PROTOKOt NR VIM/2015
Z NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 28 SIERPNIA 2015 ROKU
W NOWEJ SALI POSIEDZEN URZE.DU GMINY W BUDZISZEWICACH

Liczba radnych- 15
Liczba obecnych - 15 / w tym radni Marta Bihczyk i Janusz Trzonek przybyli w trakcie obrad/
Lista obecnosci stanowi zaiqcznik do niniejszego protokotu.
Ponadto w obradach udziat wzieli:
Wojt Gminy - Marian Holak
Sekretarz Gminy - Alina Jarecka
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak
Porzadek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porzqdku 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) wyrazenia woli kontynuacji cztonkowstwa Gminy Budziszewice w Stowarzyszeniu Lokalna
Grupa Dziatania ,,BUD-UJ RAZEM" wokresie programowania 2014-2020.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Sprawy rozne.
7. Zakohczenie obrad.
PUNKT 1
OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczqcy Rady Gminy- Piotr Jagietto- dokonat otwarcia VIII Sesji Rady Gminy Budziszewice, po
czym stwierdzit quorum informuj^c, ze na pi^tnastu radnych obecnych jest trzynastu.
PUNKT 2
PRZEDSTAWIENIE PORZADKU OBRAD
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto -

poinformowat, ze do porz^dku obrad proponuje si$

wprowadzenie zmiany polegajqcej na dodaniu w punkcie czwartym

kolejnego podpunktow tj.

podj^cia uchwaty w sprawie:
3)

wyrazenia woli kontynuacji cztonkowstwa Gminy Budziszewice w Stowarzyszeniu Lokalna
Grupa Dziatania ,,BUD-UJ RAZEM" w okresie programowania 2014-2020.

Nast^pnie przedstawit proponowany porz^dek obrad , po czym zapytat o uwagi.
Uwag nie zgfoszono.

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poddat porz^dek obrad pod gtosowanie, w wyniku
czego.
•

za przyj^ciem

-13

•

przeciw

-0

•

wstrzymato si$ -0

Porzqdek obrad przyjqto.
PUNKT3
PRZYJ^CIE PROTOKOtU Z POPRZEDNIEJ SESJI
Protokot Nr VII/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

- 12

•

przeciw

-0

•

wstrzymato s\q - 1

Protokot z poprzedniej sesji przyjqto.
PUNKT4
PODJE.CIE UCHWAt W SPRAWACH:
1) zmianv budzetu Gminy na 2015 rok.
/Przybyta radna Morto Binczyk, obecnych -14/
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - poinformowata,

ze proponuje SJQ zwie_kszenie planu

dochodow budzetu gminy o kwot$ 5.335,00zt.
Plan dochodow po zmianach wyniesie 7.977.442,78zt, z czego:
- dochody bieza.ce - 7.120.361,66zt,
- dochody maja_tkowe - 857.081,12zt.
Plan wydatkow zas proponuje SJQ zwi^kszyc o 22.005/00zt.
Plan wydatkow po zmianach wyniesie 8.524.677,78zt7 z czego:
- wydatki biezqce- 6.593.821,26zt,
- wydatki maja^tkowe - 1.930.856,52zt.
Poza tym zwi^ksza si^ plan przychodow budzetu o kwot§ 16.670,00zt. Plan przychodow po zmianach
wynosit be_dzie 696.295,00zt.
Ponadto planowany deficyt

budzetu Gminy wynosit b^dzie 547.235 / OOzt i zostanie pokryty

pozyczkami i kredytami w ramach ustalonych przychodow budzetu..
NastQpnie omowita proponowane zmiany, po czym poprosita o pytania.
Radny - Andrzej Bronowski - w wykazie rocznych zadah inwestycyjnych zapisana jest modernizacja
drog gminnych - co b^dzie robione w ramach tych srodkow?
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - wyjasnita, ze zadanie to zapisane byto juz w momencie
uchwalania budzetu. Obecnie zmniejszamy planowane naktady z tym, ze przeznaczamy je rowniez na
inwestycje drogowe tj. na budow^ drogi w Nowym Mierznie.

Wojt - Marian Holak -- powiedziat, ze doste_pne jest juz Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa
okreslajqce zasady ubiegania sie. w nowym okresie programowania o srodki na budowe. lub
modernizacje. drog lokalnych.

Okazuje sie., ze nie be.dzie to wcale proste dla matych gmin.

Przyznawane be^da. bowiem punkty za podstawowy dochod podatkowy gminy przeliczany na jednego
mieszkahca - czym wyzszy tym mniejsza liczba punktow, za bezrobocie na terenie powiatu - czym
wyzsze tym wi^ksza liczba punktow. Ponadto przyznawane be_dq punkty jezeli droga obje^ta operacja,
prowadzi bezposrednio do obiektu uzytecznosci publicznej, operacja dotyczy drogi tqcza,cej sie, z
droga, o wyzszej kategorii, operacja jest realizowana w porozumieniu
powiatami, lub gmina, a powiatem.

pomie,dzy gminami lub

W konsekwencji wie,c szereg naszych drog tych wymagah nie spetni.
Dodat, ze jezeli chodzi o droge, w Nowym Mierznie to obecnie naprawimy najwie_ksze ubytki, aby nie
tqczyc tej drogi z droga, powiatowa,, aby nie zamknqc sobie mozliwosci ubiegania sie, na ten eel o
srodki unijne.
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
-14
• przeciw

-0

• wstrzymato sie,

-0

Uchwaty przyjqto.
Uchwata Nr VIII/44/2015

w sprawie

zmiany budzetu Gminy na 2015 rok stanowi zaiqcznik do

niniejszego protokotu.
2) 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.
Naste_pnie poprosita o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto

- odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany

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

za przyJQciem

- 14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato SJQ - 0

Uchwatq przyj^to.
Uchwata nr VIII/45/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice
stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
3) wvrazenia woli kontynuacji cztonkowstwa Gminy Budziszewice w Stowarzyszeniu Lokalna
Grupa Dziatania ..BUD-UJ RAZEM" w okresie programowania 2014-2020.
Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze nic si$ nie zmienia w kwestii przynaleznosci naszej gminy do
Stowarzyszenia ,,BUD-UJ RAZEM". Koniecznosc podj^cia tej uchwaty wiqze si$ z nowq perspektywq
finansowania.

Radny - Andrzej Bronowski - zapytat o budzet stowarzyszenia.
Wojt - Marian Holak - jezeli mowimy o budzecie stowarzyszenia to musimy paimi^tac, ze mamy tutaj
praktycznie dwa budzety. Jeden na utrzymanie biura, drugi na finansowanie inwestycji. Dodat, ze
zaktadajqc stowarzyszenie ustalono, ze wszystkie gminy cztonkowskie ptac$ jednakowq sktadk^.
Skutkuje to tym, ze wszystkie pozyskane srodki rowniez dzielone sq po rowno na wszystkich.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie wyrazenia woli
kontynuacji czlonkowstwa Gminy Budziszewice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Dziatania ,,BUD-UJ
RAZEM" w okresie programowania 2014-2020, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za przyjQciem

- 14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato si^ -0

Uchwatq przyjqto.
Uchwata nr VIII/46/2015 w sprawie wyrazenia woli kontynuacji czionkowstwa Gminy Budziszewice w
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Dziatania ,,BUD-UJ RAZEM" w okresie programowania 2014-2020
stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
PUNKT5J6
ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI
SPRAWY ROZNE
Wojt -

Marian Holak -- poinformowat, ze w lipcu wydalismy decyzje^ na budow^ masztu

telefonicznego w miejscowosci Teodorow. Wptynejo odwolanie petnomocnika Pani Matgorzaty
Zbaraszewskiej. Odwotanie ztozone zostato w terminie. Okoto potowy wrzesnia powinnismy otrzymac
w tej sprawie decyzj^.
Dodat, ze otrzymalismy pozwolenie na budow^ wodociqgu na ulicy Sadowej.
/Przybyt radny Janusz Trzonek, obecnych -15/
Radna - Marta Binczyk - zapytata czy na catej ulicy robiony b^dzie wodoci^g.
Wojt - Marian Holak - wyjasnit, ze wodocia^g robiony b^dzie tam gdzie sprzedane sg dziatki.
Radna - Marta Binczyk - zapytata czy b^dziemy sprzedawac kolejne dziatki.
Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze kolejne dziatki 53 juz wystawiane do sprzedazy.
Radny - Andrzej Bronowski - powiedziat, ze niebawem zaczyna si$ rok szkolny. Jaka jest sytuacja w
szkole, jak jestesmy do tego przygotowani?
Radna - Aneta Nawrocka - wyjasnita, ze nie ma w szkole klasy, ktora nie miataby swojej sali.
Przedszkole zostato przeniesione do pomieszczeh nad zerowkq - ale to mozna powiedziec byto
posuni^cie logistyczne. Sale 53 piejkne, cz^sciowo wyposazone w nowe meble.
Radny - Andrzej Bronowski - zapytat o dachy.
Radna - Aneta Nawrocka - powiedziata, ze od przeprowadzonego remontu nic SJQ z nimi nie dzieje.
Radna - Barbara Wozniak • poinformowata, ze rowniez Punkt Przedszkolny w R^kawcu
przygotowany jest do rozpocz^cia roku szkolnego. Dodata, ze w pierwszym tygodniu wrzesnia ze
wzgl^dow organizacyjnych nie b^dzie jeszcze positkow- niemniej problem ten juz zostat rozwiqzany.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat tresc pisma w sprawie podj^cia stosownych
czynnosci prawnych rozwia.zujqcych problem

duzej liczebnosci zwierzyny lesnej jak

rowniez

zapewniajgcych ustalenie i wyptat^ odszkodowah za wyrzqdzane przez ni^ szkody w kwotach
pokrywajgcych poniesione straty.

Dodat, ze pismo to przestane zostanie nie jak wnioskowat Radny Wtodzimierz Janeczek do Prezydenta
RP ale zgodnie z wtasciwoscig do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze wystosowalismy pismo do Pani Wojewody o uznanie terenu
naszej gminy za teren obj^ty suszq. Odpowiedzi jeszcze nie otrzymalismy.
Dodat, ze jezeli nasza Gmina uznana zostanie za obj^tg kl$sk$ wowczas powotamy Komisje^ ds.
szacowania szkod.
Radny - Andrzej Bronowski - powiedziat, ze sytuacja jest bardzo krytyczna. Dodat, ze wzrastaja^ tez
znacznie koszty nowego zasiewu.
Radny- Mieczystaw Mikinka -bardzo znaczqco obnizyt si$ rowniez poziom wod gruntowych.
Radny - Mirostaw Matysik - zapytat czy z uwagi na dozynki czyszczone be^dg chodniki chociaz od
osrodka zdrowia w strong gorki.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze nie jest to nasza droga.B^dziemy prosic o to wtascicieli.
Radna - Aneta Nawrocka - powiedziata, ze trzeba oczyscic drog^ przez Stary Jozefow. Jest bardzo
pozarastana.
Radny - Stawomir Sala - zapytat czy z uwagi na panujqcq SUSZQ mozna zwrocic si$ do wtascicieli
nieuzytkow rolnych o uprzaj:nie_cie tych dziatek. Te pozarastane tereny stwarzajq ogromne zagrozenie
pozarowe.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze nie wie na ile mozemy cos w tej sprawie zrobic. Niemniej
pisma z prosba^ o uporzqdkowanie mozemy wystac.
Radny - Andrzej Bronowski - powiedziat, ze trzeba troche^ porownac i przywiesc ttucznia na ulicQ
Graniczn^.
Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze planowane 53 takie prace.
Radny - Mieczystaw Mikinka - zapytat czy uda SJQ naprawic dach na hydroforni w Zalesiu.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze uda si$ ... najprawdopodobniej na poczqtku wrzesnia.
Radny - Mieczystaw Mikinka - moze tez udatoby si$ ocieplic ten budynek styropianem - chociaz
,,12" - bo mur jest tarn bardzo cienki. Wowczas spetniatoby to swoje zadanie.
PUNKT7
ZAKONCZENIE OBRAD
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - dzi^kuj^c wszystkim za przybycie zamknqt VIII
Rady Gminy.
Przewodniczqcy Rady Gminy
'Piotr Jagietto

