P R O T O K O t Nr VI/2015
Z SESJI RADY GMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 21 MAJA 2015 ROKU
W SALI POSIEDZEN URZE.DU GMINY W BUDZISZEWICACH

Liczba radnych - 15
Liczba obecnych - 14 / w tym radny Janusz Trzonek przybyt w trakcie posiedzenia./
Lista obecnosci stanowi zaiqcznik do niniejszego protokotu.
Ponadto w obradach udziat wzigli:
Wojt Gminy - Marian Holak
Sekretarz Gminy - Alina Jarecka
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak
Porzadekobrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porzgdku obrad.
3.

Przyj^cie protokotu z poprzedniej sesji.

4.

Podj^cie uchwat w sprawach:
1) zmiany budzetu Gminy na 2015 roku,
2)

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,

3)

okreslenia terminu, cz^stotliwosci i trybu uiszczania optat za gospodarowanie odpadami

4)

komunalnymi,
ustalenia stawki optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomosciach,
na ktorych znajdujq. sie,, domki letniskowe lub innych nieruchomosciach wykorzystywanych

5)

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
okreslenia wzoru deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6)

sktadanej przez wtascicieli nieruchomosci,
programu opieki nad bezdomnymi zwierze_tami oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz^t na

7)

terenie Gminy Budziszewice w 2015 roku,
zatwierdzenia projektu pn. „ Wyrownujemy szanse" ztozonego w ramach naboru nr POKL
/I/9.1.1/ST/15 Priorytetu IX ,,Rozwoj wyksztatcenia i kor.ipetencji w regionach",
Poddziatanie 9.1.1 „ Zmniejszanie nierownosci w stopniu upowszechniania edukacji

8)

przedszkolnej", Program Operacyjny Kapitat Ludzki.
przyjQcia zmian Statutu Zwi^zku Mi^dzygminnego ,,Bzura",

5.
6.

PrzyjQcie Oceny zasobow pomocy spotecznej.
PrzyJQcie Sprawozdania z dziatalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Budziszewicach

7.

za 2014 rok.
Przyje.cia Sprawozdania z

realizacji

Gminnego

Programu

Rozwiqzywania

Problemow

8.

Alkoholowych za 2014 rok.
Przyje,cie Informacji z realizacji programu wspotpracy Gminy Budziszewice z organizacjami
pozarza_dowymi oraz podmiotami prowadza.cymi dziatalnosci pozytku publicznego za 2014 rok.

9.

Informacja Wojta o dziataniach podejmowanych w okresie mie_dzy sesjami.

10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Sprawy rozne.
12. Zakonczenie obrad.

1

PUNKT1
OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczcjcy Rady Gminy- Piotr Jagietto- dokonat otwarcia VI Sesji Rady Gminy Budziszewice, po
czym stwierdzit quorum informuj^c, ze na pi^tnastu radnych obecnych jest trzynastu.
PUNKT2
PRZEDSTAWIENIE PORZ/\DKU OBRAD
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - przedstawit porza_dek obrad, po czym zapytat o uwagi.
Radny - Wtodzimierz Janeczek -

zgtosit wniosek formalny o powotanie gminnej komisji do spraw

obrony rolnikow przed szkodami spowodowanymi kl^skami zywiotowymi oraz przez bezdomn$
zwierzyn^ lesn^.
Radny - Andrzej Bronowski - powiedziat, ze jego zdaniem nalezy s\q nad t$ sprawa^ zastanowic.
Dodat, ze nie musimy przeciez juz dzisiaj podejmowac w tej kwestii uchwaty. Niemniej cos w tej
sprawie nalezy zrobic. Osobiscie byt u Pana Janeczka i widziat jak duze szkody zostaty wyrz^dzone.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat kto jest za rozwazeniem wniosku radnego
Janeczka, w wyniku czego:
•

za gtosowato

- 13

•

przeciw

-0

•

wstrzymato SJQ

-0

Wniosek zostat przyjqty do rozwazenia.
PUNKT3
PRZYJE.CIE PROTOKOtU Z POPRZEDNIEJ SESJI
Protokot Nr V/2015 wytozono do wgl^du.
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

- 13

•

przeciw

-0

•

wstrzymato SJQ

-0

Protokot z poprzedniej sesji przyjqto.
PUNKT4
PODJE.CIE UCHWAt W SPRAWACH:
1) zmianv budzetu Gminv na 2015 rok.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - poinformowata,
dochodow budzetu gminy o kwotq 34.505,00zt.
Plan dochodow po zmianach wyniesie 7.819.953,67zt, z czego:
- dochody bieza_ce - 6.962.872,55zt,

ze proponuje SJQ zwie_kszenie planu

- dochody majqtkowe - 857.081,12zt.
Plan wydatkow zas proponuje SJQ zwi^kszyc o 38.505,00zt.
Plan wydatkow po zmianach wyniesie 8.314.518/67zt, z czego:
- wydatki biezqce-6.362.662,15zt,
- wydatki maja_tkowe - 1.951.856,52zt.

Poza tym zmniejsza si$ plan przychodow budzetu o kwote_ 4.000,00zt. Plan przychodow po
zmianach wynosit b^dzie 643.625,00zt.
Ponadto zmniejsza S'IQ plan rezerwy ogolnej o kwot^ 4.078,00zt, i plan ten po zmianach
wyniesie 39.322,00zt. Nast^pnie poprosita o pytania.
Pytari nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w
tej sprawie przez Komisje Rady.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja Finansow opowiedziata si^ za przyj^ciem tej uchwaty.
Radna - Barbara Wozniak- Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Cpieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji Oswiaty pozytywnie zaopiniowali projekt uchwaty w tej
sprawie.
Opinie Komisji stanowiq zatqczniki do niniejszego protokotu.
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 przyj^ciem

-13

• przeciw

-0

• wstrzymato siQ

-0

Uchwaty przyjqto.
Uchwata Nr VI/29/2015

w sprawie

zmiany budzetu Gminy na 2015 rok stanowi zatqcznik do

niniejszego protokotu.
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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.
Nast^pnie poprosita o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w
tej sprawie przez Komisje Rady.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze cztonkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwaty w tej sprawie.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze Komisja opowiedziata si$ za przyje_ciem tej uchwaty.
Opinie Komisji stanowiq zatqczniki 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 przyjQciem

- 13

•

przeciw

-0

•

wstrzymato si$ -0

Uchwaty przyjqto.
Uchwata nr VI/30/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice
stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
3)

okreslenia terminu, czestotliwosci i trvbu uiszczania optat za gospodarowanie odpadami
komunalnvmi

Sekretarz Gminy - Alina Jarecka - powiedziata, ze w obecnym stanie prawnym gospodarka
odpadami komunalnymi musi takze obejmowac domki letniskowe i inne
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Sta^d projekt tej uchwat.

nieruchomosci

Dodata, ze jezeli chodzi o nieruchomosci zamieszkate nic si$ nie zmienia. Optata za gospodarowanie
odpadami wnoszona be_dzie do 10-ego dnia kazdego miesiqca, bez wezwania, za poprzedni miesigc
kalendarzowy.
Jezeli zas chodzi o domki letniskowe lub inne nieruchomosci wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe, uzytkowane jedynie przez CZQSC roku proponuje si$ ryczattow$ optat^ za rok od
domku letniskowego lub innej nieruchomosci, wnoszonq z dolu, bez wezwania, do dnia 10
pazdziernika kazdego roku, za biezajcy rok kalendarzowy.
Nast^pnie zapytata o pytania.
Pytari nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w
tej sprawie przez Komisje Rady.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze cztonkowie Komisji poparli projekt uchwaty w tej sprawie.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze Komisja nie wniosta uwag do przedmiotowego projektu..
Opinie Komisji stanowiq zatqczniki do niniejszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto

- odczytat projekt uchwaty w sprawie okreslenia

terminu, cze_stotliwosci i trybu uiszczania optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po czym
poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyj^ciem

- 13

•

przeciw

-0

•

wstrzymato siQ -0

Uchwatq przyjqto.
Uchwata nr VI/31/2015

w sprawie okreslenia terminu, czestotliwosci i trybu uiszczania optat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
4)

ustalenia stawki optaty za gospodarowanie odpadami komunalnvmi na nieruchomosciach. na
ktorvch znaiduia sie domki letniskowe lub innych nieruchomosciach wykorzystvwanvch na cele
rekreacvino-wypoczynkowe,

Sekretarz Gminy - Alina Jarecka - powiedziata, ze dla nieruchomosci, na ktorych znajdujq si$ domki
letniskowe lub innych nieruchomosci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez CZQSC roku, ustala si<? zryczattowang stawke. optaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku lub innej nieruchomosci wykorzystywanej
4

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

w wysokosci 108,00zt, jezeli odpady komunalne zbierane i

odbierane be_da_ w sposob selektywny oraz 216,00zt jezeli odpady nie be_da_ zbierane i odbierane w
sposob selektywny.
Naste,pnie zapytata o pytania.
Pytari nie zgioszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w
tej sprawie przez Komisje Rady.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja nie wniosta uwag do przedmiotowego projektu.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodnicz^ca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji poparli projekt uchwaty w tej sprawie.
Opinie Komisji stanowiq zaiqczniki do niniejszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie ustalenia stawki
optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomosciach, na ktorych znajdujq si^
domki

letniskowe

lub

innych

nieruchomosciach wykorzystywanych

na

cele

rekreacyjno-

wypoczynkowe, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyj^ciem

- 13

•

przeciw

-0

•

wstrzymato SJQ -0

Uchwaty przyjqto.
Uchwata nr VI/32/2015
komunalnymi

w sprawie

na nieruchomosciach,

nieruchomosciach

wykorzystywanych

ustalenia
na ktorych

stawki optaty za gospodarowanie
znajdujq

siq

domki

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

letniskowe

odpadami
lub

innych

stanowi zaiqcznik do

niniejszego protokoiu.
5)

okreslenia wzoru deklaracji o wvsokosci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnvmi
sktadanej przez wtascicieli nieruchomosci,

Sekretarz Gminy -

Alina Jarecka -

wyjasnita, ze zmiana deklaracji wynika z koniecznosci

dostosowania jej takze dla potrzeb wtascicieli nieruchomosci, na ktcrych znajdujq si^ domki
letniskowe lub inne nieruchomosci wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Dodata, ze w zwia.zku ze zmianq wzoru deklaracji nie b^dzie konicznosci ponownego jej sktadania.
Nowq deklaracj^ otrzymajq ci, ktorzy sktadac b^dq jq po raz pierwszy,

oraz te osoby, ktore

dokonywac b^dq zgtoszenia zmian.
Nast^pnie zapytata o pytania.
Pytah nie zgioszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w
tej sprawie przez Komisje Rady.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze cztonkowie Komisji nie wniesli uwag do projektu tej uchwaty.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze Komisja pozytywnie zaopiniowata projekt tej uchwaty.
Opinie Komisji stanowiq zaiqczniki do niniejszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie okreslenia wzoru
deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sktadanej przez wtascicieli
nieruchomosci, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:

•

za przyj^ciem

- 13

•

przeciw

-0

• wstrzymato si$ -0
Uchwaty przyjqto.
Uchwata

nr

VI/33/2015

w sprawie

okreslenia

wzoru

deklaracji

o wysokosci

optaty

za

gospodorowanie odpadami komunalnymi sktadanej przez wtascicieli nieruchomosci stanowi zatqcznik
do niniejszego protokotu.
Przybyt radny Janusz Trzonek, obecnych -14
Ogtoszono przerwq.
6) Programu opieki nad bezdomnymi zwierzetami oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na
terenie Gminy Budziszewice w 2015 roku.
Sekretarz Gminy - Alina Jarecka - wyjasnita, ze zgodnie z ustawa. o ochronie zwierzat Rada Gminy ma
obowiqzek corocznego uchwalania Programu opieki nad bezdomnymi zwierz^tami oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzat na terenie gminy.
Nadmienita, ze projekt ten niewiele rozni si$ od uchwaty obowigzuja^cej w poprzednim roku.
Nast^pnie omowita projekt uchwaty w tej sprawie, po czym poprosita o pytania.
Pytari nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w
tej sprawie przez Komisje Rady.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja pozytywnie zaopiniowata projekt tej uchwaty.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu — powiedziata, ze cztonkowie Komisji nie wniesli uwag do projektu tej uchwaty.
Opinie Komisji stanowiq zatqczniki do niniejszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie Programu opieki
nad bezdomnymi

zwierz^tami oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie

Gminy

Budziszewice w 2015 roku, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyjQciem

- 14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato si^ -0

Uchwaty przyjqto.
Uchwata nr VI/34/2015

w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzetami oraz zapobiegania

bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Budziszewice w 2015 roku stanowi zatqcznik do niniejszego
protokotu.
7) zatwierdzenia proiektu pn. .. Wyrownujemy szanse" ztozonego w ramach naboru nr POKL
/I/9.1.1/ST/15 Priorvtetu IX ..Rozwoi wvksztatcenia i kompetencji w regionach". Poddziatanie
9.1.1 .. Zmnieiszanie nierownosci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnei". Program
Qperacviny Kapitat Ludzki.
Inspektor UG - Matgorzata Wojcik - wyjasnita, ze przedmiotowy projekt realizowany b^dzie w
oddziatach przedszkolnych w Budziszewicach. Obejmie on remont tazienki, na ktory ztozy si^ zakup
kabin do toalet, dwoch umywalek, lustra, wymiana sedesu, uzupetnienie ptytek. Koszt tego
przedsie_wziQcia to 8.100,00zt. Ponadto w ramach tego projektu zakupione zostanie wyposazenie.

to zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuty plastyczne, rolety w okna, stoliczki, meble, dywany,
wyposazona

zostanie

szatnia,

zakupiony

be_dzie

telewizor,

apteczki,

radia,

odkurzacz

oraz

profesjonalna obudowa grzejnikow. Koszt realizacji tej cze.sci zadania to 59.4000,zt. W sumie wartosc
projektu wyniesie 67.500,00zt. Dodata, ze nie jest potrzeby zaden wktad wtasny.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o pytania.
Pytari nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w
tej sprawie przez Komisje Rady.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze cztonkowie Komisji nie wniesli uwag do projektu tej uchwaty.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze Komisja pozytywnie zaopiniowata projekttej uchwaty.
Opinie Komisji stanowiq zatqczniki do niniejszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zatwierdzenia
projektu pn. „ Wyrownujemy szanse" ztozonego w ramach naboru nr POKL /I/9.1.1/ST/15 Priorytetu
IX ,,Rozwoj wyksztatcenia i kompetencji w regionach", Poddziatanie 9.1.1 „ Zmniejszanie nierownosci
w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej", Program Operacyjny Kapitat Ludzki, po czym
poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyj^ciem

- 14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato SJQ - 0

Uchwaty przyjqto.
Uchwata nr VI/35/2015

w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „ Wyrownujemy szanse" ztozonego w

ramach naboru nr POKL /I/9.1.1/ST/15

Priorytetu IX ,,Rozwoj wyksztaicenia i kompetencji w

regionach", Poddziatanie 9.1.1 „ Zmniejszanie

nierownosci w stopniu upowszechniania edukacji

przedszkolnej", Program Operacyjny Kapitat Ludzki stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
8)

przviecia zmian Statutu Zwiazku Miedzygminnego ..Bzura"

Inspektor UG -

Matgorzata Wojcik - wyjasnita, ze tym razem zmiany w Statucie Zwigzku

Mi^dzygminnego ,,Bzura" nast^pujq na skutek wstqpienia do Zwi^zku Gminy Wartkowice.
Dodata, ze zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. z
2013roku, poz.594 ze zm.) zmiana statutu Zwia_zku nast^puje w trybie przewidzianym dla jego
ustanowienia

tj. przez rady zainteresowanych gmin bezwzglejdna_ wie,kszosciq gtosow ustawowego

sktadu rady gminy.
Zmiana statutu podlega zgtoszeniu do rejestru zwi^zkow mie^dzygminnych i wymaga przedtozenia
organowi rejestrowemu

uchwat rad gmin o przyj^ciu zmiany statutu zwia^zku oraz wyci^gow z

protokotow posiedzeh rad gmin dotyczgcych podj^cia uchwat o przyj^ciu zmiany statutu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez Komisje Rady .
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja Finansow opowiedziata sie^ za przyje_ciem przedmiotowej uchwaty.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji Oswiaty pozytywnie zaopiniowali projekt tej uchwaty.
Opinie Komisji stanowiq zatqczniki do niniejszego protokotu.
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Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie przyje_cia zmian
Statutu Zwiqzku Mie_dzygminnego ,,Bzura", po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyJQciem - 14

•

przeciw

•

wstrzymato S J Q - 0

-0

Uchwatq przyjqto.
Uchwata nr Vl/36/2015

w sprawie przyjqcia zmian Statutu Zwiqzku Miqdzygminnego ,,Bzura" stanowi

zotqcznik do niniejszego protokotu,
PUNKT5
PRZYJ^CIE OCENY ZASOBOW POMOCY SPOtECZNEJ
Kierownik GOPS - Agnieszka Malinowska - powiedziata, ze obowiqzek przygotowania corocznie
oceny zasobow pomocy spotecznej naktada uchwalona w marcu 2011 roku nowelizacja ustawy o
pomocy spotecznej. Ocena przygotowywana jest w oparciu o analizQ lokalnej sytuacji spotecznej i
demograficznej. Opracowanie obejmuje infrastrukturQ, kadrQ, organizacje pozarzqdowe i naktady
finansowe na zadania pomocy spotecznej, rodzaje problemow oraz rozktad ilosciowy.

Zostato

sporzqdzone w oparciu o materiaty bejd^ce w posiadaniu Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w
Budziszewicach, lub udost^pnione przez GUS, Urzqd Gminy w Budziszewicach i Powiatowy Urzqd
Pracy w Tomaszowie Mazowieckirn, sprawozdania merytoryczne i finansowe GOPS, a takze bazy
danych systemu pomocy spotecznej, swiadczeh rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.
Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Budziszewicach realizuja^c ustawy o pomocy spotecznej
wspiera osoby i rodziny w wysitkach zmierzajqcych do zaspokojenia niezb^dnych potrzeb i umozliwia
im zycie w warunkach odpowiadajajcych godnosci cztowieka. Podejmuje dziatania zmierzajqce do
zyciowego usamodzielnienia si^ osob i rodzin oraz ich integracji ze srodowiskiem Przydzielany rodzaj,
forma i rozmiar swiadczenia sq odpowiednie do okolicznosci uzasadniajqcych udzielenie pomocy, a
potrzeby osob i rodzin korzystaj^cych z pomocy sq uwzgl^dniane na miar$ celow i mozliwosci
Osrodka.
Nast^pnie pokrotce przedstawita OcenQ zasobow pomocy spotecznej na rok 2014

dla Gminy

Budziszewice.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagieife - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgloszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez Komisje Rady .
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczj}cy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja Finansow opowiedziata SJQ za przyj^ciem przedmiotowej oceny.
Radna - Barbara Wozniak- Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji Oswiaty przyjeji ocen^ zasobow pomocy spotecznej.
Opinie Komisji stanowiq zatqczniki do niniejszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagictto -zapytat kto jest za przyj^ciem Oceny zasobow pomocy
spotecznej, w wyniku czego:
•

za przyj^ciem - 14

•

przeciw

•

wstrzymato S J Q - 0

-0

Ocenq przyjqto.
Ocena zasobow pomocy spotecznej na 2014 rok dla gminy Budziszewice stanowi zatqcznik do
niniejszego protokotu.

PUNKT 6
PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z PZiAtALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY
SPOtECZNEJ W BUDZISZEWICACH ZA 2014 ROK
Kierownik GOPS w Budziszewicach - Agnieszka Malinowska spotecznej udziela sie_ osobom

powiedziata min. ze pomocy

i rodzinom w szczegolnosci z powodu: ubostwa,

sieroctwa,

bezdomnosci, bezrobocia, niepetnosprawnosci, dtugotrwatej lub ci^zkiej choroby, przemocy w
rodzinie, potrzeby ochrony macierzyristwa lub wielodzietnosci, bezradnosc w sprawach opiekuhczo wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, zwtaszcza w rodzinach niepetnych lub
wielodzietnych,

braku umieJQtnosci w przystosowaniu do zycia mtodziezy opuszczaj^cej placowki

opiekunczo-wychowawcze, trudnosci w integracji osob, ktore otrzymaty status uchodzcy, trudnosci w
przystosowaniu do zycia po zwolnieniu z zaktadu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia
losowego i sytuacji kryzysowej, kl^ski zywiotowej lub ekologicznej. Podstawq oceny sytuacji zyciowej i
prawa do pomocy spotecznej przy jednoczesnym wysta_pieniu co najmniej jednego z powodow wyzej
wymienionych jest kryterium dochodowe na OSOOQ w rodzinie wynikaj^ce z art. 8 ust.l ustawy o
pomocy spotecznej.
Nast^pnie przedstawita Sprawozdanie z dziatalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w
Budziszewicach za 2014 rok.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Radny - Andrzej Bronowski - zapytat czy jak na lerenie gminy wyst^pujq zdarzenia losowe to kazdy
taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.
Kierownik GOPS w Budziszewicach - Agnieszka Malinowska - wyjasnita, ze tak. Dodata, ze za
kazdym razem sytuacja rodziny poszkodowanej ro/patrywana jest indywidualnie.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez Komisje Rady .
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczcjcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja Finansow przyj^ta przedmiotowe sprawozdanie.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Ken-sis]i Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spoteczne], Kultury i
Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji Oswiaty opowiedzieli si^ za przyj^ciem sprawozdania.
Opinie Komisji stonowiq zatqczniki do niniejszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto

-zapytat kto jest za przyj^ciem Sprawozdania z

dziatalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Budziszewicach za 2014 rok , w wyniku czego:
•

za przyjQciem - 14

•

przeciw

•

wstrzymato S J Q - 0

-0

Sprawozdanie przyjqto.
Sprawozdania z dziatalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Budziszewicach za 2014 rok
stanowi zaiqcznlk do niniejszego protokotu.
PUNKT7
PRZYJ^CIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACS! GMtNNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW ALKC 1 OLOWYCH ZA 2013 ROK
Kierownik GOPS w Budziszewicach - Agnieszks S alinowska - przedstawita Sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych za 2014 rok.
Powiedziata min, ze Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow alkoholowych w Budziszewicach
dziata w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi oraz
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realizuje poszczegolne dziatania wynikaja_ce z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania
Problemow Alkoholowych. Cztonkowie komisii podejmowali dziatania ukierunkowane na dzieci i
mtodziez, jako grupq najbardziej ulegajqca. wptywom i potencjalnie zagrozonq, a takze na rzecz rodzin
zagrozonych problemem alkoholowym.
W ramach dziatalnosci w 2014 roku odbyfy siq cztery posiedzenia Komisji. Cztonkom Komisji za
wykonywanie wszystkich czynnosci przystugiwato wynagrodzenie w wysokosci 88,00zt. Podstawq do
naliczenia wynagrodzenia jest podpis czlonka Komisji zlozony na liscie obecnosci.
Program finansowany jest z budzetu gminy ze srodkow pochodzqcych z wptat za wydanie zezwoleh
na sprzedaz napojow alkoholowych. W 2014 roku Gminna Komisja na realizacjq profilaktyki
uzaleznieh wydatkowata kwotq 26.552,2/zJ.
Gminna Komisja opiniowata ponadto w formie postanowien wnioski o wydanie zezwoleh na sprzedaz
alkoholu.
W 2014 roku Gminna Komisja zaprosifa i przeprowadzita rozmowy interwencyjno-motywacyjne z
osobami dotkniqtymi problemem alkoholowym. W cia_gu roku wptynqto 9 wnioskow o
przeprowadzenie takich rozmow i podjqcie loc/.enia przez osoby uzaleznione od alkoholu, ktore w
zwiqzku z naduzywaniem go powoduj^ rozklad zycia rodzinnego oraz demoralizacjq nieletnich.
Cztonkowie Komisji prowadzqcy rozmowy z osobami uzaleznionymi motywowali do podjqcia leczenia
odwykowego. W przypadku gdy osoba wczwana nie godzi siq dobrowolnie na leczenie kierowana jest
na badanie przez biegtych w celu wydania opinii w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu i wskazania
rodzaju zaktadu odwykowego.
Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow A'koholowych wystosowata cztery wnioski do Sqdu
Rejonowego w Tomaszowie Maz. w sprawie wszczqcia postqpowania o zastosowanie obowiqzku
poddania siq przymusowemu leczeniu odwykowemu.
Przewodniczqcy Rady Gminy- Piotr Jagiutfvo - poprosii o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgioszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr JagSetto - poprosii o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez Komisje Rady .
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewwdn^^cy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja opowiedziata siq za przyjqciem tego sprawozdania.
Radna - Barbara Wozniak- Przewodnk: ^ea " nisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji Os / iaty przyjqii przedmiotowe sprawozdanie.
Opinie Komisji stanowiq zatqczniki do ninlsjszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr jagieik -zapytat kto jest za przyjqciem Sprawozdania z
realizacji Gminnego Programu Rozwia.zywansa Problemow Alkoholowych za 2014 rok, w wyniku
czego:
• za przyjqciem - 14
•

przeciw

-0

•

wstrzymato siq - 0

Sprawozdanie przyjqto.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Prcgramu '<'•. ..zwiqzywania Problemow Alkoholowych za 2014 rok
stanowi zaiqcznik do niniejszego protokoiu.
PUNKT8
PRZEDSTAWIENIA SPRAWOZ
3^
REALIZACJI ,,ROCZNEGO PROGRAMU WSPOtPRACY
GMINY BUDZISZEWICE Z O s^Af i ACJA^IS POZARZA.DOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART.3 " HT.?
STAV ?Y Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O
DZIAtALNOSCI POZYTKU PUELICZM

I O V^OLONTARIACIE NA ROK 2013".
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Inspektor UG - Matgorzata Wojcik - przypomniata, ze Roczny program wspotpracy Gminy
Budziszewice z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust.
3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok uchwalony zostat Uchwata.
Nr XXVII/158/2013 Rady Gminy Budziszewice z dnia 28 listopada 2013 roku.
Wspotpraca gminy z organizacjami pozarzgdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dziatalnosc pozytku publicznego obejmowata w 2014 roku zadania publiczne w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Budziszewice.
Gtowna. forma, wspotpracy byta forma o charakterze finansowym, polegajqca na zlecaniu
wykonywania zadari okreslonych w programie jako priorytetowe wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji. Zlecanie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej odbyto sie. na
zasadach okreslonych w Ustawie o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
Wytonienie podmiotu, ktoremu zlecono wykonanie zadania odbyto sie. w drodze otwartego konkursu
ofert. W wyniku przeprowadzonego poste.powania konkursowego do realizacji zadania wybrano
KLUB SPORTOWY ZJEDNOCZENI BUDZISZEWICE. Zadanie byto realizowane od 13 marca 2014 roku

do 31 grudnia 2014 roku. Gmina przekazata dotacj^ w wysokosci 25.000,00 zt.
Realizacja zadania polegata na:
1) propagowaniu kultury fizycznej, w tym sportu -jako formy uczestnictwa w kulturze fizycznej
oraz szkoleniu dzieci i mtodziezy, w szczegolnosci w ramach sekcji pitki noznej,
2) organizowaniu
rozgrywek
sportowych,
podejmowanych
dla
przyjemnosci
lub
wspotzawodnictwa,
3) prowadzeniu druzyn sportowych oraz zapewnieniu im udziatu w rozgrywkach ligowych,
4) organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze masowym dla mieszkancow
gminy,
5) utrzymaniu obiektow potozonych na terenie gminy, stuz^cych upowszechnianiu kultury
fizycznej,
6) zorganizowaniu transportu drqzynom reprezentujqcym gmine. w rozgrywkach sportowych.
Dotacj^ w wysokosci 25.000,00 zt Klub Sportowy Zjednoczeni Budziszewice wydatkowat nast$puj$co:

1.

Ubezpieczenie zawodnikow
Zatrudnienie trenera + ZUS + podatek

2.074,00
3.750,00
1.534,00
1.590,00
2.797,40

6.

Delegacje i ryczatty s^dziowskie
Optaty wOZPN
Wynaje^cie autokaru
Zakup art. medycznych

7.

Zakup wody mineralnej

8.

Zakup stroju i sprz^tu sportowego

6.747,17

9..

Zakup materiatow do utrzymania boiska i budynku socjalnego
Koszty ustugi zwiqzanej z utrzymaniem boiska
Zorganizowanie Turnieju o Puchar Wojta Gminy Budziszewice i
Turnieju pitki noznej dla mtodziezy

1.328,70
2.801,00

2.
3.
4.
5.

10.
11.
12.

111,50
490,21
+ 0,89 odsetki

1.608,92
+ 0,43 odsetki

Koszty zwia^zane z prowadzeniem ksi^gowosci

Razem
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167,10

25.000,00
+ 1,32 odsetki

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o pytania.
Pytah nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez Komisje Rady .
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja przyje_ta przedmiotowg informacje,.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji Oswiaty przyjeji przedtozonq Informacj^.
Opinie Komisji stanowiq zatqczniki do niniejszego protokotu.
PrzewodniczEjcy Rady Gminy - Piotr Jagietto -zapytat kto jest za przyj^ciem Informacji z realizacji
programu

wspotpracy Gminy

Budziszewice z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami

prowadzqcymi dziatalnosci pozytku publicznego za 2014 rok, w wyniku czego:
-

za przyJQciem - 14

-

przeciw

-

wstrzymato SJQ - 0

Informacj^

-0

przyjqto.

Informacja z realizacji programu wspotpracy Gminy Budziszewice z organizacjami

pozarzqdowymi

oraz podmiotami prowadzqcymi dziatalnosci pozytku publicznego za 2014 rok stanowi zatqcznik do
niniejszego protokotu.
Ogtoszono przerwq.
PUNKT9
INFORMACJA WOJTA O DZIAtANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIE.DZY SESJAMI
RADY GMINY
Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze w okresie od ostatniej sesji :
-

zakohczono wykonywanie dokumentacji projektowej budowy wodociajgu na ulicy Sadowej,
zakohczyta si$ budowa budynku ustugowo-administracyjnego na placu przy Urz^dzie. Ztozone
zostaty wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru;

-

otrzymalismy zwrot

srodkow z UE za budowe^ zbiornika wodnego

w miejscowosci

W^grzynowice;
-

podpisana zostata umowa z firing telekomunikacyjnq Orange na dzierzaw^ dziatki pod
budowQ masztu.

-

kolejna sprawa to sprawa zasie.gu telefonii komorkowej. Otoz wczoraj otrzymalismy w tej
sprawie z todzkiego Urz^du Wojewodzkiego w todzi pismo skierowane do wojewody od
Prezesa Urz^du Komunikacji Elektronicznej, po czym odczytat tresc pisma.
(Pismo to stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.)
Nadmienit, ze zaczynajq sie. juz pojawiac protesty mieszkancow Teodorowa.

Mogq one

spowodowac opoznienia w realizacji przedsie^wziejcia.
-

nastQpna sprawa, to sprawa budowy wysypiska w Piaskach Bankowych. Otoz przetarg na
jego budowQ nie zostat rozstrzygni^ty. Sprawa trafita do ponownego rozpatrzenia. W zwigzku
z tym projekt nie zda_zy bye zrealizowany w okreslonym terminie. Nie be_dzie wie,c
finansowany z srodkow UE. Nie oznacza to jednak, ze projekt nie be^dzie realizowany.
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Zwiqzek posiada wtasne srodki. Ogtoszony WJQC be^dzie przetarg na wykonanie robot
ziemnych. Bye moze uda SJQ wykonac to przedsi^wzi^cie przy udziaie srodkow z WFOSiGW.
PUNKT 10 i 11
ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI
SPRAWY ROZNE
Radny- Mirostaw Matysik- poruszyt spraw^ kanalizacji. Powiedziat, ze istnieje obawa, iz inwestycja
ta nie zostata wykonana prawidtowo, i ze wkrotce rury mogg bye niedrozne.
Wojt - Marian Holak - wyjasnit, ze kanalizacja wykonana zostata prawidtowo. Zostata odebrana
technicznie i jeszcze dodatkowo sprawdzona. Zagrozenia wi^c nie ma. Niemniej jednak zawsze trzeba
liczyc sie. z tym, ze moze wydarzyc SJQ cos nieprzewidzianego. Wowczas trzeba be_dzie rozwi^zac
powstaty problem. Dodat, ze kanalizacja dziata juz 2,5 roku i awarii nie byto.
Radny - Mieczystaw Mikinka - powiedziat, ze w hydroforni w Zalesiu przecieka dach. W czasie
opadow woda leje si$ na urzgdzenia. Zapytat kiedy Pan Wojt zamierza cos z tym zrobic.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze z pewnosciq w tym roku. Dodat, ze gdyby udato si$ pozyskac na
ten eel jakies srodki zewn^trzne wowczas podeszli bysmy do tej sprawy bardziej kompleksowo.
Radny- Mieczystaw Mikinka - powiedziat, ze cata ta hydrofornia wyglqda ohydnie. Dodat, ze zimq
SJQ zawali.
Radny - Andrzej Bronowski - zapytat, czy naprawd^ poczta musi miescic SJQ w pomieszczeniu pod
schodami. Czy to nie wstyd, ze w Budziszewicach w takich warunkach obstuguje si$ interesantow.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze tak naprawd^ sprawa poczty nie nalezy do gminy. Poczta
podpisuje umowy z ajentami, i z tego co wie nie sg to jakies duze pieniqdze. Kazdy ajent szuka zatem
najtahszego pomieszczenia, aby optymalnie obnizyc koszty.
Radny - Andrzej Bronowski - zapytat dlaczego w Gminie nie nie robi si$ na drogach. Dodat, ze
przydataby si$ chociaz rowniarka.
Wojt- Marian Holak- powiedziat, ze nie mozna mowic, ze nie SJQ nie robi. W marcu przywozilismy
ttuczeh i rownalismy drogi. Dodat, ze jezeli chodzi o rowniark^, to jest z tym ostrozny.
Radny - Andrzej Bronowski - powiedziat, ze jego zdaniem rowniarka duzo by data. Trzeba tylko
dopilnowac aby prace wykonane zostaty wtasciwie.
Dodat, ze na Zalesiu sam wynajqt rowniark^ i ma juz wyrownang drog^. Takie rzeczy trzeba tylko
robic po gospodarsku.
Wojt - Marian Holak - zawsze jak ustugobiorcq b^dzie gmina to koszt b^dzie wi^kszy.
Radny - Andrzej Bronowski -

powiedziat, ze rowniarkg przez 4-5 godzin mozna wykonac kawat

dobrej roboty. Musi to tylko robic ktos kto to potrafi i trzeba tego dopilnowac.
Sekretarz Gminy - Alina Jarecka - powiedziata, ze zawsze zwraca si$ uwagQ na wtasciwe wykonanie
prac.
Radny - Wtadystaw Pawelec - zauwazyt, ze trzeba wykosic traw$ przy oczyszczalni. Nast^pnie
poprosit aby miec na uwadze koniecznosc przeprowadzenia jakiegos remontu budynku, ktory
otrzymalismy po Panu Mundzio. Budynek ten niszczeje. Niech radni przejadq siq tarn i zobacza. jak to
wyglqda.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze aby przeprowadzic tam chociaz maty remont potrzebujemy
kilkunastu tysi^cy. Bye moze pojawia^ si^ jakies mozliwosci pozyskania na ten eel srodkow to wowczas
wyremontujemy ten budynek.
Radny - Stawomir Sala - zapytat czy duzo osob protestuje

przeciwko

telefonicznego.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze byty u niego w tej sprawie 4 osoby.
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Radny - Stawomir Sala - poprosit aby zamowic jeszcze jednq tablice^ Nowy R^kawiec z numerami w
kierunku Agnopola - bo nie wszyscy wiedzq, ze tarn tez jest jeszcze Nowy R^kawiec.
Pani Ewa Kucmin - Soltys sotectwa Teodorow - powiedziata, ze te tablice sq kiepskiej jakosci.
Radny - Mirostaw Matysik - zapytat o rowy w Budziszewicach.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze wystalismy pismo do Zarzqdu Drog z prosbg o dokohczenie tej
inwestycji.
Radny - Mirostaw Matysik - zapytat czy muszq to zrobic.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze my mozemy jedynie prosic aby to zrobili.
Radny - Mirostaw Matysik - powiedziat, ze te chodniki 53 kiepsko wykonane. Dodat, ze jak na jego
posesj^ wjechat ci^zki samochod to kostka si$ rozeszta, a kraw^znik odsuna^t.
Wojt - Marian Holak - jezeli tak SIQ dzieje to poruszQ ten temat.
Radna - Aneta Nawrocka - zapytata czy b^dzie zamieszczony jakis regulamin przy zbiorniku wodnym
w WQgrzynowicach.
Sekretarz Gminy - Alina Jarecka - powiedziata, ze bejdzie zamieszczony.
Radny - Mieczystaw Mikinka - powiedziat, ze dzi^kuje za takie inwestycje, gdzie trzeba obcia_zac
studnie aby w zbiornikach byta woda.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze woda dopuszczana byta tylko raz i przez krotki okres. Dodat, ze
jeszcze jeden zbiornik jest pusty i jego tez b^dziemy chcieli napetnic.
Radny - Andrzej Bronowski - po wykonaniu kanalizacji robiona b^dzie ulica Letniskowa. ProszQ aby
wowczas zlikwidowac zagt^bienie znajduj^ce si^ w drodze blisko mojej posesji. W czasie deszczu
bowiem wszystka woda sptywa na moje podworko i b^dzie sptywata do przepompowni.
Radny - Dariusz Smoleri - zapytat czy b^da. wycinane gat^zie przy drogach powiatowych.
Radny — Stanistaw Rutkowski — poprosit o wywrotk^ ttucznia na Bartoszowk^ i o wywrotk^ na
Helenow.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat zaproszenie dla radnych na uroczyste
obchody Swi^ta Patrona Szkoty w Budziszewicach.
Wojt -

Marian Holak -

poprosit

radnych aby zechcieli grac w meczu nauczyciele kontra

samorz^dowcy.
NastQpnie poinformowat, ze w wakacje b^dziemy goscic w naszej szkole 10 uczniow z

naszego

partnerskiego miasta Taszland. W przysztym roku zas uda si$ tarn nasza mtodziez.
Pani Ewelina Pteska - Sottys Sotectwa W^grzynowice Modrzewie - zapytata do kogo nalezy zgtaszac
problemy dotyczgce bezdomnych psow.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze do Gminy. My zas jak nie uda si$ takiego psa komus oddac oddamy go do schroniska. Niemniej za kazdego psa oddanego do schroniska ptacimy okoto 300,00zt
miesi^cznie. Dodat, ze na ten moment mamy w schronisku 10 psow.
PUNKT12
ZAMKNIE.CIE SESJI
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - dzie.kuja_c wszystkim za przybycie zamkn^t VI Sesje.
Rady Gminy.

Przewodniczqcy Rady Gminy
Piotr Jagietto
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