PROTOKOL NR XXXIII/2014
Z NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 05 SIERPNIA 2014 ROKU
W SALI POSIEDZEN URZE.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
Porzadek obrad:
1.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.

Przedstawienie porza_dku obrad.

3.

Przyje.cie protokotu z poprzedniej sesji.

4.

PodjQcie uchwat w sprawach:
1) zmiany budzetu Gminy na 2014 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Budziszewice,

5. Informacja Wojta o dziataniach podejmowanych w okresie mie.dzy sesjami Rady Gminy.
6. Zakoriczenie obrad.
PUNKT 1
OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczqcy Rady Gminy -Piotr Jagietto - powitat wszystkich przybytych na XXXII nadzwyczajnaj
Sesje, Rady Gminy Budziszewice, po czym stwierdzit quorum informuja.c, ze na pie,tnastu radnych
obecnych jest dwunastu.
PUNKT 2
PRZEDSTAWIENIE PORZ4DKU OBRAD
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietfo - przedstawit porzqdek obrad , po czym poddat go pod
gtosowanie, w wyniku czego:
•

za gtosowato

- 12

•

przeciw

-0

•

wstrzymato sie. - 0

Porzqdek obrad przyjqto.
PUNKT 3
PRZYJ^CIE PROTOKOtU Z POPRZEDNIEJ SESJI
Protokot Nr XXXII/2014 wytozono do wgla_du.

1

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

- 12

•

przeciw

-0

•

wstrzymato sie. - 0

Protokot z poprzedniej sesji przyjqto.
PUNKT4
PODJE.CIE UCHWAt W SPRAWACH:
1) zmianv w budzecie Gminv na 2014 rok.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - wyjasnita, ze rozstrzygnie_ty zostat przetarg na budowe.
budynku ustugowo-administracyjnego obok urz^du. Aby mozna byto podpisac umowe. niezbe_dne jest
dokonanie zmian w budzecie. Sta^d sesja zwotana w trybie nadzwyczajnym.
Naste_pnie poinformowata, ze proponuje sie. zwie_kszenie zarowno planu dochodow jak i wydatkow
budzetu gminy. Zwie.kszenie wynosic be.dzie 64.457,12zt.
Plan dochodow po zmianach wynosit be_dzie 7.266.199,38, z czego:
- dochody biezgce - 7.089.588,26zt,
- dochody maja,tkowe - 176.611,12zt.
Plan wydatkow po zmianach wynosit be.dzie zas 7.683.392,20zt, z czego:
- wydatki biezgce - 6.520.459,83zt,
- wydatki majgtkowe - 1.162.932,37zt.
Dodata, ze proponuje sie. takze zwie.kszenie limitu wydatkow na realizacje. rocznych zadan
inwestycyjnych o kwote. 31.457,12zt. Poza tym zwie_ksza sie. o 30.000,00zt limit wydatkow na roczne
programy i projekty realizowane ze srodkow funduszy strukturalnych i Funduszu Spojnosci.
Naste.pnie omowita proponowane zmiany budzetu gminy, po czym poprosita o pytania.
Pytari nie zgtoszono.
Przewodnicza.cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmian w budzecie
Gminy na 2014rok, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
• za przyj^ciem -12
• przeciw

-0

• wstrzymato sie. - 0
Uchwatq przyfeto.
Uchwata Nr XXXI11/192/2014 w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2014 rok stanowi zatqcznik do
niniejszego protokotu.
2) zmianv Wieloletniei Prognozv Finansowei Gminv Budziszewice.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - omowita projekt uchwaty w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice.
Objasnienia do zmiany w WPF stanowiq zatqcznik do niniejszego protokotu.
Naste.pnie poprosita o uwagi.

Uwag 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

Uchwaty przyfeto.
Uchwata nr XXXIII/193/2014
w sprawie
zmiany Wieloletniej
Budziszewice stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu

Prognozy Finansowej Gminy

Ogtoszono przerwq.
PUNKT 5
INFORMACJA W6JTA O DZIAtANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE MI^DZY SESJAMI
RADY GMINY
Wojt - Marian Holak - w okresie od ostatniej sesji:
-

rozstrzygni^ty zostat przetarg na budowe. budynku ustugowo-administracyjnego obok urz^du
gminy. Wptynejo 8 ofert. Najkorzystniejsz$ oferte, ztozyta Firma ,,Modern Dom" ze Skierniewic.
Cena oferty to 636.700,00zt. Termin realizacji zadania okreslony zostat na maj 2015 roku.
Niemniej do korica listopada planowane jest oddanie budynku w stanie zamknie.tym;

-

odbyt SJQ przetarg na dowoz uczniow do szkoty. Wptyne_ta jedna wazna oferta. Byta to oferta
Przedsi^biorstwa Komunikacji samochodowej ze Skierniewic. Dodat, ze jest to ta sama firma co w
roku ubiegtym.

-

Odbyt sie, przetarg na sprzedaz dziatek na ulicy Sadowej oraz na sprzedaz dziatki rolnej potozonej
w miejscowosci Nowy Jozefow. W skutek przeprowadzonego poste.powania przetargowego
sprzedane zostaty 2 dziatki na ulicy Sadowej i dziatka w Nowym Jozefowie. Osiqgnejismy juz w tym
roku z tego tytutu wyzsze zyski niz zaktadalismy. Jest do bardzo dobra sytuacja. Wptynie to
bowiem korzystnie na wskazniki budzetu.

-

Podpisalismy urnow^ na zakup laptopow do szkoty. Niebawem wi^c b^da. one dost^pne dla
uczniow.

-

Odebrany zostat plac zabaw w miejscowosci Mierzno. Zakonczenie inwestycji odbyto sie, z
niewielkim opoznieniem , w wyniku czego Firma zaptacita nam 2 tysia.ce kary.

-

Trwaj$ prace obok szkoty w R^kawcu.

-

Do konca sierpnia ma powstac chodnik w miejscowosci Mierzno.

-

Rozstrzygni^ty zostat przetarg na budowe, chodnika w Budziszewicach. Chodnik ten wykonywany
be,dzie do konca miejscowosci. Dodat, ze do budowy obydwu tych chodnikow nie doktadamy
srodkow wtasnych.

-

Trwajq prace przy utwardzaniu kostkq terenu przy szkle. Niebawem juz prace te zostana.
zakoriczone.

-

Mamy duze szanse na otrzymanie dofinansowania na budowe, kanalizacji na ulicy Letniskowej.

-

27 lipca odbyt sie. u nas Przeglqd Tworczosci Ludowej organizowany przez Lokaln^ Grupe. Dziatania
W BUD-UJ Razem". W przegla_dzie wzi^to udziat blisko 20 reprezentacji gmin z terenu, gtownie

dawnego wojewodztwa piotrkowskiego. Gtownq atrakcjg imprezy byt wyste,p Zespotu Piesni i
Tarica ,,Sla_sk".
-

31 sierpnia odbe.d$ si$ Dozynki Gminne. Planujemy, ze uroczystosc t$ uswietni nasza orkiestra.

-

Sprawa zmiany oswietlenia w Budziszewicach utkne^a w miejscu. Firma ma bowiem obecnie
bardzo duzo zleceh i musimy czekac.

Radny - Andrzej Lewandowski - powiedziat, ze trzeba naprawic droge. na Wyskwitno.
Radny - Wtadystaw Pawelec - przypomniat, ze trzeba tez naprawic drog^ na zakre,cie w kierunku
Antolina.
Radna - Dorota Kowalczyk - w W^grzynowicach nalezy naprawic mostek. Jest tam bardzo
niebezpiecznie.
Radny - Andrzej Lewandowski - zapytat o uzupetnienie w Wqgrzynowicach powierzchni drogi przy
chodnikach.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze Powiat w chwili obecnej zajmuje SJQ wie_kszymi inwestycjami.
Ta sprawa niewqtpliwie musi poczekac.
PUNKT 6
ZAKONCZENIE OBRAD

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zamkn^t XXXII sesj$ Rady Gminy Budziszewice.

Protokotoj/va;
I6]i\y Rady5miny

/Piotr Jagietto

