierzad na terenie Gminv Budziszewice w 2013 roku.
Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze zgodnie z ustawg z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierzqt Rada Gminy ma obowia_zek kazdego roku uchwalac program opieki nad zwierzetami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt. Program ten okresla min. zasady
poste.powania z bezdomnymi zwierze_tami i zasady opieki nad wolno zyja_cymi kotami. Ponadto
ustalone zostaty procedury poste_powania ze zwierze.tami w przypadku wyst^pienia zdarzenia
drogowego z ich udziatem oraz w przypadku odebrania zwierze.cia wtascicielowi przez Wojta w
drodze decyzji administracyjnej.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodnicza_cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie przyje_cia
programu opieki nad zwierze_tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie
Gminy Budziszewice w 2013 roku, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyJQciem -13

•

przeciw

-0

• wstrzymato sie. - 0
Uchwaty przyjqto.
Uchwata nr XXIII/134/2013 w sprawie przyjqcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Budziszewice w 2013 roku stanowi zatqcznik do
niniejszego protokotu.
5) zmianv Uchwatv Nr XX/103/08 Radv Gminv Budziszewice z dnia 21 listopada 2008 roku w
sprawie Przviecia Gminnei Strateeii Rozwiazvwania Problemow Spotecznvch Gminv
Budziszewice na lata 2008-2015
Inspektor UG - Matgorzata Wojcik - przypomniata, ze gmina Budziszewice zadeklarowata swoj
udziat w projekcie pn. Edukacyjne Wrota Regionu todzkiego. Deklaracja ta znalazta odzwierciedlenie
w budzecie gminy oraz Wieloletniej prognozie finansowej gminy. Oprocz tego zadanie to musi bye
takze wpisane do

Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2007-2013. Gmina Budziszewice nie

posiada jednak takiego dokumentu. Za Plan Rozwoju Lokalnego postuzy nam wie.c w tym przypadku
Gminna Strategia Rozwia_zywania Problemow Spotecznych. Zmiany Uchwaty be,da_ zatem polegaty na
wpisaniu zadania pn. Edukacyjne Wrota Regionu todzkiego do Strategii.
NastQpnie omowita projekt uchwaty.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany Uchwaty
Nr XX/103/08 Rady Gminy Budziszewice z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie Przyj^cia Gminnej
Strategii Rozwia_zywania Problemow Spotecznych Gminy Budziszewice na lata 2008-2015, po czym
poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyje.ciem - 13

•

przeciw

-0

• wstrzymato sie. - 0
Uchwatq przyfeto.
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Uchwata nr XXI11/135/2013 w sprawie zmiany Uchwafy Nr XX/103/08 Rady Gminy Budziszewice z
dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie Przyjqcia Gminnej Strategii Rozwiqzywania Problemow
Spotecznych Gminy Budziszewice na lata 2008-2015 stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
PUNKT5
PRZEDSTAWIENIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPOtPRACY
GMINY BUDZISZEWICE

Z ORGANIZACJAMI POZARZA.DOWYMI ORAZ

WYMIENIONYMI W ART.3

UST.3 USTAWY

PODMIOTAMI

Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O

DZIAtALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2012.

Inspektor UG - Matgorzata Wojcik - przypomniata, ze ,,Roczny program wspotpracy Gminy
Budziszewice z organizacjami pozarzgdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012"
uchwalony zostat Uchwata. Nr X/51/11 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29 grudnia 2011r.
Gtowna. forma, wspotpracy byta forma o charakterze finansowym, polegaja.ca na zleceniu
wykonania zadania wraz z udzieleniem wsparcia finansowego. Zlecenie realizacji zadania odbyto sie_
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie.
Przedmiotem wspotpracy gminy z organizacjami pozarzgdowymi byto zadanie publiczne okreslone w programie jako priorytetowe - podejmowane w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice.
Wytonienie podmiotu, ktoremu zlecono wykonanie zadania odbyto sie, w drodze jednego
otwartego konkursu ofert. Oferte, w terminie przewidzianym w ogtoszeniu - jako jedyny- ztozyt KLUB
SPORTOWY ZJEDNOCZENI BUDZISZEWICE.
Catkowity koszt zadania wyniost 25.929,94 zt, z czego 25.000,00 zt to kwota pochodzqca z dotacji,
1,35 zt odsetki bankowe od dotacji, 288,59 z* koszty pokryte ze srodkow finansowych wtasnych
ustugodawcy oraz 640,00 zt koszty pokryte z wktadu osobowego.
Dodata, ze Dotacje w wysokoSci 25.000,00 zl Klub Sportowy Zjednoczeni

Budziszewice

wydatkowal nast^puj^co:.
Koszty pokryte
z dotacji
882,00
6.020,00
1.022,00
3.752,40
6.084,23
76,09
228,00
1.210,00
2.800,00
1.325,28
Koszty pokryte
z dotacji

Koszty merytoryczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ubezpieczenie zawodnikow seniorow i mtodzikow
Zatrudnienie trenera
Delegacje i ryczatty se_dziowskie
Wynaje_cie autokaru
Zakup stroju i sprz^tu sportowego
Zakup artykutow medycznych
Zakup wody mineralnej
Optaty w OZPN Piotrkow Trybunalski
Zatrudnienie osoby do utrzymania boiska
Zakup materiatow do utrzymania boiska i budynku socjalnego

Koszty obstugi zadania publicznego w tym koszty administracyjne
11.

Koszty zwiqzane z prowadzeniem ksie_gowosci
Razem

1.600,00
25.000,00

Przewodnicza_cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - szczegotowe sprawozdanie z realizacji ,,Rocznego
programu wspotpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarza^dowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2012" wszyscy radni otrzymali wczesniej. Prosze. zatem o uwagi.
Sottys - Marek Owczarek - jezeli chodzi o sport na terenie naszej gminy to nie idzie to w dobrym
kierunku. Na treningi przychodzi mato osob. Wie_kszosc meczy druzyna przegrata.
Inspektor - Matgorzata Wojcik - w ramach rundy wiosennej rozegrano 11 meczy oraz 5 spotkan
sparringowych z druzynami z innych lig. Na 11 meczy seniorzy wygrali 6 razy, zremisowali 2 razy,
przegrali 3 razy. Takie wyniki spowodowaty, ze druzyna zajeja IV miejsce /na XII druzyn/ w Klasie B
gr. I. W ramach rundy jesiennej rozegrano 11 meczy ligowych oraz 4 spotkania sparringowe. Na 11
meczy seniorzy wygrali 4 razy, zremisowali 2 razy, przegrali 5 razy.
Sottys - Marek Owczarek - nie chodzi mi o to, aby rozwigzac druzyne.. Moze warto jednak
zastanowic sie, nad zmiang trenera, bo ten ktory jest obecnie podobno wymaga zbyt duzo. Moze to
jest przyczynq tego, ze zawodnicy nie biora. udziatu w treningach.
Wojt - Marian Holak - Klub funkcjonuje w formie stowarzyszenia i tak naprawde, to my jako Gmina
nie mamy wptywu na decyzje, ktore sa. przez nich podejmowane. Poza tym uwazam, ze nie chodzi w
tym wszystkim o wyniki. Oczywiscie mito jest wygrywac. Niemniej jednak wazniejsze w tym
przypadku jest to, ze tym ludziom w ogole chce sie_ to robic.
Sottys - Marek Owczarek - w ostatnim czasie na meczach grato po 4 zawodnikow z naszego terenu.
Moze faktycznie trener jest zbyt rygorystyczny i dlatego chtopaki nie chodza. na treningi, w skutek
czego w trakcie meczu nie sa. wpuszczani na boisko.
Radny - Stanistaw Rutkowski - moze warto nawiqzac wspotprace. ze szkot$ po to, aby juz tych
najmtodszych zache_cac do kopania pitki.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat kto jest za przyje_ciem sprawozdania z
realizacji ,,Rocznego programu wspotpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarza_dowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2012", w wyniku czego:
•

za gtosowato

•

przeciw

-13
-0

• wstrzymato sie. - 0
Sprawozdanie z realizacji ,,Rocznego programu wspotpracy Gminy Budziszewice z organizacjami
pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 przyjqto.
Przedmiotowe sprawozdanie stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
PUNKT6
PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAtALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY
SPOtECZNEJ W BUDZISZEWICACH ZA 2012 ROK.

P.O.Kierownika GOPS w Budziszewicach - Agnieszka Malinowska - przedstawita Sprawozdanie z
dziatalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Budziszewicach za 2012 rok.
Powiedziata min. ze pomocy spotecznej udziela sie. osobom i rodzinom w szczegolnosci z powodu:
ubostwa, sieroctwa, bezdomnosci, bezrobocia, niepetnosprawnosci, dtugotrwatej lub cie_zkiej
choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzynstwa lub wielodzietnosci, bezradnosc w
sprawach opiekuhczo - wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, zwtaszcza w
rodzinach niepetnych lub wielodzietnych, braku umieje_tnosci w przystosowaniu do zycia mtodziezy
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opuszczaj^cej placowki opiekuriczo-wychowawcze, trudnosci w integracji osob, ktore otrzymaty
status uchodzcy, trudnosci w przystosowaniu do zycia po zwolnieniu z zaktadu karnego, alkoholizmu
lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, kle_ski zywiotowej lub ekologicznej.
Podstawa. oceny sytuacji zyciowej i prawa do pomocy spotecznej przy jednoczesnym wystqpieniu co
najmniej jednego z powodow wyzej wymienionych jest kryterium dochodowe na osobe. w rodzinie
wynikaj^ce z art. 8 ust.l ustawy o pomocy spotecznej.
W 2012 roku z roznorodnych form pomocy spotecznej skorzystaty 132 rodziny, liczba osob w
rodzinach 390.
Srodki finansowe wydatkowano na:
1) Zasitki state - 16 rodzin - 56.471,86zt,
2) Ubezpieczenie zdrowotne optacane od osob pobieraj^cych zasitek staty -14 osob - 4.657,16zt;
3) Na realizacje. zasitku okresowego - 45 rodzin - 32.247,02zt;
4) Na zasitek celowy i specjalny zasitek celowy wydatkowano kwote. 17.320,00 zt.
5) W ramach programu wieloletniego ,,Pomoc paristwa w zakresie dozywiania" pomocg w formie
dozywiania obj^tych w 2012 roku byto 114 dzieci, na pomoc ta. wydatkowano kwote, ogotem
68.109,47 zt. Ponadto w ramach w/w programu wydatkowano kwote, 3.497,94 zt na doposazenie
istniejqcego punktu przygotowywania lub wydawania positkow. ta,czny koszt programu w 2012
roku wyniost 56.783, OOzt. KwotQ 1.760,00 zt wydatkowano w formie zasitku celowego dla 7 rodzin
z przeznaczeniem na zakup zywnosci lub positku.
Ponadto, wspotpracuja.c z KRUS w Tomaszowie Mazowieckim wytypowano z terenu gminy 1 dziecko
ktore skorzystato z koloni letnich.
Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej przygotowat i przeprowadzit akcje. ,,Paczka na swie_ta", ktora.
zostaty obje.te dzieci z roznych srodowisk z terenu catej gminy. Z w/w pomocy skorzystato 60 dzieci,
paczki zrealizowano na ogolna. kwote. 3.600,01 zt z srodkow Gminnej Komisji Rozwia_zywania
Problemow Alkoholowych w Budziszewicach.
Pracownicy GOPS wtqczaja. si^ w akcje takie jak: badanie mammograficzne dla kobiet, badanie stuchu.
Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Budziszewicach realizowat w 2012 roku projekt systemowy
,,ZNOWU AKTYWNI - program aktywizacji spoteczno - zawodowej w Gminie Budziszewice". Koszt
realizacji w/w projektu wynosit: dofinansowanie-130.665,36 zt, wktad wtasny -15.255,08 zt.
Celem gtownym projektu byt rozwoj aktywnej integracji wsrod 9 osob - klientow GOPS w
Budziszewicach oraz pracy socjalnej w okresie 01.01.2012 - 31.12.2012.
Poza tym Osrodek realizuje porozumienie w sprawie organizacji prac spotecznie uzytecznych.
Oprocz pomocy finansowej udzielona jest pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, zatatwieniu
spraw urze.dowych i innych waznych spraw bytowych rodzin.
Ponadto Osrodek realizuje zadania wynikaja.ee z ustawy o swiadczeniach rodzinnych.
Swiadczeniami rodzinnymi s§:
1) zasitek rodzinny oraz dodatki do zasitku rodzinnego;
2) swiadczenia opiekuhcze: zasitek piele_gnacyjny i swiadczenie piele_gnacyjne;
3) zapomoga wyptacana przez gminy, na podstawie art. 22a;
4) jednorazowa zapomoga z tytutu urodzenia sie, dziecka.
Naste_pnie powiedziata, ze srodki na swiadczenia rodzinne wydatkowano naste.puja.co:
LP

SWIADCZENIE

LICZBA OSOB

WARTOSC WYPtACONYCH
SWIADCZEN

1.

Zasitek rodzinny (a+b+c) z tego:

298

314.246,00

a.

Zasitek rodzinny na dziecko w wieku do

910 -Ip. swiadczeri

62.969,00

ukoriczenia 5 roku zycia

b.

Zasilek rodzinny na dziecko w wieku powyzej
5 roku zycia do ukohczenia 18 roku zycia

2359 - Ip. swiadczeh

219.979,00

c.

Zasilek rodzinny na dziecko powyzej 18 roku
zycia do ukohczenia 24 roku zycia

310- Ip. swiadczeh

31.298,00

2.

Dodatek do zasilku z tytutu opieki nad

12

55.813,50

dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
3.

Dodatek do zasifku z tytulu urodzenia dziecka

9

9.000,00

4.

Dodatek do zasitku z tytulu samotnego
wychowywania dziecka (a+b) z tego:

16

35.180,00

a.

Dodatek do zasilku z tytulu samotnego
wychowywania dziecka pelnosprawnego

148 -Ip. swiadczeh

25.160,00

b.

Dodatek do zasilku z tytulu samotnego
wychowywania dziecka niepelnosprawnego

42

10.020,00

Dodatek do zasilku z tytulu ksztalcenia i

21

19.540,00

35- Ip. swiadczeh

2.100,00

5.

rehabilitacji dziecka (a+b) z tego:
a.

Na dziecko w wieku do ukoriczenia 5 roku
zycia

b.

Na dziecko w wieku powyzej 5 roku zycia do
ukohczenia 24 roku zycia

218 -Ip. swiadczeh

17.440,00

6.

Dodatek do zasilku z tytulu rozpocze,cia roku

229

22.900,00

7.

szkolnego
Dodatek do zasilku z tytulu podj^cia przez

51

32.690,00

46- Ip. swiadczeh

4.140,00

Na pokrycie wydatkow zwiqzanych z
zapewnieniem dziecku mozliwosci dojazdu z
miejsca zamieszkania do miejscowosci, w
ktorej znajduje sie. siedziba szkoly

571- Ip. swiadczeh

28.550,00

Wychowywanie dziecka w rodzinie

53

51.040,00

dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania (a+b) z tego:
a.

Na czQsciowe pokrycie wydatkow zwigzanych
z zamieszkaniem w miejscowosci, w ktorej
znajduje si? siedziba szkoly

b.

8.

wielodzietnej
9.

Zasilek pielejjnacyjny

69

126.837,00

10.

Swiadczenia pielejnacyjne

25

155.289,60

11.

Jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia

19

19.000,00

dziecka
12.

Fundusz alimentacyjny

15

59.716,29

14.

Skladki na ubezpieczenie spoleczne od
swiadczeh piele,gnacyjnych
Razem swiadczenia

15

28.450,60

XXX

929.702,99

15.

Rozliczenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne:
Lp.

Zasilki obligatoryjne

1.

Swiadczenia pielejjnacyjne
Ogolem

Liczba osob za ktore
naliczana jest skladka
8

4.914,00

8

4.914,00

Kwota wyplaconych
swiadczeh

NastQpnie poprosita o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat kto jest za przyje_ciem sprawozdania z
dziatalnosci Gminnego Osrodka pomocy Spotecznej w Budziszewicach za 2012 rok, w wyniku czego:
•

za gtosowato

•

przeciw

-13
-0

• wstrzymato sie. - 0
Sprawozdanie z realizacji z dziatalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Budziszewicach
za 2012 rokprzyjeto.
Przedmiotowe sprawozdanie stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
PUNKT 7
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIA.ZYWANIA

PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH ZA 2012 ROK.

P.O.Kierownika GOPS w Budziszewicach - Agnieszka Malinowska - przedstawita Sprawozdanie z
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwigzywania Problemow Alkoholowych za 2012 rok.
Powiedziata min. ze realizujgc poszczegolne zadania zwarte w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych cztonkowie Gminnej Komisji Rozwia.zywania Problemow
Alkoholowych

podejmowali dziatania ukierunkowane na dzieci i mtodziez, jako grupQ najbardziej

ulegaja_cg wptywom i potencjalnie zagrozonq, a takze na rzecz rodzin zagrozonych problemem
alkoholowym.
W 2012 roku cztonkowie Komisji spotkali si^ 6 razy. Z srodkow finansowych, jakimi dysponowata
Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych zrealizowane zostaty naste.puj$ce
dziatania:
1) do porozumienia Nr PCPR/OIK/12/07 z dnia 28 marca 2007 roku - podpisano aneks nr 5 z dnia 27
stycznia 2012 roku.

Na pomoc na rzecz rodzin i osob zagrozonych alkoholizmem, przemoca.

fizyczn$ i psychiczna. oraz innymi patologiami spotecznymi wykonywan^ przez Osrodek Interwencji
Kryzysowej w Tomaszowie Mazowieckim przeznaczono kwot^ 2.000,00 zt;
2) za promocj^ dziatan Pomocy Dzieciom Niepetnosprawnym za zorganizowanie przedstawienia widowiska integracyjnego na rzecz zapobiegania alkoholizmowi przekazano kwotQ 1.500,00 zt;
3) na spotkania cztonkow Gminnej Komisji Rozwi$zywania Problemow Alkoholowych przeznaczono
kwot^ 2.200,00 zt;
4) kwote. 1.200,00 zt przeznaczono na udziat w obozie terapeutycznym dla osob i rodzin z
problemem alkoholowym zterenu Gminy Budziszewice;
5) kwota. 500,00 zt dofinansowano wycieczk^ dla 2 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

w

formie zaptaty za uczestnictwo w/w wypoczynku;
6) kwotq 1.050,00 zt dofinansowano wypoczynek dla dzieci z roznych srodowisk w formie zaptaty za
ustugi autokarowe;
7) kontynuowano wspotprace. z Gminnym Osrodkiem Pomocy Spotecznej przeznaczajgc kwote,
11.523,37 zt na obje,cie pomocg w formie dozywiania dzieci (28 dzieci) z rodzin zagrozonych
alkoholizmem;
8) zorganizowano ,,Swie_ta z paczka/' dla dzieci z rodzin z roznych srodowisk przeznaczajqc
3.600,01 zt, paczki otrzymato 60 dzieci;
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9) kwota 619,98 zt stanowi wydatek poniesiony na wsparcie dziatari instytucji z terenu gminy dla
dzieci z roznych srodowisk celem zorganizowania wolnego czasu poprzez realizacj^ programu
profilaktycznego Warsztatow Rezyserskich;
10)
wspieraja.c dziatania na rzecz szkot w zakresie przeciwdziatania alkoholizmowi w ramach
programow profilaktycznych GKRPA przekazata kwote, 2.202,78 zt na realizacjej
•

programu ,,BEZPIECZNA SZKOtA - BEZPIECZNY UCZEN",

•

programu ,,PIERWSZY DZIEN WIOSNY CZYLIJAK ZAPOBIEGAC WAGAROM"

w formie zaptaty za ustugi autokarowe, bilety wst^pu oraz materiaty biurowe.
11) kwote, 700,00 zt przeznaczono na warsztaty profilaktyczne o tematyce przeciwdziatania
alkoholizmowi dla uczniow Zespotu Szkot w Budziszewicach;
12) zakupiono materiaty szkoleniowe za kwote. 230,00 zt dla Zespotu Szkot w Budziszewicach;
13) zakupiono pieczqtki pod potrzeby GKRPA za kwote, 67,99 zt.
W 2012 roku Gminna Komisja Rozwi$zywania Problemow Alkoholowych w Budziszewicach na
realizacje, profilaktyki uzaleznieri wydatkowata kwote, 27.394,13 zt.
Naste,pnie poprosita o uwagi.
Radna - Aneta Nawrocka - rozmawialismy kiedys o tym, aby psycholog ds. uzaleznien byt w szkole.
Wowczas z jego opieki mogtyby korzystac dzieci. Jest to narastajqcy w ostatnim czasie problem, wie.c
moze warto to rozwazyc.
Wojt - Marian Holak - przyszedt mi do gtowy pomyst aby w wakacje sprobowac zorganizowac oboz z
psychologiem dla dzieci z rodzin, w ktorych wyst^puje problem alkoholizmu. Szkota musiataby jednak
wskazac te osoby.
Radna - Aneta Nawrocka - to nie jest takie proste. Dzieci najcze,sciej nie chcq sie, do tego przyznac.
Kryjg, ze tak powiem, swoich rodzicow. Potrzeba czasu i zaufania aby zacze_ty komus o tym
opowiadac. SadzQ, ze w tym momencie oboz to nie jest najlepszy pomyst.
Wojt - Marian Holak - jezeli nie oboz to w takim razie postaramy sie, aby od wrzesnia byt w szkole
psycholog. Jest to sprawa, o ktora warto zabiegac.
Radna - Marta Gierach - na poczqtku dzieci powinny poznac osobe., powinny jej zaufac, aby mogty
sie, przed ni^ otworzyc. Pozniej dopiero b^dzie czas na oboz.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat kto jest za przyje.ciem sprawozdania z
Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych za 2012 rok, w
wyniku czego:
•

za gtosowato

•

przeciw

-13
-0

• wstrzymato sie, - 0
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych za 2012 rok przyj&o.
Przedmiotowe sprawozdanie stanowi zaiqcznik do niniejszego protokotu.
PUNKT8
PRZEDSTAWIENIE OCENY ZASOB6W POMOCY SPOtECZNEJ ZA ROK 2012 DLA GMINY
BUDZISZEWICE

P.O.Kierownika GOPS w Budziszewicach - Agnieszka Malinowska - powiedziata, ze obowiqzek
przygotowania corocznie oceny zasobow pomocy spotecznej naktada uchwalona w marcu 2011 roku
nowelizacja ustawy o pomocy spotecznej. Ocena przygotowywana jest w oparciu o analize, lokalnej
sytuacji spotecznej i demograficznej. Opracowanie obejmuje infrastrukture,, kadr^, organizacje
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pozarza.dowe i naktady finansowe na zadania pomocy spotecznej, rodzaje problemow oraz rozktad
ilosciowy. Rola_ gminy w zakresie realizacji zadari pomocy spotecznej jest zaspokajanie w srodowisku
lokalnym

indywidualnych

potrzeb

wspolnoty

mieszkaricow.

Wspolnota

za posrednictwem

wyspecjalizowanych stuzb podejmuje dziatania zmierzaja.ce do niwelowania

roznic w procesie

zaspokajania podstawowych potrzeb wowczas, gdy sa. one wywotane czynnikiem niezaleznym od
jednostki czy rodziny.

Na szczeblu gminy pomoc spoteczna kierowana jest wprost do osob

najbardziej potrzebujqcych. Gminny Osrodek pomocy Spotecznej w Budziszewicach realizujgc ustawe.
o pomocy spotecznej wspiera osoby i rodziny w wysitkach zmierzaja.cych do zaspokajania
niezbe.dnych potrzeb i umozliwia im zycie w warunkach odpowiadaj$cych godnosci cztowieka.
Podejmuje dziatania zmierzaja.ce do zyciowego usamodzielnienia osob i rodzin oraz ich integracji ze
srodowiskiem. Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar swiadczenia s$ odpowiednie do okolicznosci
uzasadniajgcych udzielenie pomocy, a potrzeby osob i rodzin korzystaja_cych z pomocy sa.
uwzgle.dniane na miare. celow i mozliwosci Osrodka.
Naste.pnie pokrotce przedstawita Ocene. zasobow pomocy spotecznej za rok 2012 dla Gminy
Budziszewice, po czym poprosita o pytania.
Pytari nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto

- zapytat kto jest za przyje.ciem Oceny zasobow

pomocy spotecznej za rok 2012 dla Gminy Budziszewice, w wyniku czego:
•

za gtosowato

-13

•

przeciw

•

wstrzymato sie. - 0

-0

Ocenq zasobow pomocy spotecznej za rok 2012 dla gminy Budziszewice przyj&o.
Przedmiotowa Ocena stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.

PUNKT9
INFORMACJA W6JTA O DZIAtANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE MI^OZY
SESJAMI RADY GMINY
Wojt - Marian Holak - w okresie od ostatniej sesji:
-

zakonczylismy budowe, kanalizacji na ulicy Brzezinskiej,

-

trwajg prace przy budowie budziszewickiego ryneczku. Termin ich zakoriczenia to 15 lipca.
Jest to I etap tej inwestycji. W II etapie urza.dzimy zieleri, wyposazymy teren w tawki, lampy,
postawimy fontanny. Planujemy 8 fontann - tak, aby kazde sotectwo miato swojaj

-

trwaj^ prace przy rewitalizacji basenu strazackiego. Sa,dze., ze po ich zakoriczeniu, teren ten
be.dzie ozdob^ wsi;

-

po niedzieli powinny rozpocz$c sie. prace zwi$zane z urzqdzeniem przestrzeni sportoworekreacyjnej przy szkole w Re_kawcu oraz budow^ boiska przy bytej szkole w
We.grzynowicach;

-

odbyto sie. spotkanie dotycza.ce przebudowy skrzyzowania w Budziszewicach. Proponuje sie.
przeniesienie chodnika z basenu na druga. strone. ulicy, a w torn miejsce poszerzenie drogi;

-

niebawem rozpoczna, sie. prace prze przebudowie drogi w kierunku Mierzna;

-

rozpoczejismy naprawe. drog gminnych;

-

ruszyta oczyszczalnia sciekow. Rozruch odbyt
podt^czonych jest okoto 30 posesji.
odbiorcow to bytoby bardzo dobrze;

sie. bez zadnego problemu.

Obecnie

Gdyby do korica roku pod^czyto slq jeszcze 20
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-

do dzisiaj byt termin sktadania ofert na odbior odpadow statych z terenu naszej gminy. Oferty
ztozyty 3 firmy. Najtansza jest oferta firmy z Piotrkowa Trybunalskiego;

-

26 czerwca odb^dzie sie, przetarg na zbycie dziatek na ulicy sadowej;

-

przystQpujemy

do

wykonania

projektu

zagospodarowania

zbiornika

wodnego

w

Wejjrzynowicach. Zastanawiamy sie. co powinno bye tarn zrobione.
Naste.pnie dodat, ze my jako spoteczeristwo musimy zmienic swoje podejscie do pewnych spraw.
Musimy nauczyc sie. cierpliwosci i cieszyc z tego co zrobilismy, a nie tylko krytykowac.
Wszyscy dobrze wiemy, ze wtasnych srodkow mamy niewiele. Nie mozemy sobie zatem pozwolic
na pewne posuniepa. Musimy robic to, na co mozemy w danej chwili pozyskac srodki. A to
skutkuje tym, ze nie zawsze wszystko mozemy zrobic od razu i tak jak bysmy sobie tego zyczyli.
CzQsto na naste.pne posunie.cia potrzeba czasu. Musimy bye cierpliwi i nie martwic sie, na wyrost,
nie wyolbrzymiac niepotrzebnie pewnych spraw, tak jak to np. byto w przypadku gospodarki
odpadami. Martwilismy si$ niepotrzebnie. W chwili obecnej deklaracje ztozyto 99% mieszkancow.
Praktycznie wychodzi z nich wi^cej osob niz jest zameldowanych na naszym terenie.
PUNKT 10 i 11
ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI
SPRAWY R6ZNE

Radny - Stawomir Sala - zapytat czy na odpady b$d$ kosze czy worki.
Wojt - Marian Holak - przetarg nie zostat jeszcze rozstrzygni^ty. Z firing, ktora go wygra
zorganizujemy w czerwcu spotkanie.
Radny - Stanistaw Rutkowski - dzi^kujemy za lampy oswietlenia ulicznego w Teodorowie.
Prosilibysmy jednak, aby zatozyc tam jeszcze dwie.
Wojt - Marian Holak - s$dz§, ze da si§ to zrobic.
Radny - Dariusz Smolen - czy przyszta z Ministerstwa odpowiedz na pismo, ktore wystosowalismy w
sprawie zasie.gu telefonii komorkowej.
Wojt - Marian Holak - nie. Ale w tej sprawie nie wie.cej nie mozemy zrobic.
Radny - Stawomir Sala - styszatem, ze w przysztym roku ma bye budowana wieza.
Sottys - Anna Jagietto - kiedy b^dzie przywieziony kamien na Bartoszowke.?
Wojt - Marian Holak - kamien b^dzie, jednak doktadnie kiedy jeszcze nie wiem.
Sottys -Anna Jagietto - czy robione be,d$ z kostki wjazdy na posesje na ulicy Paska?
Wojt - Marian Holak - jezeli chodzi o wjazdy to decyzja w tej sprawie podj'^ta b^dzie najwczesniej
we wrzesniu. Uwarunkowane jest to rowniez sytuacjg budzetu panstwa. Moze si$ bowiem zdarzyc, ze
zostanie nam zmniejszona subwencja.
Radny - Wtadystaw Pawelec - dzwoniono do mnie w sprawie reaktywacji spotki wodnej, ale ja nie
b^de, sie. juz tym tematem zajmowat.
Radny - Stawomir Sala - przypominam, ze w Nepomucenowie, koto Pahstwa Lewandowskich miat
bye przekopany row.
Radna - Danuta Chata - dobrze bytoby aby pan Baba rozebrat na gorce ten drewniany budynek.
Radny - Wtadystaw Pawelec - a ksi^dz organistowk^.
Radny - Dariusz Smolen - czy na droge, w Helenowie mozna by wystac rowniark^?
Wojt - Marian Holak - nie wiem.
Sottys - Anna Jagietto - a czy na droge^ pod lasem?
Wojt - Marian Holak - tam chyba tak.

13

PUNKT 12
ZAKONCZENIE OBRAD
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - dzie_kuJ3c wszystkim za przybycie

zamkna.t XXIII sesje,

Rady Gminy Budziszewice.
Przewodnicza^cy^Rady Gminy
Pjotr Jagietto

14

