PROTOKOt NR XXV/2013
Z NADZWYCZAJNEJ SESJI RADYGMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 06 WRZESNIA 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 porza_dku obrad.
Przyj^cie protokotu z poprzedniej sesji.
PodjQcie uchwat w sprawach:
1) przyje.cia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Budziszewicach,
2)

przyJQcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015,

3) zlecenia realizacji zadania wynikajqcego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastQpczej,
4) udzielenia odpowiedzi na skarg^,
5) zmiany Uchwaty Nr XI/64/12 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27 stycznia 2012 roku w
sprawie wysokosci optat za swiadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Re.kawcu
prowadzony przez GminQ Budziszewice,
6)

ustalenia wysokosci optat za scieki dowozone do punktu zlewnego oczyszczalni sciekow w
Budziszewicach,

7) zmiany uchwaty Nr XXI/121/2013 Rady Gminy Budziszewice z dnia 28 lutego 2013 roku w
sprawie wzoru deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
sktadanej przez wtasciciela nieruchomosci, na ktorej zamieszkuja. mieszkancy
5.

Informacja Wojta o dziataniach podejmowanych w okresie mi^dzy sesjami Rady Gminy.

6.
7.
8.

Zapytania i wolne wnioski.
Sprawy rozne.
Zakonczenie obrad.

PUNKT 1
OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczqcy Rady Gminy -Piotr Jagietto - powitat wszystkich przybytych na XXV Sesjs Rady
Gminy Budziszewice, po czym stwierdzit quorum informujqc, ze na pie.tnastu radnych obecnych jest
czternastu.

PUNKT 2
PRZEDSTAWIENIE PORZADKU OBRAD

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

Protokot Nr XX1V/2013 wytozono do wglqdu.
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

•

wstrzymato sie_ - 0

-0

Protokot z poprzedniej sesji przyje_to.
PUNKT 4
PODJECIE UCHWAt W SPRAWACH:

1) przviecia Statutu Gminnego Osrodka Pomocv w Budziszewicach.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - projekt uchwaty wszyscy otrzymali, byt on takze
szczegotowo omawiany w trakcie posiedzenia komisji. PCOSZQ zatem o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez Komisje Rady Gminy.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze komisja Finansow pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaty w tej sprawie.
Radna - Barbara Wozniak - Wiceprzewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej,

Kultury i Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji Oswiaty opowiedzieli sie. za przyje_ciem tej
uchwaty.
Opinie Komisji w zatqczeniu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie przyje_cia Statutu
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Budziszewicach, po czym poddat go pod gtosowanie, w
wyniku czego:
• za przyje_ciem -14
• przeciw - 0
• wstrzymato si^ - 0
Uchwate. przyje_to.
Uchwata Nr XXV/143/2013 w sprawie przyje_cia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w
Budziszewicach stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.

2) przviecia Gminneeo Proeramu Wspierania Rodzinv na lata 2013-2015.
Przewodniczacy Rady Gminy - Piotr Jagietto - projekt uchwaty omawiany byt szczegotowo w trakcie
posiedzenia komisji, w zwiqzku z czym poprosze^ o uwagi.
Uwag nie zgfaszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez Komisje Rady Gminy.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze cztonkowie Komisji Finansow opowiedzieli sis za przyjqciem uchwaty w tej sprawie.
Radna — Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze Komisja Oswiaty poparta przedmiotowy projekt uchwaty.
Opinie Komisji w zatqczeniu.
Przewodnicza_cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie przyJQcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015, po czym poddat go pod gtosowanie, w
wyniku czego:
• za przyjQciem -14
• przeciw
-0
• wstrzymato si^ - 0
Uchwat^ przyje,to.
Uchwafa Nr XXV/144/2013 w sprawie przyjqcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2013-2015 stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.

3) zlecenia realizacii zadania wvnikaiaceeo z ustawv o wspieraniu rodzinv i systemic pieczv
zasteuczei.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto -w zwiqzku z tym, ze projekt uchwaty omawiany byt w
trakcie posiedzen komisji i nie zgtoszono uwag, poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w
tej sprawie przez Komisje Rady Gminy.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodnicza.cy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze komisja pozytywnie zaopiniowata przedmiotowy projekt uchwaty.
Radna — Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - 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 zlecenia realizacji
zadania wynikajqcego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast^pczej, po czym poddat go
pod gtosowanie, w wyniku czego:
• za przyJQciem - 14
•

przeciw

-0

• wstrzymato S!Q - 0
Uchwaty przyjqto.
Uchwafa nr XXV/145/2013 w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikajqcego z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zaste.pczej stanowi zafqcznik do niniejszego protokotu.

4)

udzielenia odpowiedzi na skarge

Przewodnicza_cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez Komisje Rady Gminy.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodnicza_cy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze cztonkowie komisji poparli projekt uchwaty w tej sprawie..
Radna — Barbara Wozniak - Przewodnicza.ca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze Komisja pozytywnie zaopiniowata projekt tej uchwaty.
Opinie Komisji w zatqczeniu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie rozpatrzenia
skargi na bezczynnosc Wojta Gminy Budziszewice, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku
czego:
•

za przyJQciem - 14

•

przeciw

•

wstrzymato sie, - 0

-0

Uchwaty przyfeto.
Uchwafa nr XXIV/146/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynnosc Wojta Gminy Budziszewice
wraz z uzasadnieniem stanowi zatqcznik do niniejszego protokofu.
/Ogtoszono przerwe../
5) zmianv Uchwatv Nr XI/64/12 Radv Gminv Budziszewice z dnia 27 stvcznia 2012 roku w
sprawie wvsokosci optat za swiadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolnv w Rekawcu
prowadzonv przez Gmine Budziszewice.
Inspektor UG - Matgorzata Wojcik - zmiana tej uchwaty wynika z koniecznosci dostosowania jej do
obecnie obowia.zuja.cych przepisow. 13 czerwca br. zmienita sie. bowiem ustawa o systemie oswiaty.
Zmiana. ta_ wprowadzony zostat zapis, ze optata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
publicznej innej formie wychowania przedszkolnego - czyli min. w punktach przedszkolnych w czasie
przekraczajqcym czas bezptatnego nauczania, wychowania i opieki nie moze bye wyzsza niz 1 zt za
godzine. zaje_c.
Stawka w Punkcie Przedszkolnym w Re_kawcu wynosita l,50zt. Obecnie proponuje sie. aby byto to
l,00zt.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodnicza.cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez Komisje Rady Gminy.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodnicza.cy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaty w tej sprawie.
Radna — Barbara Wozniak - Przewodnicza.ca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji nie wniesli uwag do projektu uchwaty w przedmiotowej
sprawie.
Opinie Komisji w zatqczeniu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany uchwaty
Nr XI/64/12 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wysokosci optat za

swiadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Re.kawcu prowadzony przez Gmine. Budziszewice,
po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyje_ciem

- 14

•

przeciw

-0

• wstrzymato sie. - 0
Uchwatq przyfeto,
Uchwata nr XXV/147/2013 w sprawie zmiany uchwaty Nr XI/64/12 Rady Gminy Budziszewice z dnia
27 stycznia 2012 roku w sprawie wysokosci optat za swiadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny
w Rqkawcu prowadzony przez Gminq Budziszewice stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.

6) ustalenia wvsokosci optatv za scieki dowozone do punktu zlewneeo Oczvszczalni Sciekow w
Budziszewicach.
Wojt - Marian Holak - uchwata w tej sprawie podejmowana byta na poprzedniej sesji Rady Gminy.
Niemniej podana

zostata nieprawidtowa

podstawa

prawna.

Sta_d koniecznosc

ponownego

rozpatrzenia tej sprawy.
Stawka oczywiscie pozostaje bez zmian. Proponujemy aby wysokosc optaty za 1 m3 sciekow
dowozonych do punktu zlewnego oczyszczalni sciekow wynosita 4,10zt plus podatek VAT.
Dodat, ze zaproponowana stawka jest nizsza niz w sa_siednich gminach.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez Komisje Rady Gminy.
Radny - Stanisfaw Rutkowski - Przewodnicz^cy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja nie wniosta uwag do projektu uchwaty w tej sprawie.
Radna — Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji opowiedzieli sie, za przyj^ciem uchwaty w tej sprawie.
Opinie Komisji w zatqczeniu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie ustalenia
wysokosci optat za scieki dowozone do punktu zlewnego Oczyszczalni Sciekow w Budziszewicach, po
czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyje_ciem - 14

•

przeciw

-0

• wstrzymato SJQ - 0
Uchwaty przyfeto.
Uchwata nr XXV/148/2013 w sprawie ustalenia wysokosci optaty za scieki dowozone do punktu
zlewnego Oczyszczalni Sciekow w Budziszewicach stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
7) zmianv uchwatv Nr XXI/121/2013 Radv Gminv Budziszewice z dnia 28 lutego 2013 roku w
sprawie wzoru deklaracii o wvsokosci optatv za gospodarowanie odpadami komunalnvmi
sktadanei przez wtasciciela nieruchomosci. na ktorei zamieszkuia mieszkancv.

Inspektor UG - Matgorzata Wojcik

- na wniosek Generalnego Inspektora Ochrony Danych

Osobowych Wojewoda zalecit aby z deklaracji, ktora juz u nas obowia_zuje usuna_c takie dane jak nr
telefonu wtasciciela i nr dziatki.
Zmiana ta nie be.dzie wiqzata SJQ z koniecznoscia. sktadania nowej deklaracji.
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 Gminy.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaty w tej sprawie.
Radna — Barbara Wozniak - Przewodnicza.ca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji nie wniesli uwag do projektu uchwaty w przedmiotowej
sprawie.
Opinie Komisji w zatqczeniu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany uchwaty
Nr XXI/121/2013 Rady Gminy Budziszewice z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o
wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sktadanej przez wtasciciela
nieruchomosci, na ktorej zamieszkujq mieszkancy, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku

czego:
-

za przyjQciem

- 14

-

przeciw

-0

- wstrzymato sie. - 0
Uchwaty przyyeto.
Uchwata nr XXIV/149/2013 w sprawie zmiany uchwaty Nr XXI/121/2013 Rady Gminy Budziszewice z
dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi sktadanej przez wtasciciela nieruchomosci, na ktorej zamieszkujq mieszkancy
stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
PUNKT 5
INFORMACJA W6JTA O DZIAtANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIE.DZY
SESJAMI RADY GMINY

Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze w okresie od ostatniej sesji:
-

zakonczona zostata budowa boiska w W^grzynowicach,

-

zakoriczone zostato urza.dzanie strefy reprezentacyjno-sportowej przy szkole w Re_kawcu,

-

zakonczona zostata rewitalizacja parku przy OSP w Budziszewicach,

-

oraz ukoriczono RewitalizacJs centrum miejscowosci Budziszewice - utworzenie
,,Budziszewickiego Ryneczku" jako wielofunkcyjnego centrum miejscowosci Etap I.

-

odbyt sis przetarg na dowoz uczniow do szkoty. Najkorzystniejszq oferte. ztozyt PKS
Skierniewice,
ztozylismy wnioski o dofinansowanie przysztorocznych uroczystosci z okazji Dnia Dziecka i
Dozynek,

-

wyste.powalismy ponownie w sprawie braku zasiejju sieci komorkowych na naszym terenie.
Uzyskalismy odpowiedz od Pani Wojewody. Wystqpita ona do operatorow z prosba. o
poprawe. tej sytuacji. Trudno jednak przewidziec jaki odniesie to skutek;

-

sprawa przejscia z przedszkola na stotowk^ - poki co nie ma mozliwosci aby dzieci
przechodzity na stotowkQ bez wychodzenia na dwor.

Radna - Aneta Nawrocka - podziqkowata za inwestycj^ wykonanq w W^grzynowicach. Dodata, ze z
boiska korzysta sporo osob.

PUNKT 6 i 7
ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI
SPRAWY ROZNE

Radna - Dorota Kowalczyk - zapytata kto wygrat przetarg na dozywianie dzieci.
Wojt - Marian Holak - przetargu nie ogtaszalismy. Odbyto sie^ to w formie zapytania ofertowego.
Stotowke^ obstugiwata b^dzie Firma ,,Ka_sek" z Zalesia.
Radny - Slawomir Sala - zapytat czy b^dziemy kupowac masQ do tatania dziur na drogach, po czym
przypomniat o drodze w kierunku Nepomucenowa.
Wojt - Marian Holak - masQ oczywiscie b^dziemy kupowac, a w Nepomucenowie b^dzie nowa
naktadka.
Radna - Barbara Wozniak - w imieniu wtasnym, dzieci, nauczycieli i mieszkancow podzi^kowata za
wykonanie inwestycji przy szkole w R^kawcu.
Radny - Andrzej Lewandowski - powiedziat, ze trzeba takze naprawic drogQ w W^grzynowicach w
kierunku lasu.
Sottys - Wieslaw Piechota - przypomniat o koniecznosci poprawienia mostku w WQgrzynowicach.
Dodat, ze w koncu dojdzie tarn do tragedii.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze nie wie jeszcze co mozna tam zrobic.
Radna - Barbara Wozniak - teren przy szkole w R^kawcu zostat utwardzony kostkq. Przydataby SJQ
teraz przy wyjsciu z terenu szkoty wiata przystankowa. Dzieci nie musiatyby czekac na autobus koto
sklepu. Bytoby to wygodniejsze i bezpieczniejsze.
Wojt - Marian Holak - b^dQ o tym pamiQtat.
Radny - Stawomir Sala - pojawity SJQ przepusty koto mostkow na drogach powiatowych, czyli jest
szans, ze wreszcie zostanie to zrobione.
Wojt - Marian Holak - jest szansa.
Mieszkanka Gminy - Agnieszka Jagietto - zapytata od kiedy naliczana b^dzie optata za korzystanie z
kanalizacji.
Wojt - Marian Holak - od 1 pazdziernika.
Mieszkanka Gminy - Agnieszka Jagietto - pi^knie jest teraz przy szkole w R^kawcu, ale moze by tak
szanowni radni obejrzeli jak wyglqda boisko przy szkole w Budziszewicach.
Radna - Marta Binczyk- powiedziata, ze niejednokrotnie poruszata problem nawierzchni z mqczki.
Sekretarz Gminy - Alina Jarecka - jest to jedna z technologii wykonywania biezni.
Mieszkanka Gminy - Agnieszka Jagietto- nie chodzi tylko o sama. nawierzchni^ z ma.czki. Tam sa.
krzaki, kamienie i szkta.
Pan -Andrzej Pteska - powiedziat, ze utrudnia mu siQ dost^p do informacji publicznej, i ze z uwagi na
fakt, iz posiedzenia sa. nierejestrowane b^dzie nagrywat.
Sprawa dotyczy przydomowej oczyszczalni sciekow, ktora znajduje si^ na dziatce corki pani Danuty
Chata. Oczyszczalnia ta jest nielegalnie przesuni^ta. Poza tym wykonana zostata na dziatce, na ktorej

przez dwa lata nie byta uzytkowana, a inni ktorzy starali sie. wowczas o oczyszczalniQ, oczyszczalni nie
dostali.
Poprosit o zajQcie sie. ta sprawq, a nie utrudnianie.
Powiedziat tez, ze w drugiej instancji sprawa rozstrzygni^ta zostata na ich korzysc. Poprosit Wojta aby
powiedziat co zapisane jest w ostatniej decyzji Wojewodzkiego Nadzoru Budowlanego.
Powiedziat tez, ze odbyty sie. ogle.dziny, po czym zapytat diaczego Pan Wojt jako wtasciciel w nich nie
uczestniczyt.
Zapytat rowniez czy gmina jest dla ludzi czy ludzie dla gminy.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze w tej sprawie wypowiedziat sie. na poprzedniej sesji.
Pani - Dorota Pteska - zapytata Wojta w jaki sposob pomogt 76 -letniej kobiecie, ktora zgtosita sie. do
niego w sprawie szerszeni, ktore ma na dziatce.
Wojt - Marian Holak - wyjasnit, ze nie byto takiego przypadku.
Pani - Dorota Pteska -powiedziata, ze kazano tej kobiecie na wtasng r^ke. pisac pismo do strazy.
Dodata, ze te szerszenie pogryzty tq Paniq. Zapytata czy tak Gmina pomaga ludziom.
Sottys - Ewa Kucmin - wyjasnita, ze ta Pani zgtosita si^ do Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej.
Pracownik zadzwonit w tej sprawie do strazy. Straz zalecita zakupienie odpowiedniego srodka. Srodek
zostat zakupiony i strazacy szerszenie zdjeji.
PUNKT 8
ZAKONCZENIE OBRAD

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - dzi^kujqc wszystkim za przybycie zamknqt XXV sesje.
Rady Gminy Budziszewice.
ProtoRmowflta:

Przewodniczac\ Rady Gminy

