PROTOKOt NR XXVII/2013
Z SESJI RADY GMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 28 LISTOPADA 2013 ROKU
W SALI POSIEDZEN URZ^DU GMINY

Liczba radnych

-15

Liczba obecnych -13
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.

Przedstawienie porzqdku obrad.

3.

Przyje,cie protokotu z poprzedniej sesji.

4.

Podje.cie uchwat w sprawach:
1) zmiany budzetu gminy na 2013 rok,
2)

zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej na 2013 rok,

3)

obnizenia sredniej ceny skupu zyta stanowia^cej podstawe, do obnizenia podatku rolnego na
2014 rok na obszarze Gminy Budziszewice,

4)

ustalenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych,

5)

ustalenia wysokosci optaty za scieki dowozone do punktu zlewnego czyszczalni sciekow,

6)

przyjQcia ,,Rocznego programu wspotpracy Gminy Budziszewice z organizacjami
pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

5.

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

6.

Zapytania i wolne wnioski.

7.

Sprawy rozne.

8.

Zakohczenie obrad.

PUNKT 1
OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczqcy Rady Gminy -Piotr Jagietto - powitat wszystkich przybytych na XXVII Sesj^ Rady
Gminy Budziszewice, po czym stwierdzit quorum informujqc, ze na pi^tnastu radnych obecnych jest
trzynastu.
PUNKT 2
PRZEDSTAWIENIE PORZA.DKU OBRAD

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagielto - przedstawit porza^dek obrad, po czym zapytat o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
PUNKT3
PRZYJE^CIE PROTOKOtU Z POPRZEDNIEJ SESJI

Protokot Nr XXVI/2013 wytozono do wgla_du.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietlo - zapytat o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagiello - zapytal kto jest za przyj^ciem protokotu z poprzedniej
sesji , w wyniku czego:
•

za gtosowato

•

przeciw

•

wstrzymato si^

- 13
-0
-0

Protokot z poprzedniej sesji przyjqto.
PUIMKT4
PODJ^CIE UCHWAt W SPRAWACH:
1) zmiany budzetu gminy na 2013 rok,
Skarbnik Gminy -0 Elzbieta Andryszczak - proponuje si^ zwi^kszenie dochodow budzetu gminy o
kwote_345.231,00zt.
Plan dochodow po zmianach wynosit be^dzie 8.809.344,08zt, z czego:
- dochody biezajce - 6.842.038,08zt,
- dochody maj^tkowe - 1.967.306,OOzt.
Plan wydatkow budzetu gminy proponuje si^ zwi^kszyc o kwot^ 98.297,OOzt
Plan wydatkow po zmianach wynosit b^dzie 7.536.863,70zt, z czego:
- wydatki biezqce - 6.390.265,87zt,
- wydatki maj^tkowe - 1.146.597,83zt.
Plan przychodow zmniejsza sie^ o kwot^ 443.528,OOzt, i po zmianach wynosi 266.212,62zt.
Limit wydatkow na realizacj^ rocznych zadah inwestycyjnych zmniejsza si^ o kwotQ 10.657,OOzt.
Nast^pnie omowita proponowane zmiany budzetu gminy, po czym poprosita o pytania.
Uwag nie zgtoszono.
Wojt - Marian Holak - jak Pahstwo zauwazyli wprowadzilismy do wykazu zdah inwestycyjnych
wykonanie monitoringu w miejscowosci Budziszewice. Planujemy zainstalowanie trzech kamer. Jedna
b^dzie znajdowata siq na budynku pawilonu, druga na Urz^dzie Gminy, trzecia zas na budynku OSP.
Monitorowany b^dzie fragment od Kosciota do OSP.
Soltys - Marek Owczarek - cate to przedsie^wzi^cie ma na celu poprawcj bezpieczehstwa, czy tak?
Wojt - Marian Holak - generalnie o to wtasnie chodzi.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty...- poinformowata, ze Komisje na
wspolnym posiedzeniu odbytym w dniu 27 listopada pozytywnie zaopiniowaty projekt uchwaty w tej
sprawie.

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany budzetu
gminy na 2013 rok, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
• za przyJQciem - 13
• przeciw

-0

• wstrzymato sie^ - 0
Uchwaty przyjqto.
Uchwata Nr XXVII/153/2013
niniejszego protokotu.

w sprawie

zmiany budzetu Gminy na 2013 rok stanowi zatqcznik do

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - poinformowata, ze w Wieloletniej Prognozie Finansowej na
lata 2013-2016 dokonano zmian w zata^czniki nr 1 i 2.
Nast^pnie omowita proponowane zmiany, po czym poprosita o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Radna - Barbara Wozniak — Przewodniczqca Komisji Oswiaty...- poinformowata, ze Komisje na
wspolnym posiedzeniu odbytynn w dniu 27 listopada br. nie wniosty uwag do projektu uchwaty w tej
sprawie.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagiefto

- odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice, po czym poddat go pod gtosowanie, w
wyniku czego:
•

za przyj^ciem - 13

•

przeciw

•

wstrzymato si^ - 0

-0

Uchwaty przyjqto .
Uchwata

nr XXVII/154/2013

w sprawie

zmiany

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Gminy

Budziszewice stanowi zaiqcznik do niniejszego protokotu.
3)

obnizenia sredniej ceny skupu zyta stanowiqcej podstawg do obnizenia podatku rolnego
na rok 2014 na obszarze Gm'my Budziszewice

Wojt - Marian Holak - obecnie podstawq do ustalenia podatku rolnego jest srednia cena skupu zyta
za okres 11 kwartatow, a nie jak dotychczas za okres trzech kwartatow.
Proponujemy obnizenie tej ceny z kwoty 69,28zt na kwotQ 65,00zt. Kwota ta b^dzie taka sama jak w
roku bieza^cym.
Sottys - Marek Owczarek - w sumie to Rada Gminy nie robi zbyt wielkiego uktonu w strong rolnikow.
Cena zboza byta w ubiegtym roku znacznie wyzsza niz w tym.
Radny - Stawomir Sala - sqsiednie gminy rowniez zostawiaja, podatek rolny na poziomie biezqcego
roku, z tym, ze stawka wynosi tarn srednio 60,00zt.
Radna — Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty...- poinformowata, ze Komisje na
wspolnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowaty przedmiotowy projekt uchwaty.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietlo

- odczytat projekt uchwaty w sprawie obnizenia

sredniej ceny skupu zyta stanowia^cej podstaw^ do obnizenia podatku rolnego na rok 2014 na
obszarze Gminy Budziszewice, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:

•

za przyJQciem - 13

•

przeciw

•

wstrzymato sie^ — 0

-0

Uchwatq przyjqto .
Uchwata nr XXVII/155/2013 w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta stanowiqcej podstawq do
obnizenia podatku rolnego no rok 2014 no obszorze Gminy Budziszewice stonowi zatqcznik do
niniejszego protokotu.
4)

ustalenia stawek podatku od srodkow transportowych,

Wojt — Marian Holak — proponujemy wzrost stawek podatku od srodkow transportu o 2%. Stawki
podatku w porownaniu do innych gmin 53 w naszej gminie niskie.
Koszty nowych drog rosna^, a faktem jest, ze pojazdy te najbardziej niszcza, nasze drogi.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty...- poinformowata, ze Komisje na
wspolnym posiedzeniu, po burzliwej dyskusji, ostatecznie poparty projekt uchwaty w tej sprawie.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto

- odczytat projekt uchwaty w sprawie ustalenia

wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych, po czym poddat go pod gtosowanie, w
wyniku czego:
•

za przyjqciem - 8

•

przeciw

•

wstrzymato sie^ - 1

4

Uchwatq przyjqto.
Uchwata

nr XXVII/156/2013

w sprawie

ustalenia

wysokosci

stawek

podatku

od

srodkow

transportowych stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
5)

ustalenia wysokosci optaty za scieki dowozone do punktu zlewnego Oczyszczalni Sciekow,

Wojt - Marian Holak - uchwata w tej sprawie podejmowana byta we wrzesniu. Niemniej organ
nadzoru stwierdzit, ze nalezy zmienic podstaw^ prawn^. Sta^d ponownie ta uchwata.
Wysokosc optaty pozostaje bez zmiany czyli 4,10zt netto plus podatek Vat.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty...- poinformowata, ze Komisje na
wspolnym posiedzeniu odbytym w dniu 27 listopada 2013 roku nie wniosta uwag do projektu tej
uchwaty.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto

- odczytat projekt uchwaty w sprawie ustalenia

wysokosci optaty za scieki dowozone do punktu zlewnego Oczyszczalni Sciekow, po czym poddat go
pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyJQciem - 13

•

przeciw

-0

•

wstrzymato siej

-0

Uchwaty przyjqto .
Uchwaia nr XXVII/157/2013

w sprawie

ustalenia wysokosci optaty za scieki dowozone do punktu

zlewnego Oczyszczalni Sciekow stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.

6)

przyjgcia

,,RoczneRO

programu

wspotpracy

Gminy

Budziszewice

z

organizacjami

pozarzgdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014,
Inspektor UG - Matgorzata Wojcik - omowita projekt uchwaty. Nast^pnie poprosita o pytania.
Pytari nie zgtoszono.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty...- poinformowata, ze Komisje na
wspolnym posiedzeniu odbytym w dniu 27 listopada 2013 roku pozytywnie zaopiniowaty projekt
uchwaty w tej sprawie.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto
,,Rocznego

programu

wspotpracy Gminy

- odczytat projekt uchwaty w sprawie przyj^cia

Budziszewice z organizacjami

pozarzqdowymi oraz

podmiotami, o ktorych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 , po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku
czego:
•

za przyjQciem - 13

•

przeciw

•

wstrzymato S'IQ

-0
-0

Uchwaty przyjqto.
Uchwata

nr

XXVII/158/2013

w sprawie

przyj^cia

,,Rocznego

programu

wspotpracy

Gminy

Budziszewice z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2014

stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.

PUNKT5
INFORMACJA WOJTA O DZIAtANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIE.DZY
SESJAMI RADY GMINY
Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze w okresie od ostatniej sesji:
b^dziemy naprawiac drogi ttuczniem, uzupetniac ubytki;
nie udato nam S'IQ wykonac w tym roku zaplanowanej drogi w Nowym Mierznie;
mieszkancy sukcesywnie przytqczaja^ si^ do kanalizacji. Na 140 posesji podt^czonych jest obecnie
okoto 40 czyli 30%. Nie jest to zty wynik. Oczyszczalnia funkcjonuje bez wi^kszych problemow;
ztozony zostat wniosek o przyznanie dofmansowania na utworzenie orkiestry. Wniosek jest
wysoko na liscie rankingowej. Planowane jest zakupienie 15 instrumentow. Od stycznia
rozpoczejibysmy nabor ch^tnych;
ztozony zostat takze wniosek o dofmansowanie zakupu 15 laptopow do pracowni szkolnej;
planujemy wymian^ fragmentu oswietlenia ulicznego na oswietlenie ledowe. Oswietlenie to daje
duzo swiatta, a pozwala zaoszcz^dzic sporo energii;
pojawity si^ ostatnio gtosy, ze duzo wydajemy na dowoz uczniow do szkot. Prosze_ tego nie
stuchac. Przy 260 kilometrach dziennie wydajemy 140 tysie_cy ztotych. Rozliczenie biletowe jest
dla nas bardzo korzystne. Prosze_ zauwazyc, ze przy stawce za 1 kilometr sprzed 3 lat ptacilibysmy
przeszto 200 tysi^cy ztotych. Kosztowniejsze jest rowniez utrzymywanie wtasnych autobusow.
przygotowany jest projekt budzetu na rok nast^pny. Zaplanowana jest:

•
•
•
•
•
•

budowa budynku na placu przy Urz^dzie Gminy,
wykonanie placu zabaw z oswietleniern w Mierznie,
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Budziszewice II Etap,
budowa chodnikow na terenie Gminy,
remont drogi Nowe Mierzno,
remont drogi Teodorow - Bartoszowka,

• urzqdzenie zbiornika wodnego w miejscowosci W^grzynowice,
• wykonanie elementow male] architektury na placu koto urz^du,
Dodat, ze postaramy sie^ jeszcze raz podejsc do kwestii ceny za odbior odpadow.
Nadmienit rowniez, powinnismy pami^tac o tym, iz generalnie mamy najnizsze podatki w powiecie.

PUNKT6J7
ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI
SPRAWY ROZNE

Inspektor UG - Matgorzata Wojcik - zgodnie z art.24h ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorza^dzie gminnym Podmiot dokonujqcy analizy oswiadczeh majqtkowych zobowiqzany jest do
przedstawienia Radzie Grniny informacji o:
- osobach, ktore nie ztozyty oswiadczeh majqtkowych lub ztozyty je po terminie,
- nieprawidlowosciach stwierdzonych w analizowanych oswiadczeniach maja^tkowych wraz z ich
opisem i wskazaniem osob, ktore ztozyty nieprawidtowe oswiadczenia,
- dziataniach podj^tych w zwiqzku z nieprawidtowosciami stwierdzonymi w analizowanych
oswiadczeniach majqtkowych.
Podmiotami zobowia^zanymi do przedtozenia takich informacji sa^:
- Wojt Gminy,
- Wojewoda todzki,
- Przewodnicza^cy Rady Gminy, oraz
- naczelnik Urz^du Skarbowego.
Wszystkie te Podmioty przedtozyty Radzie Gminy wymagane Informacje.
Wynika z nich, ze wszystkie osoby zobowia^zane do ztozenia oswiadczeh oswiadczenia te ztozyty we
wtasciwym terminie. Nie stwierdzono w nich nieprawidtowosci.
Radna - Barbara Wozniak - poinformowata, ze w szkole w czasie ferii zimowych realizowany b^dzie
projekt pod nazwa^ ,,Na wtasne konto".
Wojt - Marian Holak - podziqkowat wszystkim za zaangazowanie w przygotowanie VI Powiatowego
Konkursu Kiszenia kapusty.
Radna - Aneta Nawrocka - znak ,,Nowy Jozefow" znajduje si^ za blisko drogi.
Wojt - Marian Holak - to droga powiatowa. Dodat, ze sprawa zniszczenia drogi w Zalesiu zgtoszona
zostata na Policj^.
Radny - Stanistaw Rutkowski - nawia^zat do tematu sprzedazy dziatek na Bartoszowce. Powiedziat, ze
moze warto bytoby zacza.c cos tarn robic aby je sprzedac.
PUNKT8
ZAKONCZENIE OBRAD

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

zamknqt XXVII

ijQ Rady Gminy Budziszewice.
Przewodnicza^cy Rady Gminy
Piotr Jagietlo

