PROTOKOt NR XXIX/2014
Z SESJI RADY GMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 27 LUTEGO 2014 ROKU
W SALI POSIEDZEN URZ£DU GMINY

Liczba radnych -15
Liczba obecnych -12
Lista obecnosci stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
Ponadto w posiedzeniu udziat wzieli:
Wojt Gminy - Marian Holak
Sekretarz Gminy - Alina Jarecka
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak
P.O. Kierownika GOPS-Agnieszka Malinowska
oraz zaproszeni goscie zgodnie z listq obecnosci stanowiqcq zatqcznik do niniejszego protokotu.
Porzadek obrad:
1.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.

Przedstawienie porzqdku obrad.

3.

PrzyJQcie protokotu z poprzedniej sesji.

4.

PodjQcie uchwat w sprawach:
1)

zmiany budzetu Gminy na 2013 rok,

2)

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Budziszewice,

3)

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu,

4)

wyodr^bnienia w budzecie Gminy srodkow stanowia_cych fundusz sotecki,

5)

przyj^cia programu opieki nad zwierze,tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci

6)

okreslenia trybu i szczegotowych kryteriow oceny wnioskow o realizacj^ zadania

zwierzqt na terenie Gminy Budziszewice w 2014 roku,
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
7)
8)

przyj^cia zmian Statutu Zwigzku Mi^dzygminnego ,,Bzura".
ustanowienia wieloletniego programu ostonowego w zakresie dozywiania ,,Pomoc gminy w

9)

zakresie dozywiania" na lata 2014-2020,,
podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniaja_cego do przyznania nieodptatnej pomocy
w zakresie dozywiania dla osob obj^tych wieloletnim programem wspierania finansowego
gmin w zakresie dozywiania ,,Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020

oraz odstgpienia od zwrotu wydatkow,
10) zmiany uchwaty nr XXV/144/2013 Rady Gminy Budziszewice z dnia 06 wrzesnia 2013 roku w
sprawie przyj^cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015,
11) kontynuacji w 2014 i 2015 roku realizacji projektu pn. ,,ZNOWU AKTYWNI - program
aktywizacji spoteczno-zawodowej w Gminie Budziszewice" w ramach Priorytetu VII.
Promocja integracji spotecznej, Dziatanie 7.1.Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziatanie 7.1.1. Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy

spotecznej, Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki, wspotfinansowanego
Europejskiego Funduszu Spotecznego,

ze srodkow

12) przyje_cia uchwaty Stowarzyszenia Gmin Regionu Potudniowo-Zachodniego Mazowsza z dnia
05 listopada 2013 roku dotycza_cej wysokosci sktadek cztonkowskich.
5.

Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii dla
Gminy Budziszewice za 2013 rok.

6.

Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziatania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2016 i dziatalnosci Zespotu
Interdyscyplinarnego za 2013 rok.

7.
8.

Informacja Wojta o dziataniach podejmowanych w okresie mie_dzy sesjami Rady Gminy.
Zapytania i wolne wnioski.

9.

Sprawy rozne.

10. Zakoriczenie obrad.
PUNKT 1
OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM

Przewodnicza.cy Rady Gminy -Piotr Jagietto - powitat wszystkich przybytych na XXIX Sesje. Rady
Gminy Budziszewice, po czym stwierdzit quorum informuja,c, ze na pie_tnastu radnych obecnych jest
dwunastu.
PUNKT 2
PRZEDSTAWIENIE PORZADKU OBRAD

Przewodnicza,cy Rady Gminy - Piotr Jagiefto - poinformowat, ze do porzgdku obrad proponuje sie.
wprowadzenie zmian polegaja^cych na dodaniu w punkcie czwartym

kolejnych podpunktow w

sprawach tj.:
11) kontynuacji w 2014 i 2015 roku realizacji projektu pn. /;ZNOWU AKTYWNI - program aktywizacji
spoteczno-zawodowej w Gminie Budziszewice" w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji
spotecznej, Dziatanie 7.1.Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziatanie 7.1.1.
Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy spotecznej, Programu
Operacyjnego

Kapitat Ludzki, wspotfinansowanego

ze srodkow

Europejskiego Funduszu

Spotecznego,
12) przyje.cia uchwaty Stowarzyszenia Gmin Regionu Potudniowo-Zachodniego Mazowsza z dnia 05
listopada 2013 roku dotycz^cej wysokosci sktadek cztonkowskich.
Naste_pnie przedstawit proponowany porzqdek obrad , po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku
czego.
•

za przyjQciem

-12

•

przeciw

-0

•

wstrzymato sie, - 0

Porzqdek obrad przyjqto.
PUNKT 3
PRZYJE.CIE PROTOKOtU Z POPRZEDNIEJ SESJI

Protokot Nr XXVIII/2013 wytozono do wgla_du.

2

Przewodnicz^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

- 12

•

przeciw

-0

• wstrzymato sie_ - 0
Protokot z poprzedniej sesji przyjqto.
PUNKT4
PODJ^CIE UCHWAt W SPRAWACH:

1) zmianv budzetu gminv na 2013 rok.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - proponuje sie. zmniejszenie planu dochodow budzetu
gminy o kwote. 187.588,00zt.
Plan dochodow po zmianach wynosit be,dzie 6.868.584,03zt, z czego:
- dochody bieza.ce - 6.758.642,03zt,
- dochody maja.tkowe - 109.942,00zt.
Plan wydatkow budzetu gminy proponuje sie. zas zmniejszyc o kwote. 24.545,00zt.
Plan wydatkow po zmianach wynosit be.dzie 7.222.905,03zt, z czego:
- wydatki bieza.ce - 6.217.421,60zt,
- wydatki maja.tkowe - 1.005.483,43zt.
Poza tym zwie.ksza sie. :
- plan przychodow budzetu o kwote. 163.043,00zt, i wynosi on 491.389,00zt,
- limit wydatkow na realizacje. rocznych zadan inwestycyjnych o kwotQ 37.000/00zt
Naste.pnie omowita proponowane zmiany budzetu gminy, po czym poprosita o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez komisje.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty...- poinformowata, ze Komisje na
wspolnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 lutego 2014 roku pozytywnie zaopiniowaty projekt
uchwaty w tej sprawie.
Przewodnicz^cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany budzetu
gminy na 2014rok, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
• za przyjQciem -12
• przeciw
-0
• wstrzymato sie. - 0
Uchwaty przyfeto.
Uchwata Nr XXIX/169/2014
niniejszego protokotu.

w sprawie zmiany budzetu Gminy na 2014 rok stanowi zatqcznik do

2) zmianv Wieloletniei Prognozv Finansowei Gminv Budziszewice.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - poinformowata, ze zmiany dokonane w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy sa. zwia.zane z dostosowaniem zata.cznika WPF do nowego wzoru

Wieloletniej Prognozy Finansowej ustanowionego Rozporza_dzeniem Ministra Finansow z dnia 31
grudnia 2013 roku (Dz.U.poz.1736) oraz zmiana. planowanych wartosci dochodow, wydatkow i
przychodow.
I tak w zatgczniku nr 1 ,,Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice" dokonano
naste_pujgcych zmian:
1) w zakresie dochodow:
-

dla roku 2014 zaktualizowano plan dochodow biez^cych do wysokosci wynikajqcych z
zarza^dzeri i uchwaty zmieniaja.cej budzet na 2014 rok (dochody ogotem zmniejszono o kwote.
179.964,97zt, w tym z tytutu subwencji ogolnej o!58.077,00zt i z tytutu dotacji 22.741,00zt, a
dochody bieza_ce pozostate nie wymienione w poz.1.1.1 do 1.1.5 zwie_kszono o 853,03zt)
2) w zakresie wydatkow:
-

dla roku 2014 zaktualizowano wydatki do wysokosci wynikajgcych z zarzqdzeri i uchwaty
zmieniaj^cej budzet na 2014 rok. Wydatki ogotem zmniejszono o 16.921,97zt, przy czym
wydatki bieza^ce zmniejszono o 53.921,97zt, a wydatki maja.tkowe zwie_kszono o 37.000,00zt;

3) w zakresie przychodow budzetu - zwie_kszono plan przychodow z tytutu wolnych srodkow, o
ktorych mowa w art.217 ust.2 pkt 6 o kwote. 163.043,00zt;
4) w zakresie informacji uzupetniaj^cych o wybranych rodzajach wydatkow budzetowych,
dostosowano plany wydatkow do dokonanych zmian w planie wydatkow na 2014 rok, i tak:
-

planowane wydatki bieza.ce na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczone zmniejszono o
35.838,58zt,

-

wydatki zwi^zane z funkcjonowaniem organow JST zwie,kszono o 5.988,00zt,

-

plan wydatkow na nowe inwestycje zwi^kszono o 7.000,00zt,

-

plan wydatkow majgtkowych w formie dotacji zwie_kszono o 30.000,00zt.

NastQpnie omowita proponowane zmiany, po czym poprosita o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodnicz^cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez komisje.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty...- poinformowata, ze Komisje na
wspolnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 lutego br. nie wniosty uwag do projektu uchwaty w tej
sprawie.
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 przyje_ciem - 12
przeciw
-0

• wstrzymato sie. - 0
Uchwaty przyfeto.
Uchwata nr XXIX170/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice
stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
3) udzielenia pomocv finansowei Powiatowi Tomaszowskiemu.
Wojt - Marian Holak - w styczniu Powiat Tomaszowski ztozyt wniosek o udzielenie pomocy
finansowej na zadanie obejmuja.ce min. przebudowe. drogi powiatowej nr 4300E w miejscowosci
Mierzno, w wysokosci 30.000,00zt. Celem udzielenia pomocy jest poprawa warunkow
bezpieczenstwa na obszarze Gminy Budziszewice.

Zadanie to obejmie wykonanie nowej naktadki w Mierznie i dokoriczenie budowy chodnika.
Aby mozliwe byto udzielenie przedmiotowej pomocy niezbe_dne jest podje,cie uchwaty w tej sprawie.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczgcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez komisje.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodnicza_ca Komisji Oswiaty...- poinformowata, ze cztonkowie
Komisji na wspolnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 lutego br. opowiedzieli sie. za przyje_ciem
uchwaty w tej sprawie.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku

czego:
•

za przyje_ciem

- 12

•

przeciw

-0

•

wstrzymato sie. - 0

Uchwaty przyfeto.
Uchwata nr XXIX171/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu
stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
4) wvodrebnienia w budzecie Gminv srodkow stanowiacvch fundusz sotecki.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - zgodnie z art.l ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o
funduszu soteckim rada gminy rozstrzyga o wyodre_bnieniu w budzecie gminy srodkow stanowia_cych
fundusz sotecki, zwany dalej "funduszem", do dnia 31 marca roku poprzedzaj^cego rok budzetowy,
podejmuja_c uchwate., w ktorej wyraza zgode. albo nie wyraza zgody na wyodre_bnienie funduszu w
roku budzetowym.
Dodata, ze w przypadku naszej gminy, gdzie sotectwa sa_ niewielkie nie jest korzystne wyodre_bnianie
srodkow stanowi^cych fundusz sotecki. Proponuje sie. wie_c, wzorem lat ubiegtych nie wyodre_bniac

go.
Przewodniczacy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez komisje.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodnicza,ca Komisji Oswiaty...- poinformowata, ze Komisje na
wspolnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 lutego br. poparty projekt uchwaty w przedmiotowej
sprawie.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie wyodre_bnienia w
budzecie Gminy srodkow stanowiqcych fundusz sotecki, po czym poddat go pod gtosowanie, w
wyniku czego:
• za przyje_ciem - 12
•

przeciw

-0

• wstrzymato sie. - 0
Uchwafq przyfeto.
Uchwaia nr XXIX172/2014
w sprawie wyodr^bnienia w budzecie Gminy srodkow stanowiqcych
fundusz sotecki stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.

5) programu opieki nad zwierzetami bezdomnvmi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na
terenie Gminv Budziszewice w 2014 roku.
Inspektor UG - Matgorzata Wojcik -poinformowata, ze zgodnie z ustawa. z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o ochronie zwierzqt Rada Gminy ma obowia_zek kazdego roku uchwalac program opieki nad
zwierze_tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierza_t. 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 wystqpienia zdarzenia
drogowego z ich udziatem oraz w przypadku odebrania zwierz^cia wtascicielowi przez Wojta w
drodze decyzji administracyjnej.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez komisje.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty...- poinformowata, ze cztonkowie
Komisji na wspolnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 lutego br. nie wniesli uwag do projektu tej
uchwaty.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie programu opieki
nad zwierzQtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy
Budziszewice w 2014 roku, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyjQciem - 12

• przeciw
-0
• wstrzymato sie. - 0
Uchwaty przyfeto.
Uchwata nr XXIX/173/2014 w sprawie programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Budziszewice w 2014 roku stanowi zatqcznik do
niniejszego protokotu.
6) okreslenia trvbu i szczegotowvch krvteriow ocenv wnioskow o realizacie zadania
publicznego w ramach iniciatvwv lokalnei.
Inspektor UG - Matgorzata Wojcik - poinformowata, ze zgodnie z ustawa. z dnia 24 kwietnia 2003
roku o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie - mieszkancy jednostki samorza.du
terytorialnego bezposrednio, ba.dz za posrednictwem organizacji pozarza.dowych, lub podmiotow
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, moga. sktadac do jednostki samorz^du terytorialnego, na
terenie ktorej maja, miejsce zamieszkania lub siedzibe., wnioski o realizacje. zadan publicznych w
ramach tak zwanej inicjatywy lokalnej.
Poprzez inicjatywe. lokalnq rozumie sie. formy wspotpracy jednostek samorzg.du terytorialnego z ich
mieszkahcami, w celu wspolnego realizowania zadania publicznego na rzecz spotecznosci lokalnej.
Wczesniej jednak nalezy okreslic tryb i szczegotowe kryteria oceny wnioskow o realizacje. tego
rodzaju zadah.
Naste_pnie omowita przedmiotowy projekt uchwaty.
Przewodnicza_cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodnicza_cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez komisje.

Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty...- poinformowata, ze cztonkowie
Komisji na wspolnym posiedzeniu odbytym w dniu 26 lutego br. pozytywnie zaopiniowali projekt
uchwaty w tej sprawie..
Przewodnicza.cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie okreslenia trybu i
szczegotowych kryteriow oceny wnioskow o realizacj^ zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyj^ciem

- 12

•

przeciw

-0

•

wstrzymato sie^ - 0

Uchwaty przyfeto.
Uchwata nrXXIX/174/2014

w sprawie okreslenia trybu i szczegotowych kryteriow oceny wnioskow o

realizacjq zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stanowi zatqcznik do niniejszego
protokotu.
7) przviecia zmian Statutu Zwiazku Miedzygminneeo ..Bzura"
Inspektor UG - Matgorzata Wojcik - wyjasnita, ze tym razem zmiany w Statucie Zwi^zku
Mi^dzygminnego ,,Bzura" naste_puj$ na skutek zmiany liczby cztonkow Zwi$zku.
I tak ze Zwiqzku wyst^pity:
1) z kohcem 2011 roku Miasto Brzeziny;
2)

z koricem 2012 roku: Gmina Rogow i Gmina Gtowno;

3) z kohcem 2013 roku: Miasto towicz i Miasto t^czyca.
Do Zwiazku wst^pita natomiast w grudniu 2013 roku Gmina Aleksandrow todzki.
Zmiany Statutu majg wi^c charakter porz^dkujqcy.
Dodata, ze zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (tj. Dz. U. z
2013roku, poz.594 ze zm.) zmiana statutu Zwiazku naste,puje w trybie przewidzianym dla jego
ustanowienia

tj. przez rady zainteresowanych gmin bezwzgle.dn$ wie,kszosci$ gtosow ustawowego

sktadu rady gminy.
Zmiana statutu podlega zgtoszeniu do rejestru zwiqzkow mi^dzygminnych i wymaga przedtozenia
organowi rejestrowemu uchwat rad gmin o przyj^ciu zmiany statutu zwi^zku oraz wyci^gow z
protokotow posiedzeri rad gmin dotycz^cych podj^cia uchwat o przyj^ciu zmiany statutu.
Wojt - Marian Holak - inwestycja polegaj^ca na budowie Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania
Odpadow Komunalnych w Piaskach Bankowych na terenie Gminy Bielawy zgodnie z pierwszymi
zatozeniami powinna zostac juz dawno zakonczona. Niemniej na etapie ubiegania si$ o niezb^dne
decyzje zostata ona oprotestowana przez mieszkancow Gminy, na terenie ktorej ma powstac.
Znacznie wydtuzyto to okres zatatwiania formalnosci. Obecnie wydane zostato pozwolenie na
budowe,. Pozwala to miec nadziej^, ze do kohca biez^cego roku budowa zostanie zakonczona.
Zaktad prowadzit b^dzie dziatalnosc na terenie gmin - uczestnikow Zwiqzku. Celem jego dziatalnosci
b^dzie zaspokajanie potrzeb mieszkancow w zakresie zadan wtasnych gmin - Uczestnikow Zwiazku
zwiqzanych z gospodarowaniem odpadami poprzez swiadczenie ustug publicznych w ramach
zobowi^zania do wykonywania ustug swiadczonych w ogolnym interesie gospodarczym, a w
szczegolnosci: przyjmowania odpadow komunalnych, sortowania odpadow zmieszanych, odbieranie i
rozbiorka zuzytego sprz^tu elektronicznego i elektrycznego, demontaz i przerobka odpadow
budowlanych i wielkogabarytowych.
Majqc wswoje" wysypisko b^dziemy wie.c w lepszej sytuacji niz pozostali.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.

Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagieffo - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez Komisje Rady .
Radna - Barbara Wozniak - Przewodnicz^ca Komisji Oswiaty... - poinformowata, ze Komisje
Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i Sportu oraz Rozwoju Gospodarczego i Finansow na
wspolnym posiedzeniu w dniu 26 lutego 2014 roku poparty projekt uchwaty w tej sprawie.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie przyje.cia zmian
Statutu Zwia_zku Mie_dzygminnego ,,Bzura", po czym poddatgo pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyjQciem - 12

•

przeciw

•

wstrzymato sie. - 0

-0

Uchwaty przyfeto.
Uchwata nr XXIX/175/2014

w sprawie przyjqcia zmian Statutu Zwiqzku Mi^dzygminnego ,,Bzura"

stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
8) ustanowienia wieloletnieeo programu ostonowego w zakresie dozvwiania ..Pomoc gminv w
zakresie dozvwiania" na lata 2014-2020.
P.O.Kierownika GOPS w Budziszewicach - Agnieszka Malinowska - powiedziata min. ze Program
;;Pomoc

gminy w zakresie dozywiania" jest programem ostonowym w rozumieniu przepisow ustawy

o pomocy spotecznej. Zostat opracowany w zwi^zku z potrzebami gminy w tym zakresie oraz z
ustanowionym przez Rade. Ministrow wieloletnim programem

wspierania gmin w zakresie

dozywiania ,,Pomoc paristwa w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020.
Program /;Pomoc gminy w zakresie dozywiania" realizowany be^dzie rowniez w latach 2014-2020 i
swoim zasi^giem obejmie mieszkancow Gminy Budziszewice. Strategicznym celem programu jest
ograniczenie zjawiska niedozywienia dzieci i mtodziezy z rodzin o niskich dochodach lub znajduja,cych
sie. w trudnej sytuacji. Realizatorem Programu be^dzie Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej. W
ramach programu udzielane be_dzie wsparcie dzieciom do czasu podj^cia nauki w szkole podstawowej
oraz uczniom do czasu ukonczenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. W szczegolnie uzasadnionych
przypadkach, gdy uczeri lub dziecko wyraza, ch^c zjedzenia positku odpowiednio dyrektor szkoty lub
przedszkola informuje osrodek pomocy spotecznej wtasciwy ze wzgle_du na miejsce zamieszkania
dziecka lub ucznia o potrzebie udzielenia pomocy w formie positku. Przyznanie takiej pomocy nie
wymaga wydania decyzji administracyjnej i ustalania sytuacji rodziny w drodze przeprowadzenia
rodzinnego wywiadu srodowiskowego. Liczba dzieci i uczniow, ktorym ma bye udzielona pomoc w
w/w sposob, nie moze przekroczyc 20% liczby uczniow dozywianych w szkotach i przedszkolach na
terenie gminy w poprzednim miesi$cu kalendarzowym.
Program finansowany be_dzie ze srodkow wtasnych gminy oraz dotacji z budzetu paristwa otrzymanej
w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania ,,Pomoc
paristwa w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodnicza_cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez Komisje Rady .
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty... - poinformowata, ze Komisje
Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i Sportu oraz Rozwoju Gospodarczego i Finansow na
wspolnym posiedzeniu w dniu 26 lutego 2014 roku nie wniesli uwag do projektu tej uchwaty.
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Przewodnicz^cy Rady Gminy - Piotr Jagiefto - odczytat projekt uchwaty w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu ostonowego w zakresie dozywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dozywiania" na
lata 2014-2020, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyjQciem - 12

•

przeciw

•

wstrzymato sis - 0

-0

Uchwaty przyfeto.
Uchwata nrXXIX/176/2014

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu ostonowego w zakresie

dozywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020 stanowi zatqcznik do
niniejszego protokotu.
/Ogtoszono 10-minutowq przerwq./
9)

podwvzszenia krvterium dochodowego uprawniaiaceeo do przvznania nieodptatnei
pomocv w zakresie dozvwiania dla osob obietvch wieloletnim programem wspierania
finansowego em in w zakresie dozvwiania ..Pomoc pahstwa w zakresie dozvwiania" na lata
2014-2020 oraz odstapienia od zwrotu wvdatkow.

P.O.Kierownika GOPS w Budziszewicach - Agnieszka Malinowska - powiedziata, ze proponuje sie.
podwyzszenie do 150% kryterium dochodowe, o ktorym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spotecznej, uprawniajqcej do przyznania nieodptatnie pomocy w ramach
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania ,,Pomoc paristwa w
zakresie dozywiania" na lata 2014-2020 w szczegolnosci:
1) dzieciom do czasu podj^cia nauki w szkole podstawowej,
2)

uczniom do czasu ukonczenia szkoty ponadgimnazjalnej,

3)

osobom i rodzinom znajduj^cym sie^ w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spotecznej, w szczegolnosci osobom samotnym, w podesztym wieku,
chorym tub niepetnosprawnym

- w formie positku, swiadczenia pieni^znego na zakup positku lub zywnosci albo swiadczenia
rzeczowego w postaci produktow zywnosciowych.
Nast^pnie przypomniaia, ze kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarujqcej wynosi 542,00zi
zas kryterium dochodowe na osobe^ w rodzinie rowne jest 456,00zt.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zghszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez Komisje Rady .
Radna - Barbara Wozniak - Przewodnicza_ca Komisji Oswiaty... - poinformowata, ze Komisje na
wspolnym posiedzeniu w dniu 26 lutego br. opowiedziaty sie, za przyje_ciem przedmiotowej uchwaty.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie podwyzszenia
kryterium dochodowego uprawniajqcego do przyznania nieodptatnej pomocy w zakresie dozywiania
dla osob obj'Qtych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania
;,Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020 oraz odstapienia od zwrotu wydatkow,
po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyjQciem -12

•

przeciw

•

wstrzymato sie^ - 0

Uchwafe przyfeto.

-0

Uchwata nr XXIX/177/2014

w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniajqcego do

przyznania nieodptatnej pomocy w zakresie dozywiania dla osob objqtych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania ,,Pomoc pahstwa w zakresie dozywiania" na
lata 2014-2020 oraz odstqpienia od zwrotu wydatkow, stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
10) zmianv uchwatv nr XXV/144/2013 Radv Gminv Budziszewice z dnia 06 wrzesnia 2013 roku
w sprawie przviecia Gminnego Programu Wspierania Rodzinv na lata 2013-2015.
P.O.Kierownika GOPS w Budziszewicach - Agnieszka Malinowska - uchwata w sprawie przyje_cia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 podejmowana byta przez Rade. Gminy we
wrzesniu ubiegtego roku. Zachodzi jednak koniecznosc wprowadzenia kilku poprawek.
Nast^pnie omowita proponowane zmiany uchwaty.
Przewodniczgcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez Komisje Rady .
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty... - poinformowata, ze cztonkowie
Komisje

na wspolnym posiedzeniu w dniu 26 lutego br. opowiedzieli

sie, za przyje.ciem

przedmiotowej uchwaty.
Przewodniczacy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany uchwaty
nr XXV/144/2013 Rady Gminy Budziszewice z dnia 06 wrzesnia 2013 roku w sprawie przyje,cia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015, po czym poddat go pod gtosowanie,
w wyniku czego:
•

za przyj^ciem -12

•

przeciw

•

wstrzymato sie. - 0

-0

Uchwaty przyfeto.
Uchwata nr XXIX/178/2014

w sprawie zmiany uchwaty nr XXV/144/2013 Rady Gminy Budziszewice z

dnia 06 wrzesnia 2013 roku w sprawie przyj^cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2013-2015 stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
11) kontvnuacii w 2014 i 2015 roku realizacii proiektu pn. ..ZNOWU AKTYWN1 - program
aktvwizacii spoteczno-zawodowei w Gminie Budziszewice" w ramach Priorvtetu VII.
Promocia

inteeracii spotecznei. Dziatanie 7.1.Rozwoi i upowszechnianie

aktvwnei

integracii. Poddziatanie 7.1.1. Rozwoi i upowszechnianie aktvwnei inteeracii przez osrodki
pomocv spotecznei. Programu Qperacvinego Kapitat Ludzki. wspotfinansowanego ze
srodkow Europeiskiego Funduszu Spotecznego.
P.O.Kierownika GOPS w Budziszewicach - Agnieszka Malinowska - przypomniata, ze projekt pn.
,,ZNOWU AKTYWNI - program aktywizacji spoteczno-zawodowej w Gminie Budziszewice" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki, wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu
Spotecznego realizowany byt w nas w latach poprzednich. Dodata, ze aby mozliwa byta jego
kontynuacja Rada Gminy musi wyrazic taka, wole. w formie uchwaty.
Przewodnicza,cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
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Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez Komisje Rady .
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty... - poinformowata, ze cztonkowie
Komisje na wspolnym posiedzeniu w dniu 26 lutego br. nie wniesli uwag do projektu tej uchwaty.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie kontynuacji w
2014 i 2015 roku realizacji projektu pn. ,,ZNOWU AKTYWNI - program aktywizacji spotecznozawodowej w Gminie Budziszewice" w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji
Dziatanie 7.1.Rozwoj i upowszechnianie aktywnej

integracji,

Poddziatanie 7.1.1.

spotecznej,
Rozwoj i

upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy spotecznej, Programu Operacyjnego
Kapitat Ludzki, wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego, po czym
poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
-

za przyj^ciem - 12

-

przeciw

-

wstrzymato si§ - 0

-0

Uchwaty przyfeto.
Uchwata nr XXIX/179/2014

w sprawie

kontynuacji w 2014 i 2015 roku realizacji projektu pn.

,,ZNOWU AKTYWNI - program aktywizacji spoteczno-zawodowej w Gminie Budziszewice" w ramach
Priorytetu VII. Promocja integracji spotecznej, Dziatanie 7.1.Rozwoj i upowszechnianie

aktywnej

integracji, Poddziatanie 7.1.1. Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy
spotecznej, Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki, wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego
Funduszu Spotecznego stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
12) przviecia uchwatv Stowarzvszenia Gmin Regionu Potudniowo-Zachodniego Mazowsza z
dnia 05 listopada 2013 roku dotvczacei wvsokosci sktadek cztonkowskich.
Inspektor UG - Matgorzata Wojcik - przypomniata, ze gmina Budziszewice nalezy do Stowarzyszenia
Gmin

Potudniowo-Zachodniego

Mazowsza. Kazda

zmiana

Statutu

Stowarzyszenia wymaga

zatwierdzenia przez gminy cztonkowskie. Obecna propozycja zmiany statutu dotyczy wzrostu
wysokosci sktadek cztonkowskich. I tak proponuje sie, aby:
-

Gminy do 3000 mieszkancow wnosity sktadke^ w wysokosci 13 groszy od mieszkanca,

-

Gminy od 3001-5000 mieszkancow wnosity sktadkQ w wysokosci 12 groszy od mieszkanca,

-

Gminy od 5001-10000 mieszkancow - sktadk^ w wysokosci 11 groszy od mieszkanca,

-

Gminy powyzej 10000 mieszkancow wnosity sktadke^ 10 groszy od mieszkanca.

W chwili obecnej:
-

Gminy do 5000 mieszkancow ptacg sktadke^ w wysokosci 10 groszy od mieszkanca,

-

Gminy od 5000 do 10000 wnosza. sktadke, w wysokosci 7 groszy od mieszkanca,

Gminy powyzej 10000 mieszkancow ptaca. sktadke^ w wysokosci 5 groszy od mieszkanca.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez Komisje Rady .
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty... - poinformowata, ze Komisje na
wspolnym posiedzeniu w dniu 26 lutego br. w wyniku gtosowania opowiedziaty sie, za przyje,ciem
uchwaty w tej sprawie.
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Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie przyj^cia uchwaty
Stowarzyszenia Gmin Regionu Potudniowo-Zachodniego Mazowsza z dnia 05 listopada 2013 roku
dotycz^cej wysokosci sktadek cztonkowskich, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyjQciem - 12

•

przeciw

•

wstrzymato sie, - 0

-0

Uchwaty przyfeto.
Uchwata nr XXIX/180/2014

w sprawie przyjqcia uchwaty Stowarzyszenia Gmin Regionu Potudniowo-

Zachodniego Mazowsza z dnia 05 listopada 2013 roku dotyczqcej wysokosci sktadek cztonkowskich
stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
PUNKT 5
PRZEDSTAWIENIE

SPRAWOZDANIA

Z

REALIZACJI

GMINNEGO

PROGRAMU

PRZECIWDZIAtANIA NARKOMANII DLA GMINY BUDZISZEWICE ZA 2013 ROK.
P.O.Kierownika GOPS w Budziszewicach - Agnieszka Malinowska -

przedstawita Sprawozdanie z

realizacji Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii dla Gminy Budziszewice za 2013 rok.
Przypomniata

mie.dzy

innymi, ze Gminny

Program

Przeciwdziatania

Narkomanii dla

Gminy

Budziszewice uchwalony zostat na lata 2012-2014. Przyje.to go Uchwata, Rady Gminy Nr XVI/88/2012
w dniu 25 wrzesnia 2012 roku.
Przeciwdziatanie

narkomanii

realizowane

jest

przez:

dziatalnosc

wychowawcz$,

edukacyjnq,

informacyjna. i zapobiegawcza..
Z informacji uzyskanej od Dyrektora Zespotu Szkot w Budziszewicach wynika, ze w 2013 roku nie
zaobserwowano problemow zwiqzanych z uzywaniem srodkow psychoaktywnych wsrod uczniow.
Rowniez pracownik socjalny Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Budziszewicach w trakcie
wykonywania pracy w terenie nie spotkat sie. z problemem zazywania narkotykow. Nikt z
mieszkaricow z tego powodu nie korzysta ze swiadczen pomocy spotecznej. W 2013
Gminnego Osrodka

Pomocy Spotecznej oraz do Gminnej Komisji

roku do

Rozwia_zywania Problemow

Alkoholowych nie zgtosita SJQ zadna osoba ani cztonek rodziny osoby, w zwiqzku z podejrzeniem o
zazywanie narkotykow.
Szczegotowe

SPRAWOZDANIE

Z

REALIZACJI

GMINNEGO

PROGRAMU

PRZECIWDZIAtANIA

NARKOMANII DLA GMINY BUDZISZEWICE ZA 2013 ROK stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
Przewodnicza.cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
PUNKT 6
PRZEDSTAWIENIE

SPRAWOZDANIA

Z

REALIZACJI

GMINNEGO

PROGRAMU

PRZECIWDZIAtANIA

PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W

RODZINIE NA LATA 2012-2016 I DZIAtALNOSd ZESPOtU INTERDYSCYPLINARNEGO ZA 2013
ROK

P.O.Kierownika GOPS w Budziszewicach - Agnieszka Malinowska - przedstawita Sprawozdanie z
realizacji Gminnego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2012-2016 i z dziatalnosci Zespotu Interdyscyplinarnego za 2013 rok.
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Powiedziata mi^dzy innymi, ze Program Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w

Rodzinie na lata 2012-2016 Rada Gminy Budziszewice uchwalita Uchwatq Nr

XVI/89/2012 w dniu 25 wrzesnia 2012 roku.
Realizacja programu opierata si$ w gtownej mierze na profilaktycznym przeciwdziataniu przemocy.
Monitorowano w tym celu, w biez^cej pracy socjalnej, srodowisko lokalne.
GOPS realizuj^c zadania z tego zakresu stale wspotpracuje z Policja,, S$dem rejonowym, Kuratorami
Sa.dowymi, pedagogami placowek szkolnych oraz z Gminng Komisja. Rozwiajzywania Problemow
Alkoholowych w Budziszewicach.
Poza tym w celu realizacji zadari Programu utworzono Gminny Zespot Interdyscyplinarny do spraw
przeciwdziatania przemocy w rodzinie. Zespot ten powotany zostat przez Wojta. Zajmuje sie. realizacj$
zadari na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bqdz srodowisku.
W 2013 roku odbyty siQ 4 posiedzenia zespotu. W trakcie roku wptynqto do Zespotu 5 formularzy
,,Niebieskich Kart" zatozonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.
- 2 oraz funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rokicinach - 3. Dotyczyty one przemocy w rodzinie.
Procedury dotyczyty osob dorostych, w tym osob naduzywaja.cych alkoholu.
W godzinach pracy pracownik socjalny udziela niezb^dnych informacji, a takze kieruje ofiary i
sprawcow przemocy do odpowiednich specjalistow i instytucji.
Szczegotowe

SPRAWOZDANIE

Z

REALIZACJI

GMINNEGO

PROGRAMU

PRZECIWDZIAtANIA

PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012-2016 I Z
DZIAtALNO&l ZESPOtU INTERDYSCYPLINARNEGO ZA 2013 ROK stanowi zatqcznik do niniejszego
protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
PUNKT 7
INFORMACJA WOJTA O DZIAtANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIE.DZY SESJAMI
RADY GMINY
Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze w okresie od ostatniej sesji:
-

podpisane zostaty dwie umowy o dofinansowanie projektow tj. na organizacjs ekologicznego dnia
dziecka oraz na organizacj^ pikniku ekologicznego na przetomie sierpnia i wrzesnia,

-

uzupetnione zostaty wnioski o dofinansowanie projektow dotyczqcych urz^dzenia terenu wokot
Szkoty w R^kawcu oraz placu zabaw przy Domu Ludowym w Mierznie,

-

przygotowywane 53 projekty na zagospodarowanie zbiornika wodnego tzw."Sulejowa" w
W^grzynowicach oraz budynku, ktory na powstac na placu koto urze,du,

-

przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie budowy dalszej cze,sci kanalizacji,

-

trwaja, prace nad ewentualnq zmian^ oswietlenia ulicznego w Budziszewicach - na oswietlenie
ledowe,

-

maja, podobno pojawic si^ srodki na budow^ drog lokalnych - zgtosilismy 8 kilometrow.

PUNKT8J9
ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI
SPRAWY ROZNE
Radny - Stawomir Sala - zapytat gdzie robiony be,dzie kolejny fragment kanalizacji.
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Wojt - Marian Holak - wyjasnit, ze pozostaty jeszcze do zrobienia ulice: Lesna, Letniskowa,
Spacerowa, Szkolna oraz Nowy Jozefow.
Be_dziemy mogli wykonac odcinek o dtugosci 1,5-2,0
kilometry. Dodat, ze wybierzemy fragment gdzie be_dzie najwie_ksze zainteresowanie mieszkahcow
przyta_czeniem sie. do kanalizacji.
Radna - Dorota Kowalczyk- zapytata ile posesji na obecna. chwile, przytgczonych jest do kanalizacji.
Wojt - Marian Holak - przyta.czyto sie. przeszto 40. Moze przytgczyc sie_ 140. Wynik jest wie,c catkiem
dobry.
Sottys - Anna Jagiefto - zapytata czy osoby, ktore buduja. nowe domy ptaca. za przytgczenie wody.
Wojt - Marian Holak - wyjasnit, ze nie. Nie ma bowiem na terenie Gminy Zaktadu Komunalnego,
ktory mogtby wykonywac tego rodzaju ustuge..
Sottys - Anna Jagietto - zapytata czy podje_ta be_dzie jakas uchwata nakazuj^ca obowia_zek
przyta_czenia sie. do kanalizacji.
Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze obowia_zek ten wynika z przepisow ustawowych.
Sottys-Anna Jagietto- poprosita o przywiezienie ttucznia na ulice, Graniczng i na Bartoszowke,.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze niewielka ilosc ttucznia przywieziona zostata w miesia_cu
grudniu. Nie byt to jednak ttuczeri najlepszej jakosci. Wie_cej przywozic be_dziemy pod koniec marca.
Radny - Stanistaw Rutkowski - uzupetnienia ttuczniem wymaga takze droga w Teodorowie na
zakre_cie.
Sottys - Marek Owczarek - zapytat czy przydomowe oczyszczalnie sciekow sa. wtasnosciq gminy czy
wtasciciela posesji, na ktorej zostaty wykonane.
Wojt - Marian Holak - wyjasnit, ze sa_ wtasnoscig Gminy.
Sottys - Marek Owczarek - powiedziat, ze ma dziatke. obok dziatki, na ktorej taka oczyszczalnia sie.
znajduje. Oczyszczalnia ta niestety zle funkcjonuje - sa_ zanieczyszczenia i brzydkie zapachy. Dodat, ze
chciat zbyc swoja. nieruchomosc, niemniej przez tg wadliw$ oczyszczalnie, kupiec zrezygnowat. Ta
wadliwie dziatajgca oczyszczalnia mieszczgca si^ obok powoduje, ze wartosc naszej dziatki spada.
Poprosit aby zatatwic sprawe. tej oczyszczalni tak, by jego rodzina mogta spokojnie sprzedac swoja.
nieruchomosc.
Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze nie zna tej sprawy.
Sottys - Marek Owczarek - powiedziat, ze oczyszczalnia jest wtasnoscia. gminy i nalezy zrobic z niq
porza.dek tak, by nie byta ucia.zliwa dla otoczenia.
Radny - Wtodzimierz Janeczek - poprosit aby pamie_tac o zjazdach na pola za miejscowoscia.
Re_kawiec.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - udzielit gtosu Panu Andrzejowi Pteska.
Pan Andrzej Pteska nie pozostat na miejscu przeznaczonym dla gosci. Przeszedt przez so/f do
stotu, przy ktorym zasiadajq radni. Trzymajqc w r$ku jakies urzqdzenie twierdzit, ze bqdzie nagrywat
wystqpienie.
Pan Andrzej Pteska - powiedziat, ze w czerwcu ubiegtego roku Przewodnicza_cy Rady Gminy otrzymat
pismo w sprawie oczyszczalni sciekow, ktora znajduje sie. w Teodorowie na dziatce pani Wioletty
Wojcickiej, corki Wiceprzewodnicz^cej Danuty Chata. Radni nie zostali jednak z nim zapoznani, nie
byto przedstawione na sesji.
Przewodnicza.cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poinformowat, ze nie ma takiej mozliwosci.
Pan Andrzej Pteska - powiedziat mie_dzy innymi, ze przez Urzqd Wojewodzki wykazane zostato, iz
oczyszczalnia wybudowana jest nielegalnie. Wydano w tej sprawie postanowienie. Dodat, ze Pan
Wojt na te. okolicznosc przestuchiwany byt w Nadzorze, czemu poddat sie. dobrowolnie.
NastQpnie poinformowat, ze obecnie trwa legalizacja oczyszczalni oraz, ze Wojt dotychczas nawet
nie obejrzat tej inwestycji.
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Nadmienit, ze na miejscu byt Pan Przewodniczacy, ktory z jakiegos powodu nie wszedt jednak na
dziatke..
Ponadto powiedziat, ze s$ tez oczyszczalnie, ktore znajduja. sie, pod drogami publicznymi, 53 na dwoch
dziatkach, a nie powinny zblizac sie, do granic.

Stwierdzit, ze projekty sa_ nielegalne oraz, ze

Przewodniczgcy Rady Gminy powinien zaj$c sie, tq sprawq, a Pan Przewodniczacy tymczasem nie
chce si$ spotkac, nie chce o tym rozmawiac. Dodat, ze gdy juz doszto do spotkania przyje,ci zostali
wraz z zon$ w miejscu, do ktorego nie powinni nawet wejsc.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - powiedziat, ze nie prowadzi to do niczego.
Pan Andrzej Pteska - powiedziat, ze inwestycje nie mog^ bye realizowane nielegalnie.
Pani Dorota Pteska - zapytata Pana Wojta co robi z pienie.dzmi, ktore zostaj$ z optat za
gospodarowanie odpadami.
Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze Gmina nie osi$ga z tego tytutu nadwyzki.
PUNKT 10
ZAKONCZENIE OBRAD

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - dzie,kuja,c wszystkim za przybycie zamknqt XXIX sesj^
Rady Gminy Budziszewice.
Przewodniczcy Rady Gminy
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