PROTOKOL NR XXXIV/2014
Z SESJI RADY GMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 25 WRZESNIA 2014 ROKU
W SALI POSIEDZEN URZE.DU GMINY

Liczba radnych

- 15

Liczba obecnych -12
Lista ohecnosci stanowi zoiqcznik do niniejszego protokotu.
Ponadto w posiedzeniu udziaf wzigli:
Wojt Gminy - Marian Holak
Sekretarz Gminy - Alina Jarecka
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak
zaproszeni goscie zgodnie z listq obecnosci stanowiqcq zatqcznik do niniejszego protokotu oraz
mieszkahcy.
Porzqdek obrad:
1.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.

Przedstawienie porza^dku obrad.

3.

Przyj^cie protokotu z poprzedniej sesji.

4.

Podj^cie uchwat w sprawach:
1)

Przyj^cia Informacji z przebiegu wykonania budzetu Gminy Budziszewice za I potrocze 2014
roku,

2)

zmiany budzetu Gminy na 2014 rok,

3)

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Budziszewice,

4)

nadania nazwy placowi potozonemu w Budziszewicach przy ul.J.Ch.Paska.

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 Jagielto

powitat wszystkich przybytych na XXXIV Sesje; Rady

Gminy Budziszewice, po czym stwierdzit quorum informuja.c, ze na pie.tnastu radnych obecnych jest
dwunastu.
PUNKT 2
PRZEDSTAWIENIE PORZ^DKU OBRAD
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto — przedstawit porza.dek obrad , po czym zapytat o
uwagi.
Uwag nie zgtoszono.

PUNKT3
PRZYJ^CIE PROTOKOtU Z POPRZEDNIEJ SESJI
Protokot Nr XXXIII/2014 wytozono do wglqdu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat o uwagi.
Uwog nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat kto jest za przyj^ciem protokotu z poprzedniej
sesji, w wyniku czego:
•

za gtosowato

- 12

•

przeciw

—0

•

wstrzymato SJQ — 0

Protokot z poprzedniej

sesji

przyjqto.

PUNKT4
PODJ^CIE UCHWAt W SPRAWACH:
1)

przyJQcia Informacji z przebiegu wykonania budzetu Gminy Budziszewice za I potrocze 2014
roku,

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zabranie gtosu Paniq Skarbnik.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - przypomniata, ze budzet gminy na 2014 rok uchwalony
zostat Uchwatci Nr XXVIII/162/2013 w dniu 30 grudnia 2013 roku.
W chwili uchwalania budzetu plan dochodow

wynosit 7.048.549,00 zt, zas plan

wydatkow

7.239.827,00 zt.
Do 30 czerwca biezqcego roku szesnascie razy dokonywano zmian budzetu i w budzecie gminy.
Cztery razy zmiany dokonywata Rada Gminy Uchwatami : Nr XXIX/169/2014 z

dnia 27.02; Nr

XXX/181/2014 z 09.04; Nr XXXI/184/2014 z 14.05; Nr XXXII/190/2014 z 27.06 oraz dwanascie razy
zmian dokonywat Wojt Gminy Zarz^dzeniami: Nr 1/2014 z dnia 09.01; Nr 3/2014 z 20.01; Nr 6/2014 z

10.02; Nr 11/2014 z 12.03; Nr 12/2014 z 26.03; Nr 13/2014 z 31.03; Nr 16/2014 z 23.04; Nr 18/2014 z
30.04; Nr23/2014 z 15.05; Nr 25/2014 z 20.05; Nr 27/2014 z 28.05; i Nr 29/2014 z 06 czerwca 2014
roku.
Zmiany dokonane przez Wojta Gmmy dotyczyty zmiany planu wydatkow

w ramach dziatu,

zwi^kszenia planu dochodow i wydatkow w zadaniach wtasnych i zleconych z tytutu otrzyrnanych
dotacji celowych oraz przenoszeniu wydatkow z rezerwy ogolnej i celowej.
W wyniku dokonanych zmian plan dochodow ogotern zwiekszono o kwote 132.673,26 zt,

z tego

dochody biezqce zwi^kszono o 119.847,26 zt, a dochody maja.tkowe o 12.826,00 zt.
Plan przychodow zwit^kszono o kwote^ 225.914,82 zt.
Plan wydatkow zas zwiekszono o kwotc; 3S8.S88,08zt, / logo wydatki biez^ce zwiqkszono o
225.596,26 zt, a wydatki majqtkowe o 132.991,82 zt.
Na dzieh 30 czerwca po zmianach:
•

plan dochodow wynosit 7.181.222,26 zt,

•

plan wydatkow - 7.598.415,00 zt,

•

plan przychodow

554.260,82 zt, a

•

plan rozchodow

137.068,00 zt.

W I potroczu dochody wykonano w kwocie 3.837.502,89 zt, co stanowi 53,44% planu dochodow,
przy czym dochody bieza.ce wykonano w 53,77%, a dochody majqtkowe w 34,30% .
Wydatki wykonano w kwocie 3.352.735,10 zi, co stanowi 44,12 % planu wydatkow, z tego wydatki
biezqce wykonano w 50,41%, a wydatki majqtkowe w 7,04%.
Dodata, ze niskie wykonanie wydatkow

majijtkowych spowodowane jest tym, ze wi^kszosc

zaplanowanych do realizacji inwestycji wykonywana be.dzie w II potroczu bieza^cego roku.
NastQpnie powiedziata, ze Plan naktadow inwestycyjnych na 2014 rok wynosi t 1.101.475,25 zt .
W pierwszym potroczu biez^cego roku wydatkowano kwote; 77.582,12 zt.
Z zaplanowanych inwestycji do 30 czerwca wykonano w ramach zadah:
1) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Budziszewice - Etap II — w pierwszym potroczu
zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Wydatki poniesione do 30 czerwca wyniosty 3.500,00 zt
i sfmansowane zostaty z srodkow wtasnych gminy. Na zadanie ztozony zostat wniosek o
dofinansowanie z srodkow Unii Europejskiej w ramach prograrnu PROW na lata 2007-2013;
2) modernizacja hydroforni w Zalesiu - w dniu 27 czerwca zostata podpisana umowa z firrn^ PTH
WODPOL z Tomaszowa Mazowieckiego na dostawe. i montaz urza.dzeri do usuwania z wody
studziennej zwiqzkow zelaza i manganu. tqczna wartosc modernizacji wraz z kosztami inspektora
nadzoru wyniesie 15.375,00 zt brutto. Termin wykonania prac uptywa w dniu 31 lipca 2014 roku.
3) zakupiono nieruchomosc gruntowq- w dniu 06 lutego zakupiono dziatke. nr 57/3 o pw. 2 ary 79rr/
potozona. w obre^bie geodezyjnym nr 0011 we wsi Teodorow. Wartosc zakupionej dziatki wyniosta
2.806,12 zt i sfinansowana zostata z srodkow wtasnych gminy;
4) budowa budynku administracyjno ustugowego - centrum innowacji — przedsiQwzie.cie z WPF w pierwszym potroczu 2014 roku opracowano dokumentacjQ projektowa.. Koszt wykonanych prac
wyniost 25.584,00 zt i sfinansowany zostat z srodkow wtasnych gminy;
5) Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru
Podregionu Potnocnego Wojewodztwa todzkiego wraz z budowq zaktadu zagospodarowania
odpadow — przedsie.wzie.cie z WPF - zadanie inwestycyjne jest realizowane przez Zwia^zek
Mi^dzygminny ,,BZURA" ,ktorego cztonkiem jest Gmina Budziszewice. W pierwszym potroczu
Gmina przekazata srodki na ww przedsie_wziQcio w kwocie 14.902,00 zt (t.j. w wysokosci potowy
udziatu przypadajqcego gminie w roku 2014);
6) urzqdzenie zbiornika wodnego w miejscowosci We,grzynowice - opracowano dokumentacjc?
projektowa.. Wydatki poniesione w pierwszym potroczu wyniosty 11.070,00 zt i sfinansowane
zostaty z srodkow wtasnych gminy. Na zadanie

ztozony zostat wniosek o dofinansowanie z

srodkow Unii Europejskiej z dziatania Odnowa i Rozwoj Wsi w ramach prograrnu PROW na lata
2007-2013.
7) Kultywowanie tradycji muzycznych w Gminie Budziszewice poprzez zatozenie orkiestry de.tej" —
w ramach wydatkow inwestycyjnych ww projektu

zakupiono instrumenty muzyczne o tqcznej

wartosci 19.720,00zt. Projekt jest realizowany w ramach dziatania 413 ,,Wdrazanie lokalnych
strategii rozwoju" objejego PROW nalata 2007 — 2013. Zakup sfinansowano z srodkow wtasnych.
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie 12.826,00 zt.
8) urza.dzenie miejsc aktywnosci rekreacyjnej w miejscowosci R^kawiec z wykorzystaniem
odnawialnych zrodet energii

oraz urzqdzenie placu zabaw w

miejscowosci Mierzno z

wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii - przedsie.wzie;cie z WPF - w pierwszym potroczu
przeprowadzono post^powania o udzielenie

zarnowienia publicznego

w trybie przetargu

nieograniczonego na realizacje. I i II etapu operacji. W dniu 08 maja 2014 roku podpisano umowe.
na ,,Urza.dzenie miejsc aktywnosci rekreacyjnej w miejscowosci R^kawiec z wykorzystaniem

odnawialnych

zrodet energii"

z Wtadystawem Grad

-

wtascicielem ,,ZRB-GRAD"

Zaktad

Remontowo Budowlany Wtadystaw Grad , Lubochnia Gorki 63 na kwote^ brutto 460.204,60 zt oraz
zawarto umowej na petnienie nadzoru inwestorskiego

na kwote; brutto 6.903,07 zt. Termin

wykonania zadania uptywa 16 sierpnia 2014 roku.
W dniu 21 maja zawarto umowe; na ,,Urzqdzenie placu zabaw w miejscowosci Mierzno z
wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii" z Saternus Distribution Spotka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq Spotka komandytowa z Chorzowa na kwote; brutto 118.464,63 zt. Zawarto
rowniez umowe; na petnienie nadzoru inwestorskiego na kwot^ brutto 1.776,97 zt.
Termin wykonania I etapu operacji uptywa w dniu 30 czerwca 2014 roku.
NastQpnie przypomniata, ze Wieloletnia prognoza finansowa Grniny na lata 2014-2017 zostata
uchwalona uchwatq nr XXVIII/161/2013

w dniu 30 grudnia 2013 roku. W I potroczu cztery razy

dokonywane byty zmiany w WPF uchwatami: Nr XXIX/170/2014 z dn. 27.02.; Nr XXX/182/2014 z
09.04.; Nr XXXI/185/2014 z 14.05. i nr XXXII/191/2014 z 27 czerwca 2014 roku.
Do 30 czerwca 2014roku Gmina nie zaciqgata zobowiazan dtuznych z tytutu kredytow i pozyczek.
W pierwszym potroczu Gmina dokonata sptaty zobowiqzari z tytutu zaciqgnie.tych kredytow i pozyrzek
w tqcznej wysokosci 68.534,00 zt oraz odsetek w kwocie 12.470,67zt.
tqczna kwota sptaconych pozyczek i kredytow
dochodow wykonanych ogotem (1,13

wraz z naleznymi odsetkami stanowi

% dochodow planowanych).

2,11 %

Dopuszczalny wskaznik sptaty

zobowiazan okreslony w art.243 ustawy o finansach publicznych na 2014 rok wynosi 4,32%.
Na dzieri 30 czerwca 2014 roku t^czna kwota dtugu Grniny z tytutu zaciqgnie.tych kredytow i pozyczek
wynosi 696.442,00 zt co stanowi 9,70% dochodow planowanych ( 18,18%> dochodow wykonanych).
Naste,pnie poprosita o pytania.
Pytan nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Grniny -

Piotr Jagietto - odczytat projekt

uchwaty w sprawie

przyje.cia

inforrnacji z przebiegu wykonania budzetu Gminy Budziszewice za I potrocze 2014 roku, po czym
poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyje.ciem

12

•

przeciw

•

wstrzymato sic; - 0

-0

Uchwatq przyjqto.
Uchwata Nr XXXIV/194/2014

w sprawie przyje.cia informocji z przebiegu wykonania budzetu Gminy

Budziszewice za I pd/rocze 2014 roku stanowi zatqcznik do niniejszego proto/co/u.
2)

zmiany w budzecie Gminy na 2014 rok,

Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - poinforrnowata, ze proponuje siej zwie^kszenie zarowno
planu dochodow jak i wydatkow budzetu gminy.
Zwi^kszenie planu dochodow wynosic be^dzie 3.714,00zt.
Plan dochodow po zmianach wynosit b^dzie 7.268.821,59, z czego:
- dochody biezaxe -7.092.210,47zt,
- dochody rnajqtkowe - 176.611,12zt.
Plan wydatkow budzetu proponuje sie; zas zwie.kszyc o 243.714,00zt.
Plan po zmianach wynosit bcjdzie zas 7.926.014,41zt, z czego:
- wydatki biez^ce - 6.536.116,16zt,
- wydatki majqtkowe - 1.389.898,25zt.

Dodata, ze proponuje SJQ takze zmniejszenie limitu wydatkow na realizacje^ rocznych zadah
inwestycyjnych o kwotQ 2.607,12zt.
Poza tym zwi^ksza sie^ o264.536,00zt limit wydatkow na roczne programy i projekty realizowane ze
srodkow funduszy strukturalnych i Funduszu Spojnosci.
Ponadto zmniejsza sie^ plan rezerwy ogolnej o kwote? 1.946,00zt. Plan rezerwy ogolnej i rezerwy
celowej po zmianach wynosit b^dzie 42.478,00zt, z czego:
- rezerwa ogolna - 27.774,00zt,
- rezerwa celowa - 14.704,00zt.
Zwi^ksza sie, planowany deficyt budzetu Gminy na 2014 rok o kwote? 240.000/00zt. Planowany deficyt
po zmianie wynosi 657.192,82zt i pokryty zostanie pozyczkami i kredytami w kwocie 569.464,00zt
oraz wolnymi srodkami w kwocie 87.728,82zt.
NastQpnie omowita proponowane zrniany budzetu gminy, po czym poprosita o pytania.
Pytari nie zgtoszono.
Przewodniczqcy 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 przyJQciem

12

• przeciw

0

• wstrzymato sie^ - 0
Uchwaty przyjqto.
Uchwata Nr XXXIV/195/2014

w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2014 rok stanowi zatqcznik do

niniejszego protokotu.
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak — omowita projekt uchwaty w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice.
Objasnienia do zrniany w WPF stanowiq zatqcznik do niniejszego protokoiu.
Nast^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 przyj^ciem

- 12

•

przeciw

—0

•

wstrzymato SJQ -0

Uchwatq przyjqto .
Uchwata nr XXXIV/196/2014
w sprawie
zmiany Wieloletniej
Budziszewice stanowi zatqcznik do niniejszego protokoiu
4)

Prognozy

Finansowej

Gminy

nadania nazwy placowi potozonemu w Budziszewicach przy ul.J.Ch.Paska,

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zabranie gtosu w tej sprawie - Pana Wojta.
Wojt - Marian Holak - przypomriiat, ze blisko dwa lata temu Rada Gminy podjeja uchwaty w sprawie
nadania nazwy doktora Kazimierza Piechowiaka ulicy znajdujqcej siej koto osrodka zdrowia. Niemniej
z uwagi na sprzeciw wniesiony przez mieszkancow, spowodowany koniecznosci^ wymiany wszelkich

dokumentow, uchwata ta w nast^pnej kolejnosci zostata przez Radej uchylona. Wowczas jednak
ustalilismy, ze do tej sprawy wrocimy. Aby wypetnic zobowia^zanie, a tym sarnym uczcic pamiQC
doktora Kazimiera Piechowiaka, ktory w czasie II Wojny na terenie naszej gminy oddat swe zycie za
Ojczyzne_, proponujemy park - bo taka nazwa funkcjonowata w projekcie - znajduja^cy SIQ w centrum
Budziszewic nazwac Jego imieniem.
Dodat, iz uwaza, ze jest to rniejsce godne nadania imienia doktora Kazimierza Piechowiaka.
Radna - Barbara Wozniak - powiedziata, ze o Takich Ludziach niewqtpliwie nalezy pami^tac. lda,c
dalej wnosi wie^c pod rozwagQ kwestie^ nadania Bibliotece imienia Wtadystawa Mistygacza.
Dodata, ze sytuacja, ktora rniata rniejsce poprzednirn razem byta mocno niestosowna.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie nadania nazwy
placowi polozonemu w Budziszewicach przy ulicy J.Ch.Paska, po czym poddat go pod gtosowanie, w
wyniku czego:
•

za przyj^ciem

- 12

•

przeciw

-0

•

wstrzymato sie, — 0

Uchwatq przyjqto .

Uchwata nr XXXIV/197/2014 w sprawie nadania nazwy placowi potozonemu w Budziszewicach przy
ul. J.Ch.Paska stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
Ogtoszono przerwq.
PUNKT5
INFORMACJA WOJTA O DZIAtANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIE.DZY SESJAMI
RADY GMINY
Wojt - Marian Holak - w okresie od ostatniej sesji:
odbyl sie^ przetarg na zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowosci We^grzynowice.
Najkorzystniejsza, ofertQ ztozyta Firma EDfc'N z Piotrkowa Trybumalskiego. Umowa podpisana
zostanie najprawdopodobniej w przysztym tygodniu. Term in realizacji tego zadania to koniec
listopada;
zakohczona zostata inwestycja obok szkoty w R^kawcu;
odebrany zostat plac zabaw w miejscowosci Mierzno;
zakohczona zostata budowa chodnika w miejscowosci Mierzno;
trwa budowa chodnika w Budziszewicach;
11 wrzesnia podpisana zostata umowa o dofinansowanie budowy kanalizacji na ulicy Letniskowej.
Na zadanie to ogtoszony zostat przetarg;
Rozpocze.ty sie_ prace przy budowie budynku ustugowo-administracyjnego obok urze^du gminy;
Utwardzony zostat kostkq fragment terenu przy szkole w Budziszewicach;
zakupiono do Zespotu Szkoty 15 laptopow;
31 sierpnia odbyty SJQ Dozynki Gminne, podczas ktorych zaprezentowata SJQ nasza grninna
orkiestra;
czejsciowo odbyto sie^ uzupetnianie ubytkow w drogach gminnych.

PUNKT6
ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI
Radny - Stawomir Sala - zapytal na jakim etapie jest budowa zaktadu zagospodarowania odpadow,
realizowana przez Zwia^zek Mi^dzygminny ,,Bzura".
Wojt - Marian Holak - wyjasnit, ze w dniu dzisiejszym podpisana zostata umowa na dofinansowanie
Budowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadow Komunalnych w Piaskach Bankowych.
Niebawem rozpocznq si^ prace budowlane. Planowany termin ich zakohczenia to koniec przysztego
roku. Dodat, ze uwaza, iz udziat w tym projekcie przyniesie naszej gminie spore korzysci.
Radny - Stanistaw Rutkowski - poruszyt spraw^ poprawienia zasiqgu telefonii komorkowej. W
wyniku prowadzonych prac miat on sie? poprawic a obecnie jest gorzej niz byto.
Wojt - Marian Holak - przypomniat, ze jezeli chodzi o ta, sprawtj, to praktycznie nie mamy na niq
zadnego wptywu. Nie mozemy zmusic zadnej sieci do budowy przekaznikow czy wzmocnienia ich
zasi^gu. Mozemy jedynie prosic, co systematycznie robimy.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit Panic} Dorote^ Pteska o zachowanie spokoju.
Poinformowat, ze udzieli jej gtosu w odpowiednim czasie.
Radna - Marta Bihczyk - zapytata czy bejdq jeszcze sprzedawane dziatki na ulicy Sadowej.
Wojt - Marian Holak - odpowiedziat, ze na ten moment nie potrafi odpowiedziec. Jezeli tak, to
najwczesniej pod koniec roku.
PUNKT7
SPRAWY ROZNE
Radny — Wtadystaw Pawelec - poprosit aby uporzqdkowac dziatkfj, ktora^ nabylismy od pana
Mundzio.
Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze zostanie to zrobione.
Radny - Stawomir Sala — powiedziat, ze zachodzi koniecznosc wyciecia gate^zi przy lesie. Byty one
usuni^te ale odrosty i ponownie sprawiaja. problem kierowcom.
Radny - Dariusz Smolen — stwierdzit, ze nadlesnictwo zabrania nam jezdzic po swoich drogach ale
nasze eksploatuje i niszczy.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze na naszych drogach byty znaki ale niestety poginejy.
Radna - Marta Bihczyk - poprosita, aby jak bqdzie rowniarka, porownac kohcowk^ ulicy Lesnej. W
lesie S£] bowiem spore doty.
Wojt - Marian Holak - wyjasnit, ze nie jestesmy wtascicielem tego fragmentu drogi.
Przewodnicza.cy Rad Gminy — Piotr Jagietlo

udzielit gtosu pani Dorocie Pteska.

Pani Dorota Pteska - powiedziata, ze na jednej z poprzednich sesji radny Rutkowski powiedziat, ze jak
tylko stwierdzone zostana, nieprawidtowosci przy budowie przydomowej oczyszczalni sciekow,
wspotfinansowanej ze srodkow unijnych wowczas zajrnie siq tq sprawq. Nast^pnie zapytata radnego
czy juz to zrobit.
Radny — Stanistaw Rutkowski — powiedziat, ze z tego co wie sprawa jest w toku.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - powiedziat, ze z uwagi na fakt, iz sprawa tej
oczyszczalni byta juz niejednokrotnie poruszana a dyskusja nie prowadzita do konstruktywnych
wnioskow nie widzi sensu jej ponawiania.
Dodat, ze w sprawie tej nie zapadto jeszcze ostateczne rozstrzygni^cie.

Pani - Dorota Pteska - poprosita Wiceprzewodniczqca, Rady Gminy Danutej Chata aby bardziej zaj^ta
sie^ pilnowanie porza^dku w Budziszewicach. Nietrzezwe osoby leza, bowiem w miejscach publicznych i
daja, tym zty przyktad.
Wiceprzewodniczqca Rady Gminy — Danuta Chata — powiedziata, ze me wie o co chodzi, ale dowie

sie_.
Radny - Stawomir Sala - stwierdzit, ze w obecnych czasach ryzykowne jest udzieianie pomocy osobie
lez^cej na zierni. Lepiej wzywac odpowiednie stuzby, a to nie jest tylko zadanie radnego.
Pani Dorota Pteska - zapytata za czyje pieniqdze sprawa oczyszczaini skierowana zostata do Sqdu, bo
jezeli za publiczne to chciataby wiedziec.
Wiceprzewodniczqca Rady Gminy -

Aneta Nawrocka -

powiedziata, ze nalezy zaczekac do

rozstrzygn'iQcia sprawy. W odpowiednim czasie wszystko bejdzie wiadomo.
Pani Dorota Pteska - zapytata Wojta czy skierowat spraw^ do Sqdu.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze nie pamiqta.
PUNKT8
ZAKONCZENIE OBRAD
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zamknqt XXXIV sesj^ Rady Gminy Budziszewice.

Przewodnicza^cy Rady Gminy

^ v- f£*cfJ&
Piotr Jagietto

