PROTOKOt NR IX/2015
Z SESJI RADY GMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 26 LISTOPADA 2015 ROKU
W NOWEJ 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
Porzadekobrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porza.dku obrad.
3. Przyje.cie protokotu z poprzedniej sesji.
4. Podje,cie uchwat w sprawach:
1) przyj^cia informacji z przebiegu wykonania budzetu gminy Budziszewice za I potrocze 2015
roku,
2) zmiany budzetu Gminy na 2015 roku,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,
4) okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci oraz zwolnieri,
5) okreslenia wzorow formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomosci, rolnego,
lesnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomosci, deklaracji na podatek rolny i deklaracji
na podatek lesny obowiqzujqcych na terenie Gminy Budziszewice,
6) przyje_cia ,,Rocznego programu wspotpracy Gminy Budziszewice z organizacjami
pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016",
7) PrzyjQcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018,
8) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na 2016 rok.
5. Informacja Wojta o dziataniach podejmowanych w okresie mi^dzy sesjami Rady Gminy.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Sprawy rozne.
8. Zakohczenie obrad.

PUNKT1
OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczqcy Rady Gminy- Piotr Jagietto- dokonat otwarcia IX Sesji Rady Gminy Budziszewice, po
czym stwierdzit quorum informujqc, ze na pie.tnastu radnych obecnych jest czternastu.

PUNKT2
PRZEDSTAWIENIE PORZA.DKU OBRAD
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto -

poinformowat, ze do porzqdku obrad proponuje sie,

wprowadzenie zmiany polegajqcej na wykresleniu w punkcie czwartym pierwszego podpunktu, oraz
dodaniu

po podpunkcie 4, ktorym stanie sie. podj^cie uchwaty w sprawie okreslenia wysokosci

stawek podatku od nieruchomosci oraz zwolnieh - podpunktu w sprawie okreslenia wzorow
formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomosci, rolnego, lesnego oraz deklaracji na
podatek od nieruchomosci, deklaracji na podatek rolny i deklaracji na podatek lesny obowi^zuja.cych
na terenie Gminy Budziszewice.
Nast^pnie przedstawit proponowany porzqdek obrad , po czym zapytat o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczgcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poddat porzqdek obrad pod gtosowanie, w wyniku
czego.
•

za przyjQciem

-14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato SJQ -0

Porzqdek obrad przyjgto.
PUNKT3
PRZYJE.CIE PROTOKOtU Z POPRZEDNIEJ SESJI

Protokot Nr VIM/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 sie_ - 0

Protokot z poprzedniej sesji przyjqto.
PUNKT4
PODJECIE UCHWAt W SPRAWACH:
1) przviecia Informacii z przebiegu wvkonania budzetu gminv Budziszewice za I potrocze 2015
roku.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - przypomniata, ze budzet gminy na 2015 rok zostat
uchwalony Uchwata, Nr 111/11/2014 w dniu 30 grudnia 2014 roku. W chwili uchwalania budzetu plan
dochodow wynosit 7.728.940,00 zt a plan wydatkow 8.136.911,00 zt. Do 30 czerwca biezqcego roku
szesnascie razy dokonywano zmian budzetu i w budzecie gminy. Cztery razy zmiany dokonywata Rada
Gminy Uchwatami : Nr IV/21/2015 z dnia 02.02, Nr V/27/2015 z 05.03; Nr VI/29/2015 z dnia 21.05;
Nr VII/39/2015 z 30.06.2015. Dwanascie razy zmian dokonywat Wojt Gminy Zarzqdzeniami: Nr
1/2015 z dnia 14.01; Nr 5/2015 z 27.01; Nr 9/2015 z 24.02; Nr 13/2015 z 27.03; Nr 16/2015 z 10.04;

Nr 19/2015 z 27.04; Nr 20/2015 z 04.05; Nr 22/2015 z 11.05; Nr 25/2015 z dnia 25.05; Nr 27/2015 z
09.06; Nr 29/2015 z 18.06 i Nr 31/2015 z 30.06.2015. Zmiany dokonane przez Wojta Gminy dotyczyty
zmiany planu wydatkow w ramach dziatu ,zwi$kszenia planu dochodow i wydatkow w zadaniach
wtasnych i zleconych z tytutu otrzymanych dotacji celowych oraz przenoszeniu wydatkow z rezerwy
ogolnej i celowej. W wyniku dokonanych zmian plan dochodow ogotem zwi^kszono o kwote^
216.376,67zt z tego dochody biezqce zwie_kszono o 196.864,55 zt a dochody majqtkowe o 19.512,12
zt.

Plan przychodow

zwi^kszono o kwot$ 122.594,00zt. Plan wydatkow zwie_kszono o kwote.

338.970,67zt, z tego wydatki biezqce zwi^kszono o 308.970,67 zt a wydatki maj^tkowe o 30.000,00
zt. Na dzieh 30 czerwca po zmianach plan dochodow wynosi

7.945.316,67zt , plan wydatkow

8.475.881,67 zt oraz plan przychodow 679.625,00 zt i plan rozchodow 149.060,00zt. W I potroczu
dochody wykonano w kwocie

4.187.881,67 zt co stanowi

52,71% planu dochodow przy czym

dochody biezqce wykonano w 55,29% a dochody maja.tkowe w 31,40% . Wydatki wykonano w
kwocie 4.786.516/50zt co stanowi 56,47% planu wydatkow z tego wydatki

biezqce wykonano w

52,55% a wydatki majqtkowe w 69,48%.
Nast^pnie przedstawita informacJQ z przebiegu realizacji inwestycji zaplanowanych na 2015 rok oraz
informacj^ o ksztattowaniu si$ wieloletniej prognozy finansowej, po czym poprosita o pytania.
Pytari nie zgtoszono.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - powiedziata, ze Informacja z przebiegu wykonania budzetu
gminy za I potrocze 2015 roku przestana byta do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem uzyskania
opinii w tej sprawie. Dodata, ze opinia ta jest pozytywna .
Uchwata nr 111/259/2015 Sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi z dnia 15
pazdziernika 2015 roku w sprawie opinii dotyczqcej informacji z przebiegu wykonania budzetu Gminy
Budziszewice za I potrocze 2015 roku stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez komisje Rady Gminy.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansow opowiedziata si$ za przyj^ciem
informacji z przebiegu wykonania budzetu Gminy Budziszewice za I potrocze 2015 roku.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu- powiedziata, ze cztonkowie Komisji poparli projekt uchwaty w przedmiotowej sprawie.
Przewodnicz^cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie przyj^cia
informacji z przebiegu wykonania budzetu gminy Budziszewice za I potrocze 2015 roku, po czym
poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za gtosowato

- 14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato SJQ

-0

Uchwate_ przyjqto.
Uchwata Nr IX/47/2015

w sprawie przyjqcia informacji z przebiegu wykonania budzetu gminy

Budziszewice za I potrocze 2015 roku stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.

2) zmianv budzetu Gminv na 2015 rok.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak -omowita projekt uchwaty, po czym poprosita o zgtaszanie
uwag.

Uwag nie zgioszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosil o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez komisje Rady Gminy.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansow pozytywnie zaopiniowata projekt
uchwaty w tej sprawie.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu- powiedziata, ze Komisja Oswiaty... nie wniosta uwag do przedtozonego projektu uchwaty.
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

- 14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato sie,

-0

Uchwatz przyjqto.
Uchwata Nr IX/48/2015

w sprawie zmiany budzetu Gminy na 2015 rok stanowi zatqcznik do

niniejszego protokotu.

3) zmianv Wieloletniei Prognozv Finansowei Gminv 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 zgioszono.
Przewodnicza.cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez komisje Rady Gminy.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansow opowiedziata sie_ za przyj^ciem
uchwaty w tej sprawie.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu- powiedziata, ze Komisja Oswiaty... pozytywnie zaopiniowata przedmiotowy projekt.
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

- 14

•

przeciw

-0

• wstrzymato SJQ - 0
Uchwaty przyj^to.
Uchwata Nr IX/49/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice
stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
4) okreslenia wvsokosci stawek podatku od nieruchomosci oraz zwolnien

Sekretarz Gminy - Alina Jarecka - na wst^pie zaznaczyla, ze stawki podatku zapisane w projekcie
uchwaly sq takiej samej wysokosci, jak te, ktore obowiqzujq obecnie. Nie proponuje sie, ich zmiany.
Projekt uchwaly podyktowany jest zmianq ustawy o podatkach i optatach lokalnych. Dostosowuje
zapisy naszej uchwaty do obecnie obowiqzujqcych.
NastQpnie omowila wprowadzone zmiany, po czym poprosita o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Wojt- Marian Holak- nadmienit, ze stawki podatkow po raz ostatni podwyzszane byty w listopadzie
2012 roku.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez komisje Rady Gminy.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansow nie wniosta uwag do projektu tej
uchwaly.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spolecznej, Kultury i
Sportu- powiedziata, ze czlonkowie Komisji opowiedzieli si$ za przyj^ciem przedmiotowej uchwaly.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytal projekt uchwaly w sprawie okreslenia
wysokosci stawek podatku od nieruchomosci oraz zwolnieri, po czym poddal go pod gtosowanie, w
wyniku czego:
•

za glosowalo

- 14

• przeciw

-0

•

-0

wstrzymalo sie_

Uchwat% przyjqto.
Uchwata Nr IX/50/2015

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci oraz

zwolnien stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
/Ogtoszono przerwe.,/
5) okreslenia wzorow formularzv informacii w sprawie podatku od nieruchomosci. rolnego.
lesneeo oraz deklaracii na podatek od nieruchomosci. deklaracii na podatek rolnv i
deklaracii na podatek lesny obowiazujacych na terenie Gminy Budziszewice,
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak

- powiedziala, ze zmiana wzorow formularzy wynika z

koniecznosci dostosowania ich do obecnie obowiqzujqcych przepisow.
Nast^pnie poprosila o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosil o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez komisje Rady Gminy.
Radny — Stanistaw Rutkowski — Przowodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow —
poinformowal, ze cztonkowie Komisji opowiedzieli sie. za przyje,ciem przedmiotowej uchwaly.
Radna - Barbara Wozniak- Przewodnicza.ca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu- powiedziala, ze Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly w tej sprawie.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytal projekt uchwaly w sprawie okreslenia
wzorow formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomosci, rolnego, lesnego oraz deklaracji
na podatek od nieruchomosci, deklaracji na podatek rolny i deklaracji na podatek lesny
obowi^zujqcych na terenie Gminy Budziszewice, po czym poddal go pod glosowanie, w wyniku czego:

•

za gtosowato

- 14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato si$

-0

Uchwaty przyjqto.
Uchwata Nr IX/51/2015 w sprawie okreslenia wzorow formularzy informacji w sprawie podatku od
nieruchomosci, rolnego, lesnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomosci, deklaracji na podatek
rolny i deklaracji na podatek lesny obowiqzujqcych na terenie Gminy Budziszewice stanowi zatqcznik
do niniejszego protokotu.
6) przviecia

..Rocznego

programu

wspotpracv

Gminy

Budziszewice z organizaciami

pozarzadowvmi oraz podmiotami wvmienionvmi w art.3 ust.3 ustawv z dnia 24 kwietnia
2003r. o dziatalnosci pozvtku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".
Inspektor - Matgorzata Wojcik - obowi^zek uchwalenia Rocznego programu wspotpracy wynika z
ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. Uchwalenie tego programu poprzedzone
jest konsultacjami z tymi organizacjami. Z tym, ze w tym roku uprawnione do tego podmioty nie
wniosty zadnych sugestii.
Jezeli zas chodzi o sam Program okresla on min. cele gtowne i cele szczegotowe programu, zasady
wspotpracy z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami, zakres
przedmiotowy i formy wspotpracy, priorytetowe zadania publiczne, a takze okres i sposob realizacji
programu .
Do zadah priorytetowych w roku 2016, ktorych realizacja jest najpilniejsza nalezec be.d$:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy,
- zadania z dziedziny nauki, edukacji, oswiaty i wychowania, oraz
- zadania zwigzane z kulturq i sztuka,.
Na realizacje, programu zaplanowano srodki w wysokosci 25 tysi^cy ztotych.
Nast^pnie poprosita o pytania.
Pytari nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez komisje Rady Gminy.
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 nie wniosta uwag do projektu tej uchwaty.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie przyje_cia
,,Rocznego programu wspotpracy

Gminy

Budziszewice z organizacjami

pozarzqdowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2016", po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za gtosowato

- 14

•

przeciw

-0

• wstrzymato siQ - 0
Uchwatz przyj^to.
Uchwata Nr IX/52/2015 w sprawie przyjqcia „Rocznego programu wspotpracy Gminy Budziszewice z
organizacjami pozarzqdowymi

oraz podmiotami wymienionymi

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016", stanowi zatqcznik
do niniejszego protokofu.

7) przviecia Gminnego Programu Wspierania Rodzinv na lata 2016-2018.
Kierownik GOPS w Budziszewicach - Agnieszka Malinowska - Gminny Program Wspierania Rodziny
opracowany zostat na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zast^pczej.
Na wst^pie zawarta jest diagnoza sytuacji spotecznej wyste.puja.cej na terenie naszej gminy.
Nast^pnie okreslone zostaty zadania programu, ich realizatorzy oraz terminy realizacji.
Projekt uchwaty wszyscy otrzymali wczesniej. W zwiqzku z powyzszym poprosita o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez komisje Rady Gminy.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja opowiedziata sie. za przyje.ciem uchwaty w tej sprawie.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu- powiedziata, ze Komisja pozytywnie zaopiniowata przedmiotowy projekt.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie przyj^cia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018, po czym poddat go pod gtosowanie, w
wyniku czego:
•

za gtosowato

- 14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato sie.

-0

Uchwaty przyj^to.
Uchwafa Nr IX/53/2015 w sprawie przyjqcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 20162018 stanowi zaiqcznik do niniejszego protokotu.
8) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych.
Kierownik GOPS - Agnieszka Malinowska - zgodnie z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzezwosci i
przeciwdziataniu alkoholizmowi prowadzenie dzialah zwiqzanych z profilaktykq i rozwiqzywaniem
problemow alkoholowych oraz integracji spotecznej osob uzaleznionych od alkoholu nalezy do zadah
wtasnych gmin. Realizacja tych zadah prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i
rozwiqzywania problemow alkoholowych, uchwalanego corocznie przez rade^ gminy.
Program ten okresla gtowne problemy. Okresla cele strategiczne i szczegotowe Programu. Ponadto
precyzuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych.
Gminny Program okresla rowniez zasady organizacji i finansowania Gminnego programu, w tym
zasady wynagradzania cztonkow Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. Zawiera
takze plan wydatkow tejze Komisji na rok 2016.
Planowana wysokosc dochodu za wydane zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych wynosic
b^dzie 33.600,00zt ( z czego 1.000,00zt na program przeciwdziatania narkomanii).
NastQpnie zapytata o uwagi.
Radny- Mirostaw Matysik- zapytat o koszty poste.powania sqdowego.
7

Kierownik GOPS - Agnieszka Malinowska - wyjasnita, ze SA to koszty wydania opinii w sprawie
uzaleznienia od alkoholu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez komisje Rady Gminy.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja nie wniosta uwag do projektu tej uchwaty.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu- powiedziata, ze cztonkowie Komisji poparli przedmiotowy projekt uchwaty.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych,

po czym poddat go pod

gtosowanie, w wyniku czego:
•

za gtosowato

- 14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato sie,

-0

Uchwatq przyjqto.
Uchwata Nr IX/54/2015

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow

Alkoholowych stanowi zaiqcznik do niniejszego protokotu.
/Ogtoszono przerwe.,/
PUNKT5
INFORMACJA WOJTA O DZIAtANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE
MIE.DZY SESJAMI RADY GMINY
Wojt - Marian Holak - w okresie od ostatniej sesji:
•S

odbyty si$ dwa przetargi - sprzedalismy dwie dziatki na ulicy Sadowej;

v^

na ulicy Sadowej wykonany zostat odcinek wodociqgu wraz z przytqczami;

•S

ztozylismy wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP w Budziszewicach.
Mozna uzyskac dofinansowanie w wysokosci 85% wartosci projektu. Niemniej szanse sq
niewielkie, okoto 20-25%. Nasz wniosek byt 58, a w pierwszym naborze srodkow wystarczy na 10
samochodow. Przy punktacji brane be,dq pod uwage, rozne wskazniki min. powierzchnia gminy,
liczba mieszkancow, liczba strazakow, liczba zdarzeh, do ktorych jednostka wyjezdza;

S

powstata koncepcja wspolnego ztozenia przez gmin^ i Powiat Tomaszowski projektu o
dofinansowanie

przebudowy

drogi

Budziszewice-We,grzynowice.

Powiat

rozpocz$t

projektowanie. Gdyby udato sie, zamierzenie to zrealizowac otworzytoby to nam droge. do
aplikowania o srodki na budowQ naszych drog gminnych;
S

doposazylismy Zespot Szkot w Budziszewicach - klasy poczqtkowe. W sumie zainwestowane

S

zostato tarn okoto 100 tysie,cy ztotych;
uczestniczylismy w opracowywaniu

Lokalnej

Strategii

Rozwoju

na

nast^pny

okres

programowania. Budzet Lokalnej Grupy Dziatania b^dzie jednak troche, nizszy i troch^ zmienia. si^
zasady podziatu srodkow. Obecnie okoto 50% musi

bye przeznaczone na nabory dotyczqce

pozyskiwania miejsc pracy i ich doposazenia;
-/

sprawa budowy masztu telefonii komorkowej - w lipcu wydalismy decyzj^ o warunkach
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niemniej w wyniku odwotania Petnomocnika Pani
Zbaraszewskiej decyzja ta zostata nam przez Samorzqdowe Kolegium Odwotawcze w Piotrkowie
Trybunalskim zwrocona do ponownego rozpatrzenia. W tej sytuacji mielismy dwie mozliwosci.
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Pierwsza to nie zgodzic sie, z decyzj$ SKO i odwotac sie, do Sqdu Administracyjnego. Druga
mozliwosc - zgodna z postanowieniem SKO- rozparzyc sprawe^ ponownie. Biorqc pod uwagQ fakt,
ze odwotanie od decyzji SKO trwatoby znacznie dtuzej- chociaz uwazam, ze sprawa byta do
wygrania - wybralismy drugq opcje^ i przygotowujemy SJQ do ponownego wydania decyzji.
S

Opracowany zostat projekt budzetu. Lada chwila trafi on do radnych. Na przysztoroczne
inwestycje zaplanowanych mamy blisko 900 tysie,cy ztotych. Kwota ta jest praktyczne w kazdym
roku wyzsza. Zapisalismy 200 tysi^cy ztotych na budowe^ drog, 200 tysi^cy na budowQ budynku
dydaktycznego przy Zespole Szkot w Budziszewicach. Chcielibysmy aby byt to projekt
innowacyjny, planujemy zminimalizowanie kosztow ogrzewania. Ponadto zapisana zostata
wymiana podtoza na placu zabaw przy szkole oraz wymiana biezni. Zaplanowalismy rowniez
kontynuacjQ zagospodarowania placu przy urz^dzie gminy, budowe^ sitowni zewn^trznych,
modernizacj^ budynku OSP w R^kawcu, termomodernizacje^ hydroforni w Zalesiu. Chcemy
zaktualizowac projekty na budowe^ kanalizacji na ulicy Lesnej i w Nowy Jozefowie.

-S

Planujemy oddanie w najem tej CZQSCJ budynku, w ktorej si^ obecnie znajdujemy. Pojawiajq sie.
jednak gtosy aby tego na ten eel nie przeznaczac. Jezeli b^dzie wola Rady to w lutym oglosimy
przetarg i wowczas zobaczymy czy be,dzie zainteresowanie wynaj^ciem tego lokalu. Dodat, ze do
drugiej CZQSCJ lada dzieh b^dzie si^ przenosit Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej.

•S

Wykonana zostata naprawa dachu na hydroforni w Zalesiu.

PUNKT6J7
ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI
SPRAWY ROZNE
Radny-Andrzej Bronowski - zapytat kto opracowywat projekt budzetu.
Wojt- Marian Holak-wyjasnit, ze zatozenia inwestycyjne przygotowywat osobiscie. Pozostata cz^sc
to dzieto Pani Skarbnik.
Radny - Andrzej Bronowski - zapytat czy planowana jest poprawa ulicy Granicznej. Przydatyby si$
tarn ze 3 wywrotki ttucznia. W czasie zimy drogg tq nie mozna b^dzie przejechac.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze jezeli chodzi o budowQ drog to uwaza, ze w pierwszej
kolejnosci nalezy stare SJQ wykonac drogi, na ktore mozna b^dzie uzyskac dofinansowanie.

Inne

rozwiqzanie bytoby niegospodarne. Oczywiscie, biezqce naprawy b^dq wykonywane.
Radny-Andrzej Bronowski - moze warto opracowac jakis wspolny projekt naprawy drog i si^gac po
te srodki.
Sekretarz Gminy - Alina Jarecka - po srodki unijne wyst^pujemy. Robimy przede wszystkim to, na co
mozna uzyskac dofinansowanie.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze w gminie mamy okoto 550 posesji, z czego 8-10% nie znajduje
SJQ przy drodze utwardzonej o nawierzchni bitumicznej. Nie jest to zty wynik. Nie ma takiej drugiej
gminy. Dodat, ze oczywiscie cze.sc z tych drog wymaga naprawy bo ulegty zniszczeniu. Trzeba jednak
pami^tac, ze od 2010 roku ceny budowy drog sq olbrzymie, a srodkow unijnych na drogi gminne nie
byto od 2007 roku.
W 2004 roku na budowQ drog byty srodki SPOR- ale nasza gmina jako jedyna w powiecie z nich nie
skorzystata. Byt tez program SAPARD - ale on skohczyt sie. w 2004 roku.
Obecnie b^dq mozliwosci pozyskania dofinansowania na budowQ drog lokalnych. Natozono jednak
dose skomplikowane, niekorzystne dla gmin zasady. Punkty przyznawane b^dg np. za g^stosc
zaludnienia, za to, ze droga t$czy si$ z drogq wyzszego rz^du, za to ze prowadzi do miejsca
uzytecznosci publicznej. Zgodnie z tymi kryteriami wiele naszych drog miato b^dzie niewielkq szanse^
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na uzyskanie dofinansowania. Uzyskaj$ bowiem niskq

punktacje, W zwiqzku z tym wystapimy o

dofinansowanie budowy tych drog, ktore be^dq miaty najwie,kszq szans$.
Radny - Andrzej Bronowski - co do procentu spoteczeristwa, ktore nie ma dostQpu do utwardzonej
drogi to troche, pan Wojt to zanizyt. My nie budowalismy drag, ale inni budowali. W gminie
Zelechlinek w ostatnim czasie powstaly chyba trzy drogi. Przez las do Zosia mamy drogQ smierci. Gin$
ludzie, i nie si$ z tym nie robi, a w Zelechlinku drags poszerzono. Dodat, ze chciatby miec wptyw na to
co jest poddawane pod gtosowanie, a nie tylko bye maszynkq do gtosowania.
Wojt - Marian Holak - prosze, wejsc na strong gminy Zelechlinek i zobaczyc, ze na budowy tych drog
zaciqgniQto kredyty komercyjne. My natomiast zamkniemy rok nadwyzkq budzetowq. Jezeli uwazacie
paristwo, ze finansowanie takich inwestycji w catosci za kredyty

komercyjne jest

dobrym

rozwiqzaniem i taka wtasnie jest pahstwa wola, my takze mozemy tak zrobic. Uwazam jednak, ze
takie rozwiqzanie nie jest rozwiqzaniem korzystnym dla gminy.
Radny - Andrzej Bronowski - powiedziat, ze nie mowi tego ztosliwie. Chodzi mu jedynie o to, aby
wybierac takie inwestycje, z ktorych ludzie b^dq korzystac. Dodat, ze uwaza, iz budowa drog nalezy
do jednych z inwestycji najbardziej potrzebnych.
Radny - Janusz Trzonek - nie mozna mowic, ze pieniqdze wydajemy niegospodarnie czy
niepotrzebnie. To co jest robione stuzy wszystkim mieszkahcom.
Radny - Andrzej Bronowski -- nalezy jednak wybierac te inwestycje, ktore sq mieszkahcom
najbardziej potrzebne. Trzeba zastanowic si$ czy budowa drogi ,,do nikqd" jest nam niezb^dna.
Radna - Aneta Nawrocka - nie zauwazylam zadnej inwestycji, ktora bytaby niepotrzebna. Stysze^ o
srodkach na budowe^ drog, na rozbudowQ budynku szkoty - pieni$dze wi^c z cat$ pewnosci^ nie sq
marnotrawione.
Radna - Barbara Wozniak - kazdy z nas jest niecierpliwy, kazdy chciatby, aby to co on uwaza za
najpilniejsze robione byto w pierwszej kolejnosci. Musimy jednak bye cierpliwi, wykorzystywac
wszystkie mozliwosci pozyskania srodkow zewn^trznych, bo tym sposobem mozemy najwi^cej
zyskac.
Radny - Janusz Trzonek - wracaj^c do budowy drogi Budziszewice-We_grzynowice to jezeli ktos chce
nam cos zrobic to nie mozemy bye temu przeciwni.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze tatwo mozna policzyc posesje, ktore nie znajdujq sie, przy
drodze asfaltowej. W Annopolu 2, Bartoszowka - Teodorow - Helenow 15, ul.Cmentarna 2, Ulica
Graniczna 6, na Zalesiu 3. W sumie nie wychodzi ich duzo.
W kwestii budowy drogi wspolnie z Powiatem - nie mozna mowic, ze be.dziemy budowac drog^ do
nik^d. Z tej drogi korzysta okoto 750 naszych mieszkahcow. Faktycznie, droga przez las w strong
Jezowa jest w bardzo ztym stanie, ale poki co nie ma szansy na jej przebudowq- pomimo tego, ze
proby takie byty juz wczesniej podejmowane.
Dodat, ze zastanawiat si$ nad tym czy nie wystqpic do Ministerstwa o wtqczenie tego lasu do naszej
gminy. Niezb^dna bytaby tu jednak zgoda Gminy Koluszki.
Radny — Wtodzimierz Janeczek — powiedziat, ze nalezy rowniez pamie_tac o drogach dojazdowych do
pol, bo wielu rolnikow musi z nich korzystac.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze w projekcie budzetu zapisane zostato 200 tysi^cy na budowe.
drog. Nie jest jednak zapisane na budowQ ktorych. O tym be.dziemy w odpowiednim

momencie

decydowac wspolnie.
Radny - Andrzej Bronowski - droga Budziszewice-W^grzynowice jest drogq powiatow^. Dlaczego
wie,c nasz gmina ma dotowac miasto Tomaszow.
Radny - Janusz Trzonek - powiedzmy sobie uczciwie- droga ta jest w nieztym stanie. Wie,c
powinnismy bye wdzie.czni za to, ze w ogole chcq tu cos inwestowac.
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Wojt - Marian Holak - kazdy samorz^d dotuje powiat. Wszystkie gminy partycypujq w kosztach
budowy chodnikow czy drog na swoim terenie.
Dodat, ze w projekcie budzetu zapisana zostata jeszcze modernizacja Domu Ludowego w Mierznie.
Wpisanie wielu zadah pozwala w momencie kiedy pojawiajg SJQ srodki na okreslony eel, korzystac z
nich.
Radny - Andrzej Bronowski - powiedziat, ze chodzi mu o to, ze o pewne rzeczy nalezy zabiegac.
Same nie przyjdq.
Wojt - Marian Holak - i wtasnie to robimy.
Radny - Wtodzimierz Janeczek - powiedziat, ze na ,,darmowe" nie ma co liczyc. Pewne rzeczy
powinnismy jednak robic swoimi sposobami, po gospodarsku.
Soltys Sotectwa Teodorow - Ewa Kucmin - podzie,kowata za wykonanie oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Helenow. Dodata, ze przydatoby si^ tarn jednak jeszcze kilka lamp.
Radny- Mieczystaw Mikinka - poprosit aby sprawdzic rozmieszczenie lamp, ktore swiecq na Zalesiu.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze zobaczy,
Radny - Stawomir Sala - zapytat o budowe. wysypiska w Piaskach Bankowych.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze sprawa to po raz kolejny przeciajjnie sie, w czasie. ,,Bzura"
ponownie be.dzie ubiegata sie. o uzyskanie dofinansowania na to zadanie.
Radny - Mirostaw Matysik - powiedziat, ze czasem takze ma odczucie, ze nie o wszystkim jest
informowany. Odnosi wrazenie, ze pewne sprawy toczq si§ bez jego wiedzy. Nast^pnie zapytat czy
zostanie pomalowana klatka schodowa w budynku osrodka zdrowia oraz czy powstanie gabinet
rehabilitacyjny.
Wojt - Marian Holak - jezeli chodzi o utworzenie gabinetu rehabilitacyjnego to powiedzmy sobie
otwarcie, ze nie jest to zadanie gminy. Niemniej chcqc aby ten gabinet powstat zaangazowalismy sie,
w ta. sprawe.. W momencie kiedy znalazta sie, osoba che,tna to poprowadzic wykonalismy podjazd dla
niepetnosprawnych oraz dostosowalismy toalety

bo takie

byty wymogi.

Gabinet zostat

przygotowany i przez rehabilitanta wyposazony w niezbe,dny sprze,t. Niemniej w momencie kiedy
nadszedt czas podpisania umowy

z Narodowym Funduszem Zdrowia okazato sie,, ze okres

kontraktowania wtasnie trwa i nowa umowa nie zostanie podpisana. Obecnie podpisane wczesniej
kontrakty zostaty anektowane i dopiero gdzies w potowie przysztego roku mozemy spodziewac SJQ
jakiejs zmiany w tej sprawie.
Dodat, ze my z naszej strony zrobilismy w tej sprawie wszystko co powinnismy.
Nadmienit, ze opracowanie projektu budzetu nalezy do obowiqzkow Wojta. Projekt taki moze bye
zrobiony lepiej czy gorzej - musi sie, jednak bilansowac. Sprawa przyje,cia go, to inna rzecz - decyzja
nalezy do Rady Gminy.
Nast^pnie powiedziat, ze radni mog$ SJQ wypowiedziec we wszystkich sprawach, majq wptyw na
kazdq podejmowanq uchwate,, zawsze mogq zgtaszac swoje uwagi.
Radny - Mirostaw Matysik - wezmy chociazby sprawy budowy masztu - w pewnym momencie
dowiedzielismy sie., ze nasza decyzja zostata przez SKO zwrocona do ponownego rozpatrzenia i
pozniej nie zostatem poinformowany co dalej. Mieszkancy pytali a ja nie wiedziatem co odpowiadac.
Chciatbym o waznych rzeczach bye informowany.
Wojt - Marian Holak - kazdy kto byt zainteresowany tq sprawa uzyskat informacje. Wystarczyto
zapytac, chociazby telefonicznie.
Radny - Mirostaw Matysik - ale rownie dobrze mozna byto poinformowac o tym radnych aby
wiedzieli.
Radny - Andrzej Bronowski - powiedziat, ze na ternie gminy jest duzo miejsc, w ktorych mozna
wybudowac maszt nie wchodzqc z nikim w konflikt
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Radny- Mieczystaw Mikinka - zapytal czy ta sprawa zostanie wreszcie sfinalizowana.
Wojt - Marian Holak -powiedzial, ze ma takq nadzieJQ. Dodat, ze firmQ, ktora chce inwestowac w
budowe, tego masztu interesuje konkretna lokalizacja - mie,dzy Teodorowem a Budziszewicami, bo
tarn sa, najkorzystniejsze

ku temu warunki. Wskazalismy do tego celu dziatke^ b^dgca, naszq

wtasnosciq, bo innej wskazac nie moglismy.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat czy 53 jeszcze jakies sprawy.
Pan Andrzej Pteska - powiedziat min. ze odniesie sie. do protokotu z VII sesji Rady Gminy kiedy to
zapytat Wojta czy jest sprawiedliwym Wojtem. Nast^pnie poinformowat, ze uwaza, iz Wojt nie jest
Wojtem

sprawiedliwym.

Przegrat bowiem w Piotrkowie

sprawQ dotyczqcq budowy

wierzy

telefonicznej, ale zaczyna jq od nowa.
Zapytat czy po przegraniu tej sprawy jakis radny zainteresowat sie, jakie wiqza, sie, z tym koszty, czy
Wojt nie ztamat prawa w poprzednim post^powaniu, i jezeli bye moze przegra ponownie- kto za to
zaptaci.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze w zwigzku z tg sprawq nie ponosilismy zadnych kosztow.
NastQpnie zapytat radnych czy 53 za tym, aby zabiegac o powstanie wiezy w tym miejscu.
W wyniku gtosowania (12 gtosow za) radni opowiedzieli siq za tym, aby zabiegac o powstanie wiezy
telefonicznej w Teodorowie.
Pan Andrzej Pteska - powiedziat, ze miat otrzymac pocztq rachunek za wod^. Niestety nie otrzymat.
Powiedziat rowniez, ze chciatby wiedziec czy ktorys z radnych otrzymuje fakture^ za wod§. On bowiem
dostaje jakis swistek i nie wie za co ptaci.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - wyjasnita, ze jezeli chodzi o osoby fizyczne to nie ma
obowiqzku wystawiani faktur. Wystawia sie, je na zyczenie klienta.
PUNKT8
ZAKONCZENIE OBRAD
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - dzi^kujqc wszystkim za przybycie zamknqt IX sesj^
Rady Gminy.

Protqkp|owata

Przew^drrrczqcy RadyJ3miny
S^#/<^&
otr Jagietto

12

