PROTOKOt Nr V/2015
SESJI RADY GMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 05 MARCA 2015R. W SALI POSIEDZEN URZ^DU GMINY

Liczba radnych- 15
Liczba obecnych -13
Lista obecnosci stanowi zafqcznik do niniejszego protokotu.
Ponadto w sesji udziat wzieji:
Wojt - Marian Holak
Skarbnik - Elzbieta Andryszczak
Sekretarz - Alina Jarecka
Sottysi (lista obecnosci sottysow stonowi zatqcznik do niniejszego protokotu).
Porzqdek sesji:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porzqdku obrad.
PrzyjQcie protokotu z poprzedniej sesji.
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 2014r.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii dla Gminy Budziszewice za
2014 rok.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii dla Gminy Budziszewice za
2014 rok.
Podj^cie uchwat w sprawach:
1) ustalenia wysokosci taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod§ i zbiorowe odprowadzanie sciekow
urzqdzeniami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Budziszewice
2) zasad przystugiwania i wysokosci diet dla sottysow za udziat w sesjach Rady Gminy Budziszewice
3) rozstrzygni^cia o wyodr^bnieniu w budzecie Gminy Budziszewice na rok 2016 srodkow
stanowiqcych fundusz sotecki
4) zmiany Uchwaty nr VI/33/03 Rady Gminy Budziszewice z dnia 22 kwietnia 2003 roku w sprawie
zarzqdzenia poboru podatkow w drodze inkasa, okreslenia inkasentow i wysokosci wynagrodzenia
za inkaso na terenie gminy Budziszewice
5) zmiany budzetu gminy na 2015 rok.
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice.
Informacja Wojta Gminy o dziatalnosci w okresie pomi^dzy sesjami.
Zapytania i wolne wnioski.
Sprawy rozne.

PUNKT1.
OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE QUORUM.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - dokonat otwarcia V sesji Rady Gminy Budziszewice,
po czym stwierdzit quorum, informujqc, ze na 15 radnych obecnych jest 13.

PUNKT 2.
PRZEDSTAWIENIE PORZA.DKU OBRAD.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - przedstawit porzqdek obrad, po czym zapytat o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.

Po przedstawieniu porzqdku obrad, Wojt Gminy -Marian Holak i Przewodniczqcy Rady
Gminy- Piotr Jagietto pogratulowali soltysom wszystkich solectw z terenu gminy, wyboru
na soltysa, zyczqc owocnej dzialalnosci na rzecz lokalnych spolecznosci i dobrej wspolpracy
z Wojtem i Radq Gminy. Wrqczyli soltysom listy gratulacyjne. Nastgpnie Przewodniczqcy
Rady Gminy Piotr Jagiello poprosil obecnych na sesji o uczczenie minutq ciszypamiec
dotychczasowej Soltys solectwa Mierzno - Sp. Urszuli Kowalskiej.
PUNKT 3.
PRZYJ^CIE PROTOKOW Z POPRZEDNIEJ SESJI.
Protokot Nr IV/2015 wytozono do wglqdu.
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 - 13

•

przeciw-0

•

wstrzymato sie_ - 0

Protokot z poprzedniej sesji przyjqto.
PUNKT 4.
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 2014 ROK.
Kierownik GOPS - Agnieszka Malinowska - przedstawita sprawozdanie. Tytutem wst^pu
poinformowata, ze Program(...) uchwalono w 2012 roku i zakresem swym obejmuje lata 2012 - 2016.
Rodzaj dziatalnosci to gtownie profilaktyka, wspotpraca z policjq, sqdem, Gminna^ Komisja,
Rozwigzywania Problemow Alkoholowych, utworzono Gminny Zespot Interdyscyplinarny, ktory
to sktada SJQ z przedstawicieli roznych grup zawodowych.
Zaste.pca Przewodniczqcego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow - Andrzej Mucha
oraz Przewodniczqca Komisji Oswiaty, zdrowia i Opieki Spotecznej - Barbara Wozniak przedstawili opinie obu Komisji dotyczgce przedmiotowego sprawozdania, wypracowane na
posiedzeniach tychze Komisji.
Opinie sq zatqcznikami do niniejszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat, kto jest za przyjejciem sprawozdania,
w wyniku czego:

•

za gtosowato -13

•

przeciw - 0

•

wstrzymato s/£ - 0.

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 2014r.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii dla Gminy Budziszewice
za 2014 rok stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.

PUNKT5.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAtANIA
NARKOMANII DLA GMINY BUDZISZEWICE ZA 2014 ROK.
Kierownik GOPS - Agnieszka Malinowska - przedstawita Sprawozdanie. Tytutem wste_pu
poinformowata , ze program uchwalono w 2012 roku. Program, podobnie jak poprzedni, obejmuje
gtownie profilaktyk^ i wspotprac^ z instytucjami zajmujqcymi sie, problematykq narkomanii i tym
samym moga^cymi udzielic pomocy uzaleznionym od narkomanii. Poki co na terenie naszej gminy nie
wyst^puje problem z naduzywaniem narkotykow. Zadania profilaktyczne 53 realizowane.
ZastQpca Przewodniczqcego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow-Andrzej Mucha
oraz Przewodniczqca Komisji Oswiaty, zdrowia i Opieki Spotecznej - Barbara Wozniak przedstawili opinie obu Komisji dotycz^ce przedmiotowego sprawozdania, wypracowane na
posiedzeniach tychze Komisji.
Opinie sq zatqcznikami do niniejszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat, kto jest za przyje.ciem sprawozdania,
w wyniku czego:
•

za gtosowato -13

•

przeciw - 0

•

wstrzymato sie_ - 0.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii dla Gminy
Budziszewice za 2014 rok stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.

PUNKT 6.
PODJE.CIE UCHWAt W SPRAWACH:
1) ustalenia wysokosci taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe
odprowadzanie sciekow urzgdzeniami kanalizacyjnymi na terenie Gminy
Budziszewice
Wojt- Marian Holak - stawki optat ostatni raz byty uchwalane w 2012 roku. Proponujemy
podwyzk^ o stopien inflacji. Podwyzka zasadna, musimy bowiem zrealizowac remont hydroforni
w Zalesiu, wymian^ cz^sci sieci wodociggowej w Budziszewicach. Proponuj^ podwyzk^ o 11 groszy
brutto , czyli netto 10 groszy za 1m3. W skali roku to podwyzka 2,3-2,4%. Scieki tez o 10 groszy netto,

brutto 11 groszy. Po podwyzce i tak be,dziemy mieli najnizsze stawki. Bowiem obecnie obowi$zujqce
za wode. np. w Zelechlinku wynoszq 2,08, w Ujezdzie-4,16 zt netto. Jest to dostosowanie do potrzeb,
co prawda o niewielkq podwyzke, odpowiadaja^cq inflacji.
ZastQpca Przewodniczqcego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow-Andrzej Mucha
oraz Przewodniczqca Komisji Oswiaty, zdrowia i Opieki Spotecznej - Barbara Wozniak przedstawili opinie obu Komisji dotyczqce przedmiotowego projektu uchwaty, wypracowane
na posiedzeniach tychze Komisji.
Opinie sq zatqcznikami do niniejszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie ustolenia
wysokosci taryfza zbiorowe zaopatrzenie w wodq i zbiorowe odprowadzanie sciekow urzqdzeniami
kanalizacyjnymi na terenie Gminy Budziszewice , po czym poddat go pod gtosowanie,
w wyniku czego:
•

za gtosowato -13

•

przeciw - 0

•

wstrzymafo siq - 0.

Uchwaty przyjqto.
Uchwata Nr V/23/2015 w sprawie ustalenia wysokosci taryfza zbiorowe zaopatrzenie
w wodq i zbiorowe odprowadzanie sciekow urzqdzeniami kanalizacyjnymi na terenie Gminy
Budziszewice stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
2) zasad przystugiwania i wysokosci diet dla sottysow za udziat w sesjach Rady Gminy
Budziszewice
Wojt - Marian Holak - zgodnie ze zwyczajem sottysi mieli do tej pory 50% diety radnego.
Z uwagi na to, ze diety radnego ustalone w grudniu 2014 roku wynoszq 200 zt, proponuje, by sottysom
ustalic dietQ na kwotQ 100 zt.
ZastQpca Przewodniczqcego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow-Andrzej Mucha oraz
Przewodniczqca Komisji Oswiaty, zdrowia i Opieki Spotecznej - Barbara Wozniak - przedstawili
opinie obu Komisji dotycz^ce przedmiotowego projektu uchwaty, wypracowane na posiedzeniach
tychze Komisji.
Opinie sq zatqcznikami do niniejszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zasad
przystugiwania i wysokosci diet dla sottysow za udziat w sesjach Rady Gminy Budziszewice,
po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za gtosowato -13

• przeciw - 0
•
wstrzymato s/£ — 0.
Uchwaty przyj&o.
Uchwata Nr V/24/2015 w sprawie zasad przystugiwania i wysokosci diet dla sottysow za udziat
w sesjach Rady Gminy Budziszewice stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.

,

3) rozstrzygniecia o wyodrebnieniu w budzecie Gminy Budziszewice na rok 2016 srodkow
stanowiacych fundusz sotecki
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - kazdego roku do kohca marca Rada Gminy musi podjqc
decyzj^ o wyrazeniu- bqdz nie wyrazeniu zgody na wyodr^bnienie funduszu soteckiego na kolejny
rok budzetowy. Totez projekt uchwaty dotyczy 2016 roku. U nas do tej pory Rada Gminy nie wyrazata
zgody, gdyz miatoby miejsce rozdrobnienie srodkow , gdyz przeci^tnie 12/13 tysi^cy przypadatoby na
sotectwo. Gdyby jednak zapadta decyzja, to nalezy wowczas zachowac okreslone procedury, tj. sottys
sktada wowczas wniosek do Rady Gminy o te srodki z przeznaczeniem na realizacj^ wyt^cznie zadari
wtasnych gminy, musi bye wyodr^bnione konto bankowe, wyodr^bniona ksi^gowosc. Pracy sporo,
natomiast pieniqdze niewielkie, by moc istotniejsze przedsi^wzi^cie zrealizowac, takze przy udziale
srodkow unijnych, gdyz zbyt mata kwota na udziat wtasny . W matych gminach, przy niewielkich
budzetach, z tego co wiem, nie wyodr^bniajaj funduszow soteckich.
Wojt Gminy - Marian Holak - w gminie B^dkow trzy lata temu wyodr^bniono fundusze soteckie,
ale nie powracaj^ do tego, gdyz sotectwa nie wykorzystaty srodkow. Wyodr^bnienie, to
rozdrobnienie srodkow budzetowych, w budzecie pozostaje niewiele. Dysponujqc natomiast kwotg
120 tys. zt, bo tyle ogotem zostaloby wyodre.bnionych u nas na sotectwa, mozemy pozyskac srodki
finansowe zewn^trzne w wysokosci 70% tej kwoty. Wykorzystac je, przeznaczyc na przedsi^wzi^cia
w sposob gospodarny. Bo tak naprawd^ za kwoty soteckie, rz^du 8-12 tys.zt mozna bytoby jedynie
kilka wywrotek ttucznia. Tez przychylam si^, by jednak nie wyodr^bniac . W naszej matej gminie
komunikacja mieszkaniec-gmina jest bardzo dobra, bezposrednia, znamy potrzeby sotectw i staramy
si$ je wspierac.
Przewodniczqcy Rady Gminy- Piotr Jagietto - zapytat sottysow jak si§ na to zapatruj^?
Sottysi wypowiedzieli si^, iz nie ma potrzeby wyodr^bniac srodkow dla poszczegolnych sotectw,
sq potrzeby ale sq one realizowane bezposrednio z budzetu gminy.
Radny - Mieczystaw Mikinka - trzeba to robic sprawiedliwie, bo w ostatnich latach sotectwo Zalesie
zaniedbane, ale teraz b^dzie inaczej.
ZastQpca Przewodniczqcego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow-Andrzej Mucha oraz
Przewodniczqca Komisji Oswiaty, zdrowia i Opieki Spotecznej - Barbara Wozniak - przedstawili
opinie obu Komisji dotyczqce przedmiotowego projektu uchwaty, wypracowane na posiedzeniach
tychze Komisji.
Opinie sq zatqcznikami do niniejszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie rozstrzygniqcia
o wyodrqbnieniu w budzecie Gminy Budziszewice na rok 2016 srodkow stanowiqcych fundusz sotecki,
po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za giosowato -13

•

przeciw - 0

•

wstrzymato si% - 0.

Uchwaty przyfeto.
Uchwata Nr V/25/2015 w sprawie rozstrzygniqcia o wyodrgbnieniu w budzecie Gminy Budziszewice
na rok 2016 srodkow stanowiqcych fundusz sotecki stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.

4) zmiany Uchwaty nr VI/33/03 Rady Gminy Budziszewice z dnia 22 kwietnia 2003
roku w sprawie zarzgdzenia poboru podatkow w drodze inkasa, okreslenia
inkasentow i wysokosci wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Budziszewice
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - zgodnie z ustawami o optatach lokalnych, o podatku
rolnym, o podatku lesnym Rada Gminy ustanawia inkasentow. Mamy dwoch nowych sottysow, by
mogli zbierac podatek , juz najblizsz$ rate, do 15 marca nalezy zmienic obowiqzujqcq obecnie
uchwaty w zakresie wykazu sottysow-inkasentow.
ZastQpca Przewodniczqcego Komisj'i Rozwoju Gospodarczego i Finansow-Andrzej Mucha oraz
Przewodniczqca Komisji Oswiaty, zdrowia i Opieki Spotecznej - Barbara Wozniak - przedstawili
opinie obu Komisji dotyczgce przedmiotowego projektu uchwaty, wypracowane na posiedzeniach
tychze Komisji.
Opinie sq zaiqcznlkaml do niniejszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany Uchwaty
nr VI/33/03 Rady Gminy Budziszewice z dnia 22 kwietnia 2003 roku w sprawie zarzqdzenia poboru
podatkow w drodze inkasa, okreslenia inkasentow i wysokosci wynagrodzenia za inkaso na terenie
gminy Budziszewice, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za gtosowato -13

•

przeciw - 0

•

wstrzymato si% - 0.

Uchwaty przyj^to.
Uchwata Nr V/26/2015 w sprawie zmiany Uchwaty nr VI/33/03 Rady Gminy Budziszewice
z dnia 22 kwietnia 2003 roku w sprawie zarzqdzenla poboru podatkow w drodze Inkasa, okreslenia
Inkasentow I wysokosci wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Budziszewice stanowi zatqcznik
do niniejszego protokotu.
5) zmiany budzetu gminy na 2015 rok.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - zmiany budzetu gminy podyktowane zmniejszeniem
wielkosci subwencji oswiatowej, o 45.918,00 zt i dotacji przeznaczonej na oddziaty przedszkole
w szkole o 15.276 zt (razem: 61.194,00zt). To byty zadania wtasne. Takze w zadaniach zleconych nam
zmieniono. Mianowicie kwotQ dotacji na pomoc spotecznq na dodatki opiekuhcze, tutaj zwi^kszono
o 618 zt. Tak wi^c plan dochodow budzetu gminy zmnlejszamy o 60.576zt. Po zmianach plan
dochodow wynosi 7.670.786,36 zt, z tego 1/dochody biez^ce-6.813.705,24zt, 2/dochody majqtkowe857.081,12 zt.
Natomiast plan wydatkow zwlqkszamy o kwott? 22.018 zi. Na kwote. sktadajq sie,: zwi^kszenie
srodkow o 15.000 zt na rozbudowe, wodociqgu na ulicy Sadowej - dziat 010 rozdziat 01010
infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi. Dalej, zwi^kszono kwotQ wydatkow na orkiestr^ d^ta.,
mianowicie na wynagrodzenie dla kapelmistrza, kwota 2.400zt. Nast^pnie, w Pozostaiej dziatalnosci
zwi^kszamy wydatki na zatozenie ptytek w pomieszczeniu Domu Ludowego w Mierznie , jest to kwota
4000 zt. Wydatki zwi^kszamy takze o dotacJQ, ktorq nalezy wprowadzic do planu dochodow, o czym
mowitam wyzej, przeznaczona^ na dodatki opiekuhcze z pomocy spotecznej, kwota 618 zt. Nadto, bez

wptywu juz na plan wydatkow, w dziale 801 - przesunie_to srodki mie^dzy rozdziatami, wyodre_bniono
nowy rozdziat- ksi^gowane b^dq wydatki na specjalne metody pracy, nauczania dla uczniow
gimnazjum, stqd zdje_to kwot^ 156.373,11 zt z gimnazjum.

Reasumujqc, plan wydatkow po

zmianach wynosi 8.161.351,36zt, z tego: 1/wydatki bieza_ce-6.213.705,24zt 2/wydatki majqtkowe-

1.947.856,52 zt.
Radny Rady Gminy - Andrzej Bronowski - pytanie do Pani Skarbnik. Czy do oswiaty doktadamy w
budzecie gminy, czy subwencja wystarcza?
Skarbnik Gminy- Elzbieta Andryszczak - wydatki 53 wyzsze anizeli kwota otrzymywanej subwencj'i.
W tej chwili nie powiem doktadnie kwoty.
Wojt- Marian Holak-trzeba rozgraniczyc dwie rzeczy. Subwencja oswiatowa jest na zadania, ktore
sa, w gestii pahstwa. To klasy 0 (oddziat przedszkolny) do 3 gimnazjum i w jakiejs c cze_sci na
utrzymanie przedszkola. Na to subwencji nam wystarcza. Ale s$ zadania nalez^ce wytqcznie do gestii
gminy, takie jak: dowoz do szkot, utrzymanie budynkow, inwestycje w oswiatQ, obstuga
administracyjna. W ostatnich 2/3 latach stanowito to kwot$ 400-500 tys.zt. Tyle doktadamy do
oswiaty, ale 53 to zadania wtasne gminy.
ZastQpca Przewodniczqcego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow-Andrzej Mucha oraz
Przewodniczqca Komisji Oswiaty, zdrowia i Opieki Spotecznej - Barbara Wozniak - przedstawili
opinie obu Komisji dotyczqce przedmiotowego projektu uchwaty, wypracowane na posiedzeniach
tychze Komisji.
Opinie sq zatqcznikami do niniejszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany budzetu
gminy na 2015 rok, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za gtosowato -13

•

przeciw - 0

•

wstrzymato s/e - 0.

Uchwatq przyfeto.
Uchwata Nr V/27/2015 w sprawie zmiany budzetu gminy na 2015 rok stanowi zata.cznik
do niniejszego protokotu.

6) zmiany Wieloletniei Prognozy Finansowei Gminy Budziszewice
Skarbnik Gminy- Elzbieta Andryszczak - zmiany s$ nast^pstwem zmian dokonywanych zarz^dzenia
Wojta i uchwatq, ktorq przed chwilq Pahstwo podj^liscie. Jest to dostosowanie do wielkosci
wynikajqcych z dokonywanych zmian w budzecie gminy.
ZastQpca Przewodniczqcego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow-Andrzej Mucha oraz
Przewodniczqca Komisji Oswiaty, zdrowia i Opieki Spotecznej - Barbara Wozniak - przedstawili
opinie obu Komisji dotyczqce przedmiotowego projektu uchwaty, wypracowane na posiedzeniach
tychze Komisji.
Opinie sq zatqcznikami do niniejszego protokotu.

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 gtosowato -13

•

przeciw - 0

•

wstrzymaio siq - 0.

Uchwaty przyjqto.
Uchwata Nr V/28/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice
stanowi zatgcznik do niniejszego protokotu.
PUNKT 7.
INFORMACJA WOJTA GMINY O DZIAIANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIE.DZY
SESJAMI RADY GMINY BUDZISZEWICE.
- Sukcesywnie zwiejkszamy ofert^ naszej szkoty. Pojawito siej przedszkole, ktore w 100% spetnia
zapotrzebowanie, pojawit sie. pedagog, logopeda i w ostatnim roku szkolnym - psycholog.
Nadto drobne remonty, chociazby wymiana okien w czasie minionych ferii. Czeka nas inwestycja,
rozbudowa czy budowa nowego budynku. Pewne prace koncepcyjne sajuz przygotowywane.
Z nazwq i ostatecznq koncepcj^ musimy poczekac do momentu uruchomienia nowego okresu
programowania. Nie be,dzie prosto, bo srodkow na edukacjQ nie b^dzie duzo. Trzeba b^dzie podejsc
jako innowacje czyli budowa budynku wyjgtkowo energooszcz^dnego. Mozemy tez inaczej,
tj. podpisac umowe_ z osrodkiem naukowym, ktory be.dzie nam pomagat w nauczaniu gimnazjalistow
nowoczesnymi metodami. Mam nadzieje^ ze nam si^ to uda, mimo, ze w naszej matej wiejskiej
gminie nie be.dzie to latwe. Trudniej bowiem wyjsc z pomystami i je wdrozyc anizeli w warunkach
miejskich, chociazby tarn mozna uruchomic np. szkolnictwo zawodowe. Pewne pomysty 53 do
zrealizowania w miescie, a na wsi nie. Gdyby byta mozliwosc objqc naszq gmin^ granicami todzkiego
obszaru metropolitarnego to szanse na pozyskanie srodkow bytby wi^ksze.
• Kontynuujemy inwestycje: zakohczono budow^ zbiornika w We,grzynowicach, w trakcie
realizacji kanalizacja na ulicy letniskowej, w trakcie budowy budynek administracyjno-uslugowy.
• Nasz budzet inwestycyjny zamyka SJQ kwotq ok.1.940.000 zt. Tak naprawd^ zamyka siQ kwotq
3,5 mln zt. Jestesmy cztonkiem Zwiqzku Mi^dzygminnego BZURA. Zwiqzek ten podjqt si^ budowy
wysypiska mi^dzygminnego o wartosci 70 mln zt. Najnizsza oferta jest o 15 mln zt wyzsza od wartosci
kosztorysowej. Unia Europejska jest gotowa dotozyc 9 mln zt, moze takze wojewodzki fundusz
ochrony srodowiska i gospodarki wodnej, reszt^ gminy. Jesli sprawnie pojdzie, to termin oddania
inwestycji planuje si^ na 01 grudnia 2015r. Pojawiajq si^ w Zwiqzku rowniez nowe gminy, ostatnio
Wartkowice. Przymierzaj^ si^ kolejne, Ozorkow i Aleksandrow todzki. Wszystko przemawia za tym,
ze wejdq. Nasz udziat b^dzie wynosit 1,5 mln zt wyktadajqc 140 zt.
Prowadzenie wysypiska jest przedsie_wzie.ciem dochodowym, na przyktad PUKININ zarobito na
wysypisku w Rawie Mazowieckiej 6 mln zt. Jest to wysypisko mniejsze od naszego, ktore ma bye
wybudowane w ramach Zwi^zku BZURA. Jesli wysypisko zafunkcjonuje, b^dziemy ponosic stawki
optat za odpady mniejsze, anizeli w obecnym systemie gospodarowania odpadami. Rynek smieciowy
si$ bowiem podzielit, na co wptywu nie mamy zadnego. W ogtoszonych przez nas trzech przetargach
na odbior smieci, z ktorych dwa uniewaznitem, wptywata za kazdym razem tylko jedna oferta ztozona
przez tego samego WykonawcQ. W zaden sposob nie mamy na to wptywu.

- Pod koniec stycznia br. firma Orange wysta^pita do nas o warunki zabudowy dla dziatki
potozonej w Jozefowie Starym pod maszt telefonii komorkowej. Byty protesty. Wskazalismy dziatk^
w Teodorowie, gminna, dla ktorej mamy prawomocnq decyzje o warunkach zabudowy inwestycji celu
publicznego. Firma jest zainteresowana tq lokalizacja,, robili juz pomiary tam i zaproponowali czynsz
dzierzawny w wysokosci 800 zt miesi^cznie. Jesli nie b^dzie wi^kszych protestow to na przetomie
roku 2015/2016 dalece prawdopodobne jest, ze wieza powstanie.
- Przy okazji wiezy pojawity si^ w obiegu informacje, ze gmina chce wybudowac wiatraki wyjasniam tutaj, ze nigdy nie byto nawet rozmowy na taki temat. Co prawda z 5 lat temu ktos pytat,
ale my nie podjejismy tematu. Pojawita si$ tez informacja, ze gmina jest zainteresowana
magazynowaniem dwutlenku w^gla z Betchatowa. Nie ma w tym nawet krzty prawdy. Z 6 lat temu,
gdy Betchatow przygotowywat koncepcj^ zagospodarowania to wskazat rowniez tereny naszej gminy,
miejsce, gdzie byty prowadzone odwierty ze 20 lat temu w poszukiwaniu gazu. Ale nigdy nikt
oficjalnie w tej sprawie do nas nie wysta.pit. Betchatow brat pod uwag^ rowniez inne lokalizacje,
tj. Lutomiersk i Kutno. Z tego co wiem, to wtasnie w Kutnie ma bye magazynowanie, a trasa
przejazdu przez Rokiciny.
- Informacja dla nowych sottysow. Przez minione 2 lata intensywnie przychodzili do nas na sesje
i do Urz^du Gminy pewni Pahstwo w sprawie oczyszczalni sciekow, wybudowat na dziatce
s^siaduj^cej z ich dziatk^. Sprawa znalazta si^ w wojewodzkim sqdzie administracyjnym w todzi. S$d
ten uchylit decyzJQ administracyjnq Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wTomaszowie
uznajqca. wybudowanq oczyszczalni^ za samowolQ budowlanq i takze uchylit decyzj^ Wojewodzkiego
Inspektora Budowlanego wtodzi podtrzymujqca, decyzjQ Powiatowego Inspektora.
- Czeka nas kolejna sprawa sqdowa, cywilna. Mianowicie gmina Budziszewice zostata
dopozwana w sprawie potrqcenia ucznia , ktory wysiadt z autobusu szkolnego przy Osrodku Zdrowia.
Sprawa sie. toczy. Wczesniej odbyt si$ post^powanie karne, s^d orzekt winej kierowcy Busa, ktory
potrqcit tego ucznia. Niemniej rodzice dziecka pozwali w drodze powodztwa cywilnego Towarzystwo
ubezpieczeniowe domagaj^c si^ odszkodowania, renty w wysokich kwotach. Po pewnym czasie
dopozwali gmin^. Poki co spraw^ dwa razy odroczono. Nie wiem, kiedy nast^pna. Wnieslismy,
ze na przewozniku ci^zyt obowiqzek ubezpieczenia, ze droga, na ktorej stat SJQ wypadek jest drogq
powiatow^ i autobus byt oznakowany jako szkolny. Nie znajdujemy podstaw do pozwania nas.
- Zaczejismy wozic ttuczen na drogi gminne.
Sottys sotectwa Teodorow-Ewa Kucmin - ludzie na naszej drodze nie moga^ wyjechac.
Radny Rady Gminy-Andrzej Bronowski- ttuczen w obecnych warunkach mozna wozic, zadna droga
si$ nie rozjezdzi.
Wojt - Marion Holak - w miarej mozliwosci b^dziemy ttuczen wozic.
- Odbyty si^ wybory soteckie, uczestniczylismy z Panem Przewodniczqcy Rady Gminy we
wszystkich zebraniach. Zainteresowanie wyborami byto dosyc duze. Gratulujemy wybranym
sottysom. Mysl^, ze b^dziemy pracowac w zgodzie i dla dobra gminy.
PUNKT8. JPUNKT9.
ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI.
SPRAWY ROZNE.
Radny- Andrzej Bronowski - czy b^dzie miat gdzie zatrzymywac sie_ autobus, czy b^dzie przystanek.
Wojt- Marian Holak - zdecydowanie najbardziej zainteresowany bym byt, by ustugi przewozowe
swiadczyt poprzedni przewoznik. Nie byto wowczas zadnych problemow. Jestesmy po rozmowach

z poprzednim przewoznie, by zabierat ludzi z W^grzynowic i W^grzynowic Modrzewia. Wedtug jego
koncepcji, zabieratby ludzi z We.grzynowic i W^grzynowic Modrzewia do Stanistawowa i tarn zabierat
do Tomaszowa swoim przewozem. Obaj przewoznicy nie sa. w dobrych relacjach. A skoro obecnemu
Przewoznikowi tak bardzo zle si§ swiadczy ustugi przewozowe na naszym terenie, to dlaczego chce
tutaj dziatac. Zwracat SJQ, by gmina doktadata mu pieniqdze. Na jakiej podstawie mamy mu doktadac.
Nie ma zadnych podstaw. Nawet podatkow u nas nie ptaci. Poprzednik nie miat problemow zadnych,
takze ze strazakami. Kto szuka konfliktow, to zawsze znajdzie.
Radny-Andrzej Bronowski - mysle., ze nalezy porozmawiac, by zszedt z rynku, by ludzie nie cierpieli.
By ofiarami konfliktu nie byli mieszkahcy.
Wojt -Marian Holak - prosz^ nas o takich przypadkach informowac. W ubiegtym roku, gdy miat
z Zalesia czy We.grzynowic tylko dwie osoby, to juz nie jechat tarn, lecz kurs kohczyt
w Budziszewicach. Napisalismy skarge,, na jakis czas siQ poprawito.
Radny Rady Gminy - Andrzej Bronowski - chodzi o drogi w naszym sotectwie. Nie wiem, czy Wojt
jest zorientowany, ile kilometrow trzeba zrobic, by jako tako si$ dziato. Oboje,tnie czy asfalt,
czy ttuczeh. Jest to ok. 10 km drog do zrobienia.
Radny Rady Gminy - Mieczystaw Mikinka - sq drogi, ale nie ma pieni^dzy.
Wojt - Marian Holak - mamy harmonogram drog, ktore chcemy robic. To okoto 8 kilometrow drog,
przy ktorych mieszkajq mieszkahcy. Sq i inne, ktore trzeba zrobic lub naprawic. Drog gruntowych
to ok.30 km. Jesli zrobimy teraz i takie drogi, na kilka lat uniemozliwimy sobie realizacje, innych
inwestycji. Nie b^dzie pieni^dzy. Wytozymy wszystkie na drogi, w tym gruntowe i na nie wi^cej nie
b^dzie. Wedtug mnie to marnotrawstwo pienie_dzy i niegospodarnosc. Gdyby byto tak, ze w terenie
jakies drogi mog^ pojawic si^ inwestorzy, to wowczas warto zainwestowac w takq drog^. Wowczas
bytoby to zasadne z punktu rozwoju gminy. Wroc^ przy okazji do nieprzemyslanych
perspektywicznie decyzji sprzed kilkunastu lat, z poczqtku bytnosci naszej gminy. Mozliwe byto
wowczas wykupienie gruntow, tanio, po PGR-e. To tereny atrakcyjne inwestycyjnie.
Zaprzepaszczone. Dzisiaj pojawia SJQ firma holenderska zainteresowana terenami pod szklarnie,.
Niestety nie dysponujemy.
Wracaj^c do drog, to drogi, gdzie przejezdza 1 traktor na dobe,, to nie wiem czy jest sens jej robienia.
Radny Rady Gminy - Andrzej Bronowski - 1,5 km Graniczna, nad Lasem, Cmentarna, Helenow,
w kierunku Kierzna, Bartoszowka. Policzyt Pan ile to kilometrow?
Wojt - Marian Holak - drogi te wymieniatem na komisji, jako uj^te w harmonogramie do realizacji
w zblizaj^cej siQ perspektywie finansowej UE. Co do Granicznej, w pierwszej kolejnosci nalezy tarn
zrobic kanalizacje,, dopiero budow^.
Przewodniczqcy Rady Gminy- niektore drogi be_d$ utwardzone ttuczniem. I to wystarczy.
Wojt- Marian Holak-drogi: We,grzynowice k/szkoty, Zalesie, Helenow, Bartoszowka k/p.Kucmin,
Osiedlowa w kierunku oczyszczalni, Letniskowa, Sadowa, Mate Mierzno, Agnopol. To 53 najpilniejsze.
Inne do wyrownania rowniark^.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - w tej kadencji inwestowac b^dziemy w drogi. Od razu
nie zrobimy asfaltowych, bo nie mamy srodkow.
Wojt - Marian Holak - po pierwsze musimy dostac dofinansowanie. Przyzwyczailismy sie,, ze na co
ztozylismy wniosek, to dostalismy srodki. Nie znaczy to, ze za kazdym razem tak b^dzie. Oby tak byto.
Wiele gmin nie dostato srodkow np. na kanalizacje.
Radny Rady Gminy - Mieczystaw Mikinka - moze warto ubiegac si^ o zakup ciqgnika z tadowaczem
i ptugiem do osniezania. Jezeli bytaby taka mozliwosc ze srodkow unijnych. Podobnie beczk^
asenizacyjn^, na potrzeby odbioru sciekow z szamb do naszej oczyszczalni.
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Wojt Gminy - Marian Holak - pomyst dobry, ale nie wyglgda to tak dobrze. Wartosc sprze_tu to
ok.300tys.zt. Bezrobotny jako kierowca, ok.1750 zt wynagrodzenia + podatek, ZUS+ oleje. Rocznie
ok. 40 tys. zt. Gdyby w okresie zimy przejezdzit ok.200 godzin , to na paliwo wydatek ok. 15 tys.zt,
takze ubezpieczenie ok.6 tys. zt. Razem 60-70 tys zt. Gdyby zatrudniony bezrobotny zachorowat,
wowczas kolejnego na zast^pstwo trzeba. To nam sie. nie optaca.
Radny Rady Gminy - Mieczystaw Mikinka- jak to sie, dzieje, ze w innych gminach sie. optaca?
Wojt- Marian Holak- nie uwazam sie. optaca. Dla przyktadu koszty dowozu uczniow do szkot.
My wydajemy 170 tys. st. Zelechlinek, majgc swoje autobusy i kierowcow - 300 tys.zt.
Dzisiaj podnajmowanie jest najkorzystniejsze.
Radny Rady Gminy - Mieczystaw Mikinka - Zelechlinek ma rozleglejszy teren.
Wojt- Marian Holak- ma rozleglejszy, ale u nas rano przewoznik robi dwa kursy, na lekcje o godz.8ej i naste.pnie na 9-q. Tarn dzieci wszystkie dowozone sajednym tylko kursem. U nas podwojne kursy,
bo dostosowujemy sie, do potrzeb mieszkancow.
Radna Rady Gminy - Marta Biriczyk - miata bye wymiana lamp na ledowe, co w tej kwestii
zrobione?
Wojt - Marian Holak - ta firma nie pojawita si$, na szcz^scie nie ponieslismy zadnych kosztow. Teraz
w ramach wtasnych sukcesywnie wymieniamy.
Radna Rady Gminy- Marta Biriczyk-jaka cena, gdyz na Lesnej stabg sie. swiecq, nie wiem czy zuzyte.
Wojt Gminy - Marian Holak - ok. 140 zt lampa.
Radny Rady Gminy - Janusz Trzonek - lampy ledowe 53 w stu procentach naprawialne. Czy gmina
jest zainteresowana firing, ktora dostarcza Ledy?
Wojt Gminy - Marian Holak - Jesli dobra oferta, to jak najbardziej.
Radny Rady Gminy-Mieczystaw Mikinka - zywotnosc takich lamp jest bardzo dtuga. Skoro podnajem
lepiej sie. optaca, to niech rolnicy wyzb^dq sie. sprz^tu i przejdq na wynajem.
Wojt Gminy - Marian Holak - nie o tych kwestiach rozmawiamy. W rolnictwie rolnik sam sobie pracQ
wykonuje, we wtasnym zakresie i robocizny nie liczy. My natomiast musimy liczyc wszystko, takze
pracownika. Drag do odsniezania mamy ok.45 kilometrow.
Radny Rady Gminy-Wtadystaw Pawelec - wodociaj* na Sadowej na jakim odcinku?
Wojt Gminy - Marian Holak - projekt na catav ulice,. Gdy pozyskamy pieniqdze, to wodociaj* na caty
odcinek, a jesli nie to tylko na cz^sci.
Radny Rady Gminy - Stawomir Sala- czy zakohczyta sie. juz sprawa napadu na kasjerke. i kradziezy
pieni^dzy?
Skarbnik Gminy- Elzbieta Andryszczak-jeszcze nie zakohczyta si$.
Radny Rady Gminy - Wtadystaw Pawelec -czy sprawa wynajmu mieszkania w Osrodku Zdrowia
zakohczona?
Wojt Gminy- Marian Holak- na razie nie wynajmujemy.
Sottys sotectwa Teodorow - Ewa Kucmin - kto jest wtascicielem przystanku w Teodorowie. Jest on
do rozebrania, zagraza zyciu.
Soltys sotectwa Budziszewice - Anna Jagietto - czy row wzdtuz chodnika przy Paska , utozonego
jesienia. ubiegtego roku, b^dzie robiony? Mieszkahcy Lesnej prosza. o rozwazenie usytuowania na tej
ulicy tzw.spiqcych policjantow, gdyz jest tarn bardzo niebezpiecznie. Takze z ulicy Kolejowej prosza.
o poprawienie nawierzchni na tej ulicy.
Sottys sotectwa WQgrzynowice - Wiestaw Piechota - mostek przy stawie jest konieczny.
Radny Rady Gminy - Mieczystaw Mikinka - moim zdaniem, najpierw powinien bye mostek, potem
roboty.
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Radny Rady Gminy - Mirostaw Matysik - zgtaszam sugesti^ usytuowania na ulicy Paska,
od skrzyzowania w kierunku W^grzynowic radaru. Kierowcy jezdzq z nadmiern^ pr^dkosciq.
Radny Rady Gminy - Stawomir Sala - w przesztosci temat ten podejmowalismy, ale w efekcie ,
na wniosek mieszkaricow, nie wyrazilismy wowczas zgody na radary w naszej gminie.
Radny Rady Gminy - Mirostaw Matysik - to moze ukryta policja, by w jakis sposob ograniczyc
t$ pr^dka^ i niebezpiecznq jazde^ kierowcow.
Wojt - Marian Holak - mog$ policjantow powiadomic, by stawali w tamtym rejonie.
Radny Rady Gminy - Stawomir Sala - przytocz^ przyktad W^grzynowic, gdy w swoim czasie Pan
Dtugosz domagat SJQ o cz^ste kontrole ze strony policji. Otoz zatrzymywani byli rowerzysci
bez swiatet, rolnik jad^cy ciqgnikiem. Taki byt efekt. Pan Dtugosz potem sam chciat by wycofac
te kontrole.
PUNKT 10.
ZAKONCZENIE OBRAD.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - dzi^kuja^c wszystkim za przybycie zamknqt V Sesj$
Rady Gminy.
Protokotowata:
Alina Jarecka
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