PROTOKOt NR VII/2015
Z SESJI RADY GMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 30 CZERWCA 2015 ROKU
W SALI POSIEDZEN URZE.DU GMINY W BUDZISZEWICACH

Liczba radnych- 15
Liczba obecnych -14
Lista obecnosci stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
Ponadto w obradach udziat wzieli:
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 gminy.
Porzadek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porzqdku obrad.
3. Przyje,cie protokotu z poprzedniej sesji.
4. PodjQcie uchwat w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z -.vykonania budzetu za

2014 rok,
2) udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Budziszewice,
3) zmiany budzetu Gminy na 2015 roku,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,
5) zmiany nazwy cz^sci ulicy Letniskowej na terenie wsi Budziszewice, gm. Budziszewice,
6) zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej dla obwodu gtosowania nr I,
7) przyst^pienia do sporza^dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulicy Bartoszowka.
5. Informacja Wojta o dziataniach podejmowanych w okresie mie_dzy sesjami.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Sprawy rozne.
8. Zakohczenie obrad.
PUNKT 1
OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczqcy Rady Gminy- Piotr Jagietto- dokonat otwarcia VII Sesji Rady Gminy Budziszewice, po
czym stwierdzit quorum informujgc, ze na pi^tnastu radnych obecnych jest czternastu.
PUNKT 2
PRZEDSTAWIENIE PORZADKU OBRAD

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto -

poinformowai, ze do porzqdku obrad proponuje SJQ

wprowadzenie zmian polegajqcych na dodaniu w punkcie czwartym kolejnych podpunktow tj,:
6) zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej dla obwodu gtosowania nr 1,
7) przysta^pienia do sporz^dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulicy Bartoszowka.
Naste_pnie przedstawit proponowany porzqdek obrad , po czym zapytat o uwagi.
Radny - Wtodzimierz Janeczek - powiedziat, ze zgtasza wniosek o wystosowanie przez Rad$ Gminy
pisma do Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy w sprawie szkod wyrzgdzanych rolnikom przez
lesne zwierz^ta i trudnosciach zwigzanych z uzyskaniem z tego tytutu rekompensat. Dodat, ze jedni
rozkoszuj$ si^ dziczyzna^, a inni przez te dzikie zwierz^ta nie majg ziemniakow nawet na chuda.
zalewajk^.
Rada Gminy poparta powyzszy wniosek.
Przewodnicza_cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poddat porzqdek obrad pod gtosowanie, w wyniku
czego.
•

za przyjQciem

-14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato si$ - 0

Porzqdek obrad przyjqto.
PUNKT3
PRZYJ^CIE PROTOKOtU Z POPRZEDNIEJ SESJI
Protokot Nr VI/2015 wytozono do wglqdu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat kto jest za przyj^ciem protokotu z poprzedniej
sesji, w wyniku czego:
•

za gtosowato

- 14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato si§ - 0

Protokot z poprzedniej sesji przyjqto.
PUNKT4
PODJE.CIE UCHWAt W SPRAWACH:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu

za 2014 rok.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zabranie gtosu Pania, Skarbnik Gminy.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - przypomniata, ze sprawozdanie z wykonania budzetu
gminy za 2014 rok obejmuje nast^puj^ce dokumenty:
I/ sprawozdanie finansowe za 2014 rok, na ktore sktadajq si$:
- bilans z wykonania budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego,
- tqczny bilans z jednostek budzetowych,
- tqczny rachunek zyskow i strat,

-t^czne zestawienie zmian w funduszu,
2/ sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za 2014 rok wraz z opiniq Regionalnej Izby
Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
3/ informacje z realizacji inwestycji zaplanowanych na 2014 rok,
4/ informacje, o zaciqgni^tych zobowi^zaniach w 2014 roku,
5/ informacj^ o zmianach w planie wydatkow na realizacje programow finansowanych z udziatem
srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie 2014 roku,
6/ informacje, o stanie mienia jednostki samorzqdu terytorialnego.
Dodata, ze zgodnie z ustawq o finansach publicznych, sprawozdanie z wykonania
przedstawia si§ Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

budzetu

Naste_pnie odczytata UchwatQ Nr 111/90/2015 Sktadu Orzekaja.cego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w todzi z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie opinii dotyczqcej sprawozdania Wojta Gminy
Budziszewice z wykonania budzetu za 2014 rok.
Przedmiotowo opinia stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przypomniata, ze budzet gminy na 2014
uchwalony zostat Uchwatq nr XXVIII/162/2013 w dniu 30 grudnia 2013 roku. W chwili uchwalania
budzetu plan dochodow wynosit 7.048.549,00zt, zas plan wydatkow 7.239.827,00 zt. W ciqgu roku
trzydziesci osiem razy dokonywano zmian budzetu i w budzecie gminy. Dziewi^c 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 XXXI1/190/2014 z 27.06; Nr XXXIII/192/2014 z 05.08; Nr XXIV/195/2014 z
25.09; Nr XXXV/198/2014 z 30.10; Nr XXXVI/207/2014 z 10.11 i Nr 111/9/2014 z 30 grudnia 2014r.
Dwadziescia dziewi^c razy zmian dokonywat Wojt Gminy Zarzqdzeniami: 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; Nr 23/2014 z 15.05; Nr 25/2014 z 20.05; Nr 27/2014 z 28.05; Nr
29/2014 z 06.06; Nr 36/2014 z 04.07; Nr 37/2014 z 11.07; Nr 38/2014 z 21.07; Nr 39/2014 z 28.07; Nr
41/2014 z 07.08; Nr 42/2014 z 27.08; Nr 44/2014 z 08.09; Nr 45/2014 z 18.09; Nr 49/2014 z 30.09; Nr
50/2014 z 07.10; Nr 52/2014 z 22.10; Nr 54/2014 z 06.11; Nr 59/2014 z 24.11; Nr 61/2014 z 28.11;
Nr62/2014 z 08.12; Nr65/2014 z 22.12 i Nr 68/2014 z 31 grudnia 2014 roku
Zmiany dokonane przez Wojta Gminy dotyczyty zmiany planu wydatkow w ramach dziatu,
zwiejkszenia planu wydatkow i dochodow w zadaniach wtasnych i zleconych z tytutu otrzymanych
dotacji celowych oraz przenoszeniu wydatkow z rezerw celowych.
W wyniku dokonanych zmian plan dochodow ogotem zwi^kszono o kwote_ 596.730,80zt, z tego
dochody biezqce zwi^kszono o 284.004,68zt, a dochody majqtkowe o 312.726,12 zt. Plan przychodow
ogotem zmniejszono o 334.667,18zt, przy czym przychody z tytutu kredytow i pozyczek zmniejszono o
569.464,00 zt, a z tytutu wolnych srodkow zwi^kszono o 224.796,82zt.
Plan wydatkow ogotem zwie_kszono o kwotej 493.181,62zt, przy czym wydatki biezqce zwi^kszono o
421.905,8zt, a wydatki maj^tkowe zwi^kszono o 71.275,82zt.
Na koniec 2014 roku po dokonanych zmianach plan dochodow wynosit 7.645.279,80zt, z tego
dochody biezqce 7.222.611,68zt, dochody maja_tkowe 422.668,12zt.
Plan wydatkow zas ogotem wynosit 7.733.008,62zt, z tego wydatki biezqce 6.693.249,37zt, wydatki
majqtkowe 1.039.759,25zt, plan przychodow 224.796,82zt i plan rozchodow 137.068,00zt.
Nast^pnie poinformowata, ze dochody za 2014 rok zostaty wykonane w kwocie 7.565.643,43zt, co
stanowi 98,96% planu, przy czym dochody biez^ce wykonano w 99,35%, a dochody majqtkowe w
92,35%.

Wydatki wykonano w kwocie 7.467.040,18zt, co stanowi 96,56% planu wydatkow, z tego wydatki
biez$ce wykonano w 96,07%, a wydatki majqtkowe w 99,72%.
/Przybyi Wojt- Marian Holak oraz Sekretarz Gminy-Alina Jarecka./
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - przypomniata, ze plan naktadow inwestycyjnych na 2014
rok wynosit 1.039.759,25 zt. Z zaplanowanych srodkow wydatkowano kwot$ 1.036.843,10zt, co
stanowi 99,72 % planu.
Nast^pnie powiedziata, ze w ramach zaplanowanych srodkow rozpocz^to tub kontynuowano
nast^pujqce inwestycje:
1)

budowe. kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Budziszewice Etap II- w

roku

2014

zaktualizowano kosztorysy inwestorskie na budowej kanalizacji ul. Szkolna i Kolejowa . Koszt
wykonanych prac wyniost 2.000,00 zt;
2)

budowe, kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi i przepompowniami w miejscowosci
Budziszewice ( ul. Letniskowa kol. S-12, 18, 19,20) - przedsie.wzie.cie WPF- w roku 2014
wykonano

aktualizacj^

kosztorysu inwestorskiego

oraz przeprowadzono

post^powanie

o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 3 listopada
2014 roku podpisano umowQ

z firing

Inzynieryjnych, Kosow, ul. Gtowna 92

Kazmierczak Przedsi^biorstwo Robot Instalacyjnona kwot^ 1.050.727,50zt, oraz

zawarto umow^ z

inspektorem nadzoru na kwot^ 17.500,00 zt. Termin wykonania zadania uptywa w dniu 20
maja 2015 roku. W roku sprawozdawczym wydatkowano srodki w kwocie 1.500,00 zt z
srodkow wtasnych gminy. Zadanie jest obj^te dofinansowaniem:
-

z srodkow Unii Europejskiej w ramach dziatania ,,Podstawowe ustugi dla gospodarki i
ludnosci wiejskiej" obj^tego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniesie
545.168,00 zt.;

-

z srodkow Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi w
formie dotacji w wysokosci 99.699,00 zt i w formie pozyczki w kwocie 149.549,00 zt.

3)

modernizacje. hydroforni w Zalesiu - w wyniku modernizacji firma PTH WODPOL z Tomaszowa
Mazowieckiego dokonata dostawy i montazu urzqdzeh do usuwania z wody studziennej
zwigzkow zelaza i manganu. tqczna wartosc inwestycji wyniosta 12.500,00 netto i zostata

4)

sfinansowana z srodkow wtasnych gminy;
Zakup nieruchomosci gruntowej - w dniu 06 lutego zakupiono dziatk^ nr 57/3 o pw. 2 ary
79m2 potozonq w obr^bie geodezyjnym nr 0011 we wsi Teodorow. Wartosc zakupionej dziatki
wyniosta 2.806,12 zt i sfinansowana zostata z srodkow wtasnych gminy;

5)

budowe. budynku administracyjno ustugowego - centrum innowacji - przedsie,wzie.cie z WPF
- w 2014 roku opracowano dokumentacjQ projektowq oraz przeprowadzono post^powanie o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 06 sierpnia
podpisano urnow^ na realizacj^ zadania z firmq Modern DOM Ryszard Gorski ul. Pitsudzkiego
17 ze Skierniewic, na kwotQ 636.700,00 zt oraz zawarto umow^ na petnienie nadzoru
inwestorskiego na kwot^ 11.460,60 zt. Termin wykonania umowy uptywa w dniu 31 maja 2015
roku. Wydatki poniesione w 2014 roku wyniosty 180.628,67 zt i sfinansowane zostaty z

6)

srodkow wtasnych gminy;
Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru
Podregionu Potnocnego Wojewodztwa Lodzkiego wraz z budowa. zaktadu zagospodarowania
odpadow - przedsie.wzie.cie z WPF - zadanie inwestycyjne jest realizowane przez Zwiqzek
Mi^dzygminny ,,BZURA" ,ktorego cztonkiem jest Gmina Budziszewice. Gmina przekazata srodki

na w/w przedsie.wzie.cie w kwocie 29.803,23 zt (tj. w wysokosci udziatu przypadajqcego gminie
w roku 2014);
7)

zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowosci We.grzynowice - przedsiQwzie.cie z
WPF - w roku sprawozdawczym opracowano dokumentacj^ projektowq. Przeprowadzono
poste.powanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W
dniu 29 wrzesnia 2014r. podpisano UITIOWQ z Matgorzat$ Rozwadowska^ -Wtascicielem EDEN
Projektowanie Urzqdzanie Terenow Zielonych z Piotrkowa Trybunalskiego na kwote,
249.719,57zt oraz zawarto umowe. na petnienie funkcji inspektora nadzoru na kwote.
3.745,79zt. Pierwotny termin wykonania zadania uptywat w dniu 30 listopada 2014r. Z uwagi
na niesprzyjajqce warunki pogodowe termin wykonania prac przesuniejto do 15 stycznia 2015
roku. Wydatki poniesione w 2014 roku wyniosty 11.070,00 zt i sfinansowane zostaty z srodkow
wtasnych gminy. Zadanie

zostato obje_te dofinansowaniem z srodkow Unii Europejskiej z

dziatania Odnowa i Rozwoj Wsi w ramach programu PROW na lata 2007 - 2013 w kwocie
129.876,00 zt;
8)

urzqdzenie miejsc aktywnosci rekreacyjnej w miejscowosci Re.kawiec z wykorzystaniem
odnawialnych zrodet energii oraz urzqdzenie placu zabaw w miejscowosci Mierzno z
wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii - przedsie_wzie.cie z WPF - realizacja
przedsiQwzi^cia odbywata SJQ w latach 2013-2014 w dwoch etapach. Pierwszy etap obejmowat
,,Urzqdzenie placu zabaw w miejscowosci Mierzno z wykorzystaniem odnawialnych zrodet
energii". W wyniku realizacji inwestycji wykonano nawierzchni^ kauczukowo - poliuretanowq
oraz wyposazono plac w tawki, kosze, lampy solarne oraz urzqdzenia zabawowe. Wydatki
poniesione w roku 2014 wyniosty 107.132,87zt, sfinansowane zostaty z srodkow wtasnych
gminy w kwocie 52.403,41zt i z srodkow Unii Europejskiej w kwocie 54.729,46zt. tqczny koszt I
etapu wyniost 110.822,87zt w tym udziat srodkow unijnych 56.615,00zt. Urzqdzenia placu
dokonata Saternus Distribution Spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq Spotka komandytowa
z

Chorzowa. Drugi

etap

obejmowat

,,Urz^dzenie

miejsc

aktywnosci

rekreacyjnej w

miejscowosci Re.kawiec z wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii '. W ramach tego etapu
wykonano boisko wielofunkcyjne

o nawierzchni kauczukowo -

poliuretanowej

wraz z

wyposazeniem oraz boisko sportowe - lodowisko wraz z wyposazeniem. Wydatki poniesione w
roku sprawozdawczym wyniosty 467.107,67 zt i sfinansowane zostaty z srodkow wtasnych
gminy w kwocie 228.482,97 zt i z srodkow Unii Europejskiej w wysokosci 238.624,70zt. tqczny
koszt II etapu wyniost 479.530,67 zt w tym udziat srodkow unijnych 243.384,00zt. Inwestycja
zostata wykonana przez firm^ ,,ZRB-GRAD" Zaktad Remontowo Budowlany Wtadystaw Grad,
9)

Lubochnia Gorki 63;
kultywowanie tradycji muzycznych w Gminie Budziszewice poprzez zatozenie orkiestry
de.tej" - w ramach wydatkow inwestycyjnych w/w projektu zakupiono instrumenty muzyczne
0 tqcznej wartosci 19.720,00zt. Projekt byt realizowany w ramach dziatania 413 ,,Wdrazanie
lokalnych strategii rozwoju" obje_tego PROW nalata 2007 - 2013. Zakup sfinansowano z
srodkow wtasnych. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie 12.826,00 zt;

10) przebudowe. drogi gminnej ul. Sadowa - w wyniku przebudowy wykonano na dtugosci 180mb
1 szerokosci 5 m nawierzchnie, z kostki brukowej o gr. 80 mm na podbudowie z kruszywa
tamanego i podsypce cementowo - piaskowej. Wydatki poniesione na w/w zadanie wyniosty
82.376,99 zt i sfinansowane zostaty z srodkow wtasnych gminy;

11) remont drogi Teodorow-Bartoszowka dziatka nr 67 -w wyniku realizacji inwestycji na odcinku
213mb i szerokosci 3,75m utozono warstwe, z frezy asfaltowej o gr. 5 cm. Koszt zadania wyniost
19.998,32 zt i zostat sfinansowany z srodkow wtasnych gminy;
12) utwardzenie terenu przy Zespole Szkot w Budziszewicach - w wyniku realizacji inwestycji
wykonano na dziatce nr 637 nawierzchni^ z kostki brukowej o gr. 6 cm na podsypce
cementowo piaskowej na powierzchni 315 m2. Koszt zadania wyniost 32.699,23zt
i sfinansowany zostat z srodkow wtasnych gminy;
13) pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na przebudowe. drogi powiatowej nr 4300E
w miejscowosci Mierzno - gmina z wtasnego budzetu przekazata srodki w wysokosci
30.000,00 zt;
14) dotacja celowa dla OSP Budziszewice na zakup wyposazenia hydraulicznego do samochodu
ratownictwa drogowego - gmina przekazata srodki na zakup wyposazenia hydraulicznego w
kwocie 7.500,00 zt;
15) stworzenie Centrum Informacji Ogolnodoste.pnej w Gminie Budziszewice poprzez zakup 15
komputerow przenosnych - w ramach realizacji zadania zakupiono komputery przenosne
ASUS R513CL wraz z oprogramowaniem. tqczna wartosc zakupionych komputerow wyniosta
30.000,00zt i zostata sfinansowana z srodkow

wtasnych gminy. Zadanie jest obj^te

dofinansowaniem z srodkow Unii Europejskiej w kwocie 19.512,12zt. Refundacja srodkow z
Unii Europejskiej nastapi w roku 2015.
Ponadto powiedziata, ze Gmina Budziszewice w 2014 roku zaciqgne^ta zobowiqzania w tqcznej
wysokosci 294.156,29zt. Byto to zobowiqzanie z tytutu pozyczki zaciqgniQtej w Banku Gospodarstwa
Krajowego w todzi na wyprzedzajqce finansowanie operacji „ Urzqdzenie miejsc aktywnosci
rekreacyjnej w miejscowosci R^kawiec z wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii oraz
urzqdzenie placu zabaw w miejscowosci Mierzno z wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii".
Pozyczka zaciqgni^ta zostata na podstawie

uchwaty nr XXXI/186/2014 Rady Gminy Budziszewice z

dnia 14 maja 2014 roku.
Pozyczka w catosci zostata sptacona w roku 2014. Odsetki zaptacone od pozyczki wyniosty 688,51zt.
Dodata, ze ponadto w roku sprawozdawczym Gmina sptacita nast^puj^ce zobowiqzania:
1) cztery raty kredytu w wysokosci 102.400,00zt zaciqgniQtego na wktad wtasny realizacji operacji
,,Budowa

gminnej

oczyszczaini sciekow

w

miejscowosci

Budziszewice

oraz

budowa

przydomowych oczyszczaini sciekow na terenie gminy Budziszewice" oraz odsetki w wysokosci
18.691,04zt;
2) cztery raty pozyczki zaciajni^tej w WFOS i GW w todzi

na realizacj^ zadania pn „ Budowa

kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi i przepompowniami w miejscowosci Budziszewice Etap I" w wysokosci 25.168,00zt oraz odsetki w wysokosci 2.500,50 zt.;
3) cztery raty pozyczki zaciqgnie_tej w WFOS i GW w todzi na realizacje. zadania pn ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi - kolektor S5,S6 w miejscowosci Budziszewice (ul.
Brzezihska)" w wysokosci 9.500,00zt oraz odsetki w kwocie 1.790,73zt.
Poinformowata, ze zobowiqzania Gminy na koniec 2014 roku z tytutu zaciqgni^tych kredytow i
pozyczek wynosity 627.908,00 zt.
Nadmienita, ze w 2014 roku Gmina dokonata sptaty zobowiqzan z tytutu kredytow i pozyczek na
tqczna^ kwote. 137.068,00zt. Sptata zobowiqzari odbywata sie_ w terminach wynikaj^cych z zawartych
umow.

Sptaty rat kredytow i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami w 2014 roku z uwzgle_dnieniem wytqczeri
wynikajqcych z art.243 wynosity 2,12% wykonanych dochodow, a tym samym nie przekroczyty
dopuszczalnego wskaznika, ktory wynosit 4,32%.
NastQpnie powiedziata rowniez, ze w celu prawidtowej realizacji dochodow na powstate zalegtosci
wystawiane byty upomnienia oraz podejmowane dziatania egzekucyjne. W roku 2014 wystawiono:
•

179 upomnienia na kwote. 26.745,89zt oraz,

•

64 tytuty wykonawcze na kwote. 7.966,20zt.

Dodata, ze w

uzasadnionych przypadkach na wniosek

podatnikow

Wojt

Gminy

stosowat

indywidualne umorzenia i roztozenia ptatnosci na raty.
Wojt Gminy - Marian Holak - przypomniat, ze na koniec 2014 roku na rachunku budzetu gminy
pozostaty wolne srodki w wysokosci 186.332,07zt.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o pytania.
Pytari nie zgfoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez Komisje Rady Gminy.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i Sportu
oraz cztonkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow na wspolnym posiedzeniu odbytym w
dniu 26 czerwca br. opowiedzieli si^ za przyj^ciem przedmiotowych sprawozdah.
Opinia Komisji w zafqczeniu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu za 2014 roku, po czym
poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
• za przyjQciem -11
• przeciw

-0

• wstrzymato sie. - 3
Uchwatq przyJQto.
Uchwata

Nr

VII/37/2015

w

sprawie

zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego

wraz

ze

sprawozdaniem z wykonania budzetu za 2014 rok stanowiq zatqczniki do niniejszego protokotu.
Wiceprezes Stowarzyszenia LCD /;Bud-Uj Razem" - Roman Zielinski - w imieniu Zarzqdu przekazat
Panu Wojtowi Marianowi Holakowi serdeczne podzi^kowania za trud i prace^ na rzecz Stowarzyszenia
LCD ,,BUD-UJ Razem". Przypomniat, ze Lokalna Grupa Dziatania powstata pie_c lat temu. Dodat, ze jej
zatozycielami byty Gmina Budziszewice i Gmina Ujazd. Obecnie w sktad stowarzyszenia wchodza. 22
gminy, ktorych gtownym celem jest aktywizacja spotecznosci lokalnych do wspolnego dziatania na
rzecz rozwoju obszarow wiejskich i poprawy jakosci zycia mieszkahcow.
Nadmienit, iz ma nadziej^, ze dalsza wspotpraca b^dzie rownie owocna i przyniesie oczekiwane
rezultaty.
Naste_pnie na re.ce Pana Wojta przekazat tablice, informujqcq, ze Gmina Budziszewice jest cztonkiem
Stowarzyszenia LCD ,,Bud-Uj Razem" i poprosit o jej wywieszenie w Urz^dzie.
Podzi^kowat za uwage. i opuscit sale, obrad.
2)

udzielenia absolutorium Woitowi Gminy Budziszewice.

Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - przypomniata, ze zgodnie z ustawq z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym z wnioskiem o udzielenie ba,dz nieudzielenie absolutorium Wojtowi
wyste^puje do Rady Gminy Komisja Rewizyjna.
Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez Regionalna. IzbQ Obrachunkowq.
Zas zgodnie z ustawa. o finansach publicznych nie pozniej niz dnia 30 czerwca roku naste.puja.cego po
roku budzetowym, po zapoznaniu sie_ ze sprawozdaniem z wykonania budzetu za 2014 rok, ze
sprawozdaniem finansowym, z opiniq Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi, z informacjq o stanie
mienia, Gminy oraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - Rada Gminy podejmuje uchwat^ w sprawie
absolutorium dla Wojta.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit radn$ AnetQ Nawrock^ - Przewodniczqcq
Komisji Rewizyjnej o odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wojtowi Gminy
Budziszewice absolutorium za 2014 rok.
Radna - Aneta Nawrocka - Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej - odczytata wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Budziszewice z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Wojtowi Gminy
Budziszewice absolutorium za 2014 rok.
Przedmiotowy wniosek stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
Naste.pnie odczytata Uchwatej Nr 111/175/2015 Sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w todzi z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie opinii dotyczqcej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Budziszewice w sprawie absolutorium za 2014 rok.
W/w uchwata w zatqczeniu.
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.
Radna — Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i Sportu
oraz cztonkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow na wspolnym posiedzeniu odbytym w
dniu 26 czerwca br. opowiedzieli si$ za poparciem wniosku Komisji Rewizyjnej, a tym samym za
udzieleniem absolutorium za 2014 rok.
Opinie Komisji w zatqczeniu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie udzielenia
absolutorium Wojtowi Gminy Budziszewice, po czym poddatgo pod gtosowanie, w wyniku czego:
• za przyjQciem

-11

• przeciw

-0

• wstrzymato si§ - 3
Uchwatq przyjqto.
Uchwata Nr Vll/38/2015

w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Budziszewice stanowi

zafqcznik do niniejszego protokotu.
Wojt - Marian Holak - podzie,kowat Przewodniczqcemu i Radnym za udzielenie absolutorium. Dodat,
ze tak naprawd^ za ubiegty rok to spoteczehstwo udzielito nam absolutorium w wyborach. Pokazaty
one, ze mamy mgdrych mieszkahcow, ktorzy potrafiq docenic to, co robimy.
Dodat, ze Gmina posiada niewielkie zadtuzenie, ze na koniec roku budzetowego pozostaty wolne
srodki - co niewa^tpliwie swiadczy o tym, ze pomimo roku wyborczego nie robilismy ,,nic na site,".

Nadmienit, ze wyniki takie sa. efektem dobrej wspotpracy, po czym powiedziat, ze ma nadzieje., iz ta
wspotpraca w dalszym ciaju uktadata b^dzie si$ tak dobrze.
/ Ogtoszono przerwq./
3) zmiany budzetu Gminy na 2015 rok.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - poinformowata,
dochodow budzetu gminy o kwotQ 68.160,00zt.

ze proponuje si$ zwi^kszenie planu

Plan dochodow po zmianach wyniesie 7.945.316,67zt, z czego:
- dochody bieza.ce - 7.088.235,55zt,
- dochody maja_tkowe - 857.081,12zt.
Plan wydatkow zas proponuje siej zwi^kszyc o 104.160/00zt.
Plan wydatkow po zmianach wyniesie 8.475.881,67zt, z czego:
- wydatki biezqce - 6.513.025715zt,
- wydatki majgtkowe - 1.962.856,52zt.
Poza tym zwi^ksza si^ SJQ plan przychodow budzetu o kwotQ 36.000,00zt. Plan przychodow po
zmianach wynosit b^dzie 679.625,00zt.
Ponadto zwi^ksza sie_ limit wydatkow

na realizacj^ rocznych zadah inwestycyjnych o kwotQ

11.000,00zt.
Nast^pnie omowita proponowane zmiany, po czym poprosita o pytania.
Pytah nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w
tej sprawie przez Komisje Rady.
Radna - Barbara Wozniak- Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji na wspolnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowaty
projekt uchwaty w tej sprawie.
Opinia Komisji stanowi zatqcznik do niniejszego protokofu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany budzetu
Gminy na 2015rok, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
• za przyjQciem

-14

• przeciw

-0

• wstrzymato si$

-0

Uchwaty przyjqto.
Uchwata Nr VII/39/2015

w sprawie

zmiany budzetu Gminy na 2015 rok stanowi zatqcznik do

niniejszego protokofu.
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowei Gminy Budziszewice.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - omowita projekt uchwaty w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice.
Objasnienia do zmiany w WPF stanowiq zatqcznik do uchwaty w tej sprawie.
NastQpnie poprosita o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w
tej sprawie przez Komisje Rady.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze Komisje nie wniosly uwag do projektu tej uchwaty.
Opinia Komisji stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto

- odczytat projekt uchwaly w sprawie zmiany

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

za przyje.ciem

- 14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato si§ - 0

Uchwatq przyjqto.
Uchwata nr VII/40/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice
stanowi zafqcznik do niniejszego protokotu.
5) zmianv nazwv czesci ulicv Letniskowei na terenie wsi Budziszewice. gmina Budziszewice.
Wojt - Marian Holak - wyjasnit, ze do Rady Gminy wptyn^to pismo od Pani Marianny Szulc
zamieszkatej w Budziszewicach przy ulicy Letniskowej 17. Osoba ta zwrocita sie_ z prosbg o zmiane^
nazwy ulicy dla nieruchomosci oznaczonej numerem porzqdkowym Letniskowa 17 na ulice^ Kolejowq.
Nieruchomosc ta praktycznie znajduje si$ przy ulicy Kolejowej. Na posesje^ nie ma zadnego dost^pu
od ulicy Letniskowej. Taki stan rzeczy utrudnia dostarczanie przesytek czy odszukanie nieruchomosci
przez osoby, ktore nie znajq jej potozenia.
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.
Radna - Barbara Wozniak- Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - poinformowata, ze cztonkowie Komisji na wspolnym posiedzeniu poparli przedmiotowy
projekt uchwaty.
Opinia Komisji stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany nazwy
czesci ulicy Letniskowej na terenie wsi Budziszewice, gm. Budziszewice, po czym poddat go pod
gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyJQciem

- 14

•

przeciw

-0

• wstrzymato si$ -0
Uchwaty przyjqto.
Uchwata nr VII/41/2015

w sprawie zmiany nazwy czqscl ulicy Letniskowej

na terenie wsi

Budziszewice, gm. Budziszewice - stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
6) zmianv siedziby obwodowei komisji wyborczej dla obwodu gtosowania nr 1,
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Sekretarz Gminy-Alina Jarecka - wyjasnita, ze obecnie siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 1
miesci si$ tutaj, w sali posiedzeri znajdujqcej si$ przy bibliotece . Mamy juz jednak nowy budynek
przy Urz^dzie Gminy i tam mozemy przeniesc lokal wyborczy.
Dodata, ze propozycja podje_cia tej uchwaty w dniu dzisiejszym wynika z faktu zarzqdzenia terminu
przeprowadzenia referendum ws. jednomandatowych okre.gow wyborczych, finansowania partii i
systemu podatkowego- na dzieh 6 wrzesnia. Zgodnie bowiem z Kodeksem wyborczym zmian siedzib
obwodowych komisji wyborczych dokonuje si$ najpozniej w 45 dniu przed dniem wyborow. Aby wi^c
referendum mogto odbyc siej w nowym lokalu uchwala tama musi bye przez Radej Gminy podje_ta
najpozniej do dnia 23 lipca, a do tego czasu nie przewiduje s\q kolejnego posiedzenia Rady.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany siedziby
obwodowej komisji wyborczej dla obwodu gtosowania nr 1, po czym poddat go pod gtosowanie, w
wyniku czego:
•

za przyj^ciem

- 14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato s\q -0

Uchwafq przyj^to.
Uchwata nr VII/42/2015

w sprawie

zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej dla obwodu

gtosowania nr 1 - stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
7)

przvstapienia do sporzadzenia mieiscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
reionie ulicy Bartoszowka,

Sekretarz Gminy - Alina Jarecka - powiedziata, ze proponuje si$ przystqpic do sporzqdzenia
miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

dla

fragmentu

wsi

Budziszewice,

mieszczqcego si$ w rejonie ulicy Bartoszowka.
Obszar wnioskowany do obj^cia planem to teren dziatek o numerach: 84, 85, 86, 114, 115, 116, 660,
661. Teren dziatki 84 jest zabudowany budynkiem mieszkalnym, pozostata CZQSCjest niezabudowana i
stanowi grunty rolne. Celem sporzadzenia Planu jest nadanie w/w obszarowi przeznaczenia zgodnego
z ustaleniami

Studium

uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy

Budziszewice, tj. przeznaczenie go pod zabudowQ mieszkaniowa..
Wojt - Marian Holak - dodat, ze fragment ten obejmuje dziatki, ktorych wtascicielem jest gmina.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodnicza.cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie przystqpienia do
sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bartoszowka, po
czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyjQciem

- 14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato SJQ -0

Uchwaty przyjqto.
Uchwata nr VII/43/2015

w

sprawie

przystqpienia

do

sporzqdzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bartoszowka - stanowi zaiqcznik do niniejszego
protokotu.
/Ogtoszono przerwq./
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PUNKT5
INFORMACJA WOJTA O DZIAtANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE MI^DZY SESJAMI
Wojt - Marian Holak - powiedziat min., ze w okresie od ostatniej sesji:
-

trwaty prace koricza.ce budowej kanalizacji na ulicy Letniskowej,

-

trwa odbior nowego budynku znajdujqcego SJQ obok Urz^du Gminy,

-

uzgadniamy kwestie dotycza.ce drog, ktore b^dziemy chcieli wykonac w ramach nowego okresu
programowania z PROW,

-

trwajq prace koncepcyjne dotycz^ce rozbudowy szkoty w Budziszewicach,

- nasze Gimnazjum osiqgnejo bardzo dobry wynik ze sprawdzianu gimnazjalnego.
Nast^pnie dodat, ze jestesmy na 4 miejscu jezeli chodzi o wykorzystanie srodkow Z LCD ,,Bud-Uj
Razem". Jak powiedziat juz dzisiaj Wiceprezes Roman Zieliriski to my wspolnie z gminq Ujazd w 2008
roku, po to aby mozna byto si^gac po pienigdze unijne, zaktadalismy to stowarzyszenie. Dzisiaj iiczy
ono 23 gminy i jest jednym z najwi^kszych w kraju.
Ponadto powiedziat, ze dziennik Rzeczpospolita kazdego roku przeprowadza ranking najlepszych
samorzqdow w Polsce. Zostalismy wytypowani do przeprowadzenia ankiety dotyczqcej naszej gminy.
Swiadczy to o tym, ze w kategorii gminy wiejskie zostaniemy wysoko sklasyfikowani.
PUNKT6
ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat radnego Wtodzimierza Janeczka czy wyraza
zgod^ aby wystqpienie, ktore ma bye wystane do Prezydenta przygotowane zostato na nast^pnq sesj^
Rady Gminy.
Radny Wtodzimierz Janeczek przychylii siq do propozycji.
Radny - Stanistaw Rutkowski - poinformowat, ze dzwonita do niego mieszkanka Teodorowa Pani
Anna Swiderek z informacjq, ze na dziatce, ktorej kiedys wtascicielem byt p.Reszka, nowi wtasciciele
budujg szambo w bezposrednim sgsiedztwie rury wodociqgowej.
Nast^pnie poprosit aby sprawdzic czy odbywa siej to zgodnie z prawem.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze zostanie to sprawdzone w przecia.gu dwoch tygodni.
Radny - Andrzej Bronowski - wyjasnit, ze wstrzymat si^ w gtosowaniu nad udzieleniem
absolutorium po pierwsze dlatego, ze nie uczestniczyt w uchwalaniu tego budzetu, a po drugie miat
zastrzezenia do pewnych inwestycji. Uwaza bowiem, ze sa. rzeczy bardziej potrzebne niz niektore z
wykonanych przedsi^wzi^c.
Na dzieh dzisiejszy cieszy si§, ze planowana jest rozbudowa szkoty i, ze budowane btjda, drogi. Sq to
bowiem dla mieszkahcow jedne z najistotniejszych kwestii.
Radny - Wtodzimierz Janeczek - zapytat o dziatke^ po p.Szymczaku.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze na dzien dzisiejszy nie planuje si$ sprzedazy tej dziatki.
Radny - Stawomir Sala - zapytat, czy wszystkie budynki, ktorych wtascicielem jest gmina podt^czone
zostaty do kanalizacji.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze te, ktore znajduja. si^ przy sieci zostaty podta_czone.
Radny - Stawomir Sala - zapytat czy budynek osrodka zdrowia takze zostat podtqczony do kanalizacji.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze budynek osrodka takze zostat podta,czony. Dodat, ze budynki
gminne przyta_czone zostaty do kanalizacji w pierwszej kolejnosci.
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Nadmienit, ze jedynie szkola nie jest przytqczona. Niemniej nie dlatego, ze nie chcemy, ale dlatego, ze
na ulicy Lesnej nie ma jeszcze rur kanalizacyjnych.
Radny - Wtadystaw Pawelec - poinformowat, ze w tym tygodniu Pan Pteska przywiozt na jego
posesJQ zakrwawionego cztowieka.
Dodat, ze nie byto go w tym czasie w domu, i ze wnuczki bardzo SJQ wystraszyty.
Nadmienit, ze chodzi o jego sqsiada, nie wie jednak czy byt on pijany, ani z jakiego powodu byt
zakrwawiony. Zapytat jakim prawem Pan Pteska przywiozt tego cztowieka na jego podworko.
Radna - Marta Binczyk - powiedziata, ze mieszkahcy ulicy znajdujqcej si$ koto osrodka zdrowia, tej,
ktora miata nosic imi$ doktora Piechowiaka, zwrocili si$ z prosbq o przeprowadzenie remontu tej
drogi.
Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze mamy to w planach.
Radny - Andrzej Bronowski - poruszyt sprawQ roztqczenia prsjdu w osrodku zdrowia - zapytaf czy
doktor Swiderski wyst^powat z tq kwestiq.
Wojt - Marian Holak - wyjasnit, ze mieszkania znajdujqce siej w budynku osrodka zdrowia majq
odr^bne liczniki.

Doktor Swiderski zas ma licznik wspolny z Paniq Stomatolog.

Dodat, ze Doktorowi Swiderskiemu chodzi o to,

aby umowa na dostawQ energii do pomieszczeh

przez niego wydzierzawianych zawarta byta z Zaktadem Energetycznym nie przez PoradniQ tylko przez
Gmine^ i aby to Gmina wystawiata Mu faktur^ za energies Rozwiqzanie takie jest jednak niemozliwe.
Gmina bowiem nie moze wystawic faktury za energie^
Radny - Andrzej Bronowski - zapytat czy 53 tarn zabezpieczenia uniemozliwiajqce korzystanie z nie
swojego prgdu.
Wojt- Marian Holak-jest tam tak jak wsz^dzie.
Radny - Mieczystaw Mikinka - celem przypomnienia

zapytat o napraw^ dachu i ocieplenie

hydroforni w Zalesiu.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze jak juz niejednokrotnie informowat, hydrofornia be_dzie
robiona.
Radny - Mieczystaw Mikinka - zapytat czy nastqpi to do kohca sierpnia.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze nie be,dzie sie. po raz kolejny wypowiadat w tej samej sprawie.
Radny - Stanistaw Rutkowski - podzi^kowat za ttuczeh przywieziony na Helenow. Dodat, ze jeszcze
trochQ przydatoby SJQ na Bartoszowke,.
Sottys sotectwa Budziszewice - Anna Jagietto - zapytata kiedy mieszkahcy ulicy Letniskowej b^dq
mogli podtqczac si^ do kanalizacji.
Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze jak zostanie oddana do uzytku.
PUNKT7
SPRAWY ROZNE
Mieszkaniec Gminy - Andrzej Pteska - powiedziat min. ze ze strony Pana Paweica to sq pomowienia.
NastQpnie zapytat czy cmentarz znajdujqcy sie_ na Teodorowie nalezy do Wojta, czy wpisany jest do
rejestru zabytkow, czy Wojt zna wtasciciela i czy pobiera podatki za tq dziatk^.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze na terenie gminy jest kilka tysie_cy dziatek. Musiatby sprawdzic
kto jest wtasciciele wtasnie tej dziatki.
Mieszkaniec Gminy - Andrzej Pteska - zapytat Wojta czy nie wie kto jest wtascicielem dziatki
sqsiadujqcej z dziatkq, na ktorej stawiat b^dzie wiez^.
Wojt - Marian Holak - wyjasnit, ze to nie on be_dzie budowat wiez^.
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Mieszkaniec Gminy - Andrzej Pteska - zapytat Wojta czy jest sprawiedliwym Wojtem.
Mieszkanka Teodorowa - Teresa Bednarek - poruszyta sprawe. wiezy telefonicznej, ktora ma
powstac w miejscowosci Teodorow. Powiedziata, ze byta w tej sprawie u Pana Wojta i dowiedziata
sie,, ze byta to decyzja Rady Gminy. W zwiqzku z tym chciataby wiedziec czym kierowata sie. Rada
wybierajqc tq lokalizacj^.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - wyjasnit dlaczego wieza ma stanqc w Teodorowie.
Mieszkanka Teodorowa - Teresa Bednarek - powiedziata min., ze rolq Rady Gminy jest prowadzenie
dziatalnosci sprawiedliwej dla wszystkich mieszkaricow. Zapytata czy nie mozna by wrocic do
pocz^tku tej sprawy i poszukac rozwi^zania, z ktorego wszyscy byliby zadowoleni.
Czy na terenie gminy nie ma takiego miejsca aby postawic wieze, dalej od zamieszkiwanych posesji,
tak, aby byta ona bezpieczna dla wszystkich mieszkaricow. Dlaczego wtasnie Teodorow, ktory ma
zasi^g telefonii komorkowej musi miec wiez^. Czy Rada Gminy nie moze tak rozwi^zac tego
problemu, aby rozwiqzanie byto dla wszystkich pozytywne.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - powiedziat, ze kazda lokalizacja tej wiezy i tak zostanie
oprotestowana.
Mieszkanka Teodorowa - Teresa Bednarek - powiedziata, ze nie jest to odpowiedz godna
Przewodniczqcego.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze nasz samorzqd kieruje sie^ dobrem wszystkich mieszkancow. W
przeciwnym razie w Teodorowie nie bytoby dotychczas ani wodociqgu, ani drogi.
Dodat, ze sprawa zasi^gu telefonii komorkowej to jeden z najwazniejszych problemow zgtaszanych
przez wyborcow.
Radny - Mieczystaw Mikinka - powiedziat, ze na Zalesiu jest bardzo wielki problem jezeli chodzi o
zasi^g. Dodat, ze datby nawet pod budow^ wiezy swojq dziatk^, tylko ze firma nie chce z tego
skorzystac. Wiqzatoby sie, to bowiem z dodatkowymi kosztami, chociazby budowy transformatora czy
drogi dojazdowej.
Mieszkanka Teodorowa -Teresa Bednarek- zaznaczyta, ze nie jest przeciwnikiem powstania wiezy.
Brak zasi^gu jest bowiem problemem, ktory trzeba rozwigzac. Chciataby jednak aby ta wieza stan^ta
w wi^kszej odlegtosci od budynkow, min. 300 metrow.
Radny - Stanistaw Rutkowski - powiedziat, min. ze jezeli chodzi o Teodorow to jego mieszkancy
protestujq przy kazdej wykonywanej tarn inwestycji.
Radny - Mirostaw Matysik - zapytat czy projekt tej inwestycji zgodny jest z wymaganymi normami.
Mieszkanka Teodorowa -Teresa Bednarek- powiedziata, ze osobiscie sie, na tym nie zna. Niemniej
rzeczoznawca twierdzi, ze budzi on wqtpliwosci.
Radny - Mieczystaw Mikinka - powiedziat, ze jezeli nie be_dq zachowane wymagane normy to
inwestycja ta nie powstanie.
PUNKT8
ZAMKNI^CIE SESJI

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - dzie>ujqc wszystkim za przybycie zamkna_t VII Sesje.
Rady Gminy.
Przewodniczqcyjtady Gminy
<££~^&2'& / &^S O
Piotr Jagietto
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