PROTOKOt NR X/2015
Z SESJI RADY GMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 30 GRUDNIA 2015 ROKU
W NOWEJ SALI POSIEDZEN URZ£DU GMINY W BUDZISZEWICACH

Liczba radnych -15
Liczba obecnych - 14 /w tym radny D. Smoleri przybyt w trakcie posiedzenia/
Lista obecnosci stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
Ponadto w obradach udziat wzieli:
Wojt Gminy - Marian Holak
Sekretarz Gminy - Alina Jarecka
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak
zaproszeni goscie zgodnie z listq obecnosci oraz mieszkahcy gminy.
Porzadek obrad:
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) zmiany budzetu Gminy na 2015 roku,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,
3) ustalenia wysokosci optat za scieki dowozone do punktu zlewnego Oczyszczalni Sciekow,
4) ustalenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych,
5) uchwalenia budzetu Gminy na 2016 rok,
6) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,
7) przyjQcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac spotecznie uzytecznych na
terenie gminy Budziszewice w 2016 roku,
8) zmiany Uchwaty Nr XXIV/127/09 Rady Gminy Budziszewice z dnia 23 kwietnia 2009 roku ze
zmianami w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
5. Informacja Wojta o dziataniach podejmowanych w okresie mie_dzy sesjami Rady Gminy.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Sprawy rozne.
8. Zakonczenie obrad.
PUNKT 1
OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczqcy Rady Gminy- Piotr Jagietto- dokonat otwarcia X Sesji Rady Gminy Budziszewice, po
czym stwierdzit quorum informuja.c, ze na pie_tnastu radnych obecnych jest trzynastu.

PUNKT 2
PRZEDSTAWIENIE PORZA.DKU OBRAD

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto -

przedstawit proponowany porz$dek obrad , po czym

zapytato uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
PUNKT 3
PRZYJE.CIE PROTOKOtU Z POPRZEDNIEJ SESJI
Protokot Nr IX/2015 wytozono do wgla_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 si^ - 0

Protokot z poprzedniej sesji przyjqto.
PUNKT 4
PODJ^CIE UCHWAt W SPRAWACH:
1) zmianv budzetu Gminv na 2015 rok.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - poinformowata,

ze proponuje sie, zmniejszenie zarowno

planu dochodow budzetu jak i planu wydatkow o kwot$ 34.501,00zt.
Plan dochodow po zmianach wyniesie 8.162.229,54zt, z czego:
- dochody bieza.ce - 7.305.148,42zt,
- dochody maja_tkowe - 857.081,12zt.
Plan wydatkow zas rowny b^dzie 8.477.493,61zt, z czego:
- wydatki bieza_ce-6.783.937,09zt,
- wydatki maja_tkowe - 1.693.556,52zt.
Poza tym zwi^ksza si^ plan dochodow i wydatkow na ochron^ srodowiska i gospodark^ wodn^ w
wysokosci 495,00zl.
Nast^pnie omowita pokrotce proponowane zmiany, po czym 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 - Przewodnicza.cy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansow opowiedziata SJQ za przyj^ciem
uchwaty w tej sprawie.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodnicza,ca komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu- powiedziata, ze czlonkowie Komisji Oswiaty... nie wniesli uwag do projektu uchwaty w tej
sprawie.
Przewodniczgcy 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 sie,

-0

Uchwatz przyj%to.
Uchwata Nr X/55/2015
niniejszego protokotu.

w sprawie zmiany budzetu Gminy na 2015 rok stanowi zatqcznik do

2) zmianv Wieloletniei Prognozv Finansowei Gminv Budziszewice.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak- omowita projekt uchwaty w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice.
Powiedziata min., ze dokonano zmian w zatqczniku nr 1 i tak:
1) w zakresie dochodow:
dla roku 2015 zaktualizowano plan dochodow biezgcych do wysokosci wynikaja,cych z
zarz^dzeh i uchwaty zmieniajgcej budzet na 2015 rok. Dochody ogotem i dochody biez^ce
zmniejszono o 30.401,00zt w tym:
dochody z tytutu podatkow i optat zmniejszono o 16.501,00zt,
dochody z tytutu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele biez^ce zwie^kszono o 4.099,66zt;
2) w zakresie wydatkow:
dla roku 2015 zaktualizowano wydatki do wysokosci wynikajgcych z zarza_dzeri i uchwaty
zmieniaja_cej budzet na 2015 rok.

Wydatki ogotem i wydatki bieza_ce zmniejszono o

30.401,00zt.;
3) w

zakresie

informacji

uzupetniajgcych

o

wybranych

rodzajach wydatkow

budzetowych

dostosowano plany wydatkow do dokonanych zmian w planie wydatkow na 2015 rok i tak:
planowane wydatki biezgce na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane zwi^kszono o
1.823,18zt,
wydatki zwi^zane z funkcjonowaniem organow jednostki samorz$du terytorialnego
zwie_kszono o 3.400,00zt.
Naste_pnie poprosita o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodnicz^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 cztonkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow pozytywnie zaopiniowali
projekt tej uchwaty.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodnicza.ca komisj'i Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu- powiedziata, ze Komisja Oswiaty... opowiedziata sie. za przyj^ciem uchwaty w tej sprawie.
/Przybyt radny Dariusz Smolen, obecnych - 14/
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 sie^

-0

Uchwatq przyjqto.

Uchwata Nr X/56/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice
stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
3) ustalenia wvsokosci optatv za scieki dowozone do punktu zlewnego Oczvszczalni Sciekow.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze w trakcie posiedzeri komisji radni opowiedzieli sie. za
podwyzszeniem optaty za scieki dowozone do punktu zlewnego z 4,30 na 5,00zt netto za 1m3. Dodat,
ze propozycja tej podwyzki wynika z koniecznosci

wyrownania naszej stawki ze stawkami

obowia.zuja.cymi w sgsiednich gminach. Pozwoli to unikngc sytuacji, w ktorej przyjmowac be.dziemy
scieki z osciennych gmin tylko z uwagi na niska, cene. odbioru. Musimy tutaj pamie,tac, ze scieki
dowozone sa. sciekami, ktore bardzo trudno jest oczyscic.
Przewodnicza,cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez komisje Rady Gminy.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodniczgcy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansow

poparta projekt uchwaty w tej

sprawie.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczgca komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu- powiedziata, ze cztonkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwaty.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie ustalenia
wysokosci optaty za scieki dowozone do punktu zlewnego Oczyszczalni Sciekow, po czym poddat go
pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za gtosowato

- 13

•

przeciw

-0

•

wstrzymato sie.

-1

Uchwaty przyj^to.
Uchwata Nr X/57/2015

w sprawie ustalenia wysokosci

optaty za scieki dowozone do punktu

zlewnego Oczyszczalni Sciekow stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
4) ustalenia wvsokosci stawek podatku od srodkow transportowvch.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - powiedziata, ze jezeli chodzi o stawki podatku od srodkow
transportu to sg one takie same jak te, ktore obowigzuja. obecnie.
Zmiana uchwaty podyktowana jest zmiang ustawy o podatkach i optatach lokalnych i koniecznoscig
dostosowania zapisow naszej uchwaty do zapisow wynikajgcych z ustawy.
Nast^pnie poprosita o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczgcy 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 przedmiotowego
projektu.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodnicza,ca komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu- powiedziata, ze Komisja poparta projekt uchwaty w tej sprawie.

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie ustalenia
wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych, po czym poddat go pod gtosowanie, w
wyniku czego:
•

za gtosowato

- 14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato sie.

-0

Uchwaty przyjzto.
Uchwata Nr X/58/2015 w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od srodkow

transportowych

stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
5) uchwalenia budzetu Gminv na 2016 rok.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - omowita zatozenia budzetu gminy.
Stanowiq one cze^sc opisowq do uchwaty budzetowej.
Naste.pnie odczytata Uchwate. Nr 111/344/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku Sktadu Orzekaj^cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi w sprawie opinii dotyczgcej projektu budzetu Gminy
Budziszewice na 2016 rok.
Przedmiotowa opinia stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
Przewodnicza.cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez komisje Rady Gminy.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodnicza.cy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze cztonkowie komisji szczegotowo przeanalizowali projekt budzetu na 20016 rok, po
czym w wyniku gtosowania opowiedzieli sie. za jego przyj^ciem.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodnicza.ca komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu- powiedziata, ze Komisja pozytywnie zaopiniowata projekt budzetu gminy Budziszewice na
2016 rok.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze projekt budzetu na 2016 rok zaktada nadwyzke. budzetowa..
Poziom zadtuzenia Gminy pozostanie praktycznie na tym samym poziomie co obecnie czyli ok. 700
tysie.cy ztotych. Dodat, ze projekt ten jest tak skonstruowany aby otwierac sobie wszelkie mozliwosci
ubiegania sie, o srodki unijne.
I tak zaplanowalismy na:
•/

przebudow^ i modernizacj^ drog gminnych kwot$ 200.000,00zt;

•S

termomodernizacj^ hydroforni w Zalesiu - 10.000,00zt;

•/

wykonanie klimatyzacji na parterze w budynku urz^du - 10.000,00zt;

v'

urzqdzenie placu przy Urz^dzie Gminy wraz z modernizacja. budynku gospodarczego 80.000,00zt;

•S
-S

termomodernizacjQ budynku Domu Strazaka w R^kawcu - 30.000,00zt;
zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Budziszewice - 50.000,00zt;

S

przebudowQ nawierzchni na placu zabaw przy Zespole szkot w Budziszewicach - 50.000,00zt;

v^

modernizacjQ budynku Domu Ludowego w Mierznie - 50.000,00zt;

•S
•S

wymian^ nawierzchni biezni przy boisku sportowym w Budziszewicach - 30.000,00zt;
budowe, sitowni zewn^trznych na terenie gminy - 40.000,00zt;

•S
S

modernizacjQ ogrodzenia przy oczyszczalni sciekow - 10.000,00zt;
aktualizacJQ dokumentacji dotycz^cej budowy kanalizacji sanitarnej
Budziszewice, ul.Lesna i w miejscowosci Nowy Jozefow - 6.000,00zt.

w

miejscowosci

Dodat, ze zaplanowane zostaty ponadto srodki na wykonanie herbu gminy.
Podsumowujgc powiedziat, ze jest to budzet prorozwojowy nastawiony na pozyskiwanie srodkow
zewne.trznych.
Radny - Andrzej Bronowski - powiedziat, ze zaplanowana zostata kwota 80 tysie,cy ztotych na
zagospodarowanie terenu koto budynku urze,du. Moze warto zmniejszyc tq kwote, i np. potowe^
przeznaczyc jeszcze na budowe^ drog bo to jest najwazniejsze.
Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze zakres prac na placu koto budynku urze.du jest dose szeroki i
z cat$ pewnosciq nie jest to kwota wystarczaja^ca. Zadanie to b^dziemy wykonywac pod warunkiem,
ze pozyskamy srodki zewn^trzne.
Dodat, ze zdaje sobie sprawe, z tego, ze i srodki na budowe^ drog nie sq wystarczaj^ce. Niemniej w
momencie kiedy pojawi SJQ mozliwosc uzyskania dofinansowania be.dziemy zastanawiac sie. co za nie
robic. Be,dziemy tez rozwazac budowe, oswietlenia ulicznego, co zgtaszali radny Wtadystaw Pawelec i
Radna Dorota Kowalczyk.
Radny - Mirostaw Matysik - zapytat czy sitownie zewne.trzne be,dq umieszczone w jednym miejscu i
co be,dzie w to wchodzito.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze sprz^t b^dzie zlokalizowany w trzech moze w czterech
miejscowosciach. A co to konkretnie b^dzie tego jeszcze nie wiemy - nie mamy kosztorysu. Zadanie
to zapisalismy ,,hastowo" aby jak pojawi sie. mozliwosc pozyskania srodkow unijnych na ten eel, moc z
niej skorzystac.
Dodat, ze ostatnio pojawito si$ pytanie „ z kim Wojt konsultowat si$ przy sporzqdzaniu projektu
budzetu?". Otoz zgodnie z prawem jest to kompetencja Wojta.
Nast^pnie odczytat odpowiedni przepis, po czym powiedziat, ze jak widac wszystko odbyto si^ tak jak
powinno.
Przewodnicza.cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie uchwalenia
budzetu Gminy na 2016 rok, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za gtosowato

- 14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato si^

-0

Uchwatq przyjqto.
Uchwata Nr X/59/2015 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2016 rok stanowi zatqcznik do
niniejszego protokotu.
Wojt - Marian Holak - podzi^kowat radnym za jednomyslne przyje,cie budzetu. Dodat, ze mamy
przed soba. duzo pracy.
Powiedziat tez, ze mowit ostatnio, iz 2% naszych mieszkahcow mieszka przy drogach, ktore nie sq
utwardzone.

W todzi, a powie to

poniewaz na sali obecni s^ mieszkancy tego miasta,

nieutwardzonych jest 510 km drog. Nie ma si$ wi^c co dziwic, ze ludzie przybywajg do nas.
6) uchwalenia Wieloletniei Prognozy Finansowei Gminy Budziszewice,
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art.227 ust.l
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budzetowego oraz
co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym okres obje.ty prognoza. nie moze bye krotszy niz okres na
jaki przyj^to limity wydatkow na wieloletnie przedsi^wzi^cia, a wi^c jest prognoza. krocza.c$ ,
uzupetnionq na kolejny rok budzetowy. Opracowanie oraz zmiana WPF dokonywana jest corocznie,
nie pozniej niz wraz z podj^ciem uchwaty budzetowej na dany rok, musi uwzgl^dniac okres

planowanej realizacji przedsie.wzie.c nowych i kontynuowanych z lat wczesniejszych. Integralng cze.sc
wieloletniej prognozy finansowej stanowi prognoza kwoty dtugu, ktora jest sporza,dzana na okres na
ktory zaciqgni^to oraz planuje si§ zaciqgnqc zobowi^zania.
Do 31 grudnia 2015 roku obowigzuje Wieloletnia prognoza Finansowa na lata 2015-2018 wraz z
prognozq kwoty dtugu i sptat$ zobowigzah na lata 2015-2021 uchwalona uchwatg nr 111/12/2014.
Nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2016-2019, a prognoza kwoty dtugu lata

2016-2021.
Nast^pnie odczytata Uchwate. Nr 111/345/2015 Sktadu Orzekaj^cego regionalnej Izby Obrachunkowej z
todzi z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwaty e sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Budziszewice.
Przedmiotowa opinia stanowi zatqcznik do protokotu.
Wojt - Marian Holak - zwrocit uwage, na wskaznik zadtuzenia Gminy.

Powiedziat, ze na dzieh 1

stycznia 2016 roku planowany dtug Gminy z tytutu niesptaconych kredytow i pozyczek be.dzie wynosit
756.840,00zt, a wie.c niewielkq CZQSC tego, co mozemy zaciajjnqc. Dodat, ze staramy sie, robic tak, aby
nie zaci^gac zobowiqzari na zadania, na ktore nie mamy mozliwosci pozyskania srodkow
zewn^trznych.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodnicza.cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez komisje Rady Gminy.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodnicza.cy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja pozytywnie zaopiniowata projekt tej uchwaty..
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczgca komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu- powiedziata, ze cztonkowie Komisji nie wniesli uwag do projektu uchwaty w tej sprawie.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice, po czym poddat go pod gtosowanie, w
wyniku czego:
•

za gtosowato

- 14

• przeciw

-0

•

-0

wstrzymato sie,

Uchwaty przyjqto.
Uchwata Nr X/60/2015

w sprawie uchwalenia

Wieloletniej

Prognozy Finansowej dla Gminy

Budziszewice stanowi zaiqcznik do niniejszego protokotu.
7)

przviecia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonvwania prac spotecznie uzvtecznvch na
terenie gminv Budziszewice w 2016 roku.

Wojt - Marian Holak - prace spotecznie uzyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych,
nieposiadajgcych prawa do zasitku, korzystaja^cych z pomocy spotecznej. W 2016 roku planuje sie.
zatrudnienie 3 osob, na okres 9 miesi^cy. Osoby te b^da, pracowaty 40 godzin miesi^cznie.
Wynagrodzenie otrzymywane z tego tytutu wynosi 324 zt, i w 60% finansowane jest przez Powiatowy
Urzqd Pracy.
Przewodnicza.cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanych w tej
sprawie przez komisje Rady Gminy.
Radny - Stanistaw Rutkowski - Przewodnicza.cy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow poinformowat, ze Komisja nie wniosta uwag do projektu uchwaty w tej sprawie.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu- powiedziata, ze Komisja zaakceptowata przedmiotowy projekt uchwaty.
Przewodnicza.cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie przyj^cia
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac spotecznie uzytecznych na terenie gminy
Budziszewice w 2016 roku, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za gtosowato

- 14

•

przeciw

-0

•

wstrzymato si§

-0

Uchwaty przyjqto.
Uchwata Nr X/61/2015 w sprawie przyje,cia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
spotecznie uzytecznych na terenie gminy Budziszewice w 2016 roku stanowi zatgcznik do niniejszego
protokotu.
8) zmianv Uchwatv Nr XXiV/127/09 Radv Gminv Budziszewice z dnia 23 kwietnia 2009 roku ze
zmianami w sprawie uchwalenia regulaminu wvnagradzania nauczvcieli.
Inspektor - Matgorzata Wojcik - powiedziata, ze Regulamin wynagradzania nauczycieli uchwalony
byt w 2009 roku. Pewne zapisy nalezato zatem uaktualnic. Naste.pnie omowita proponowane zmiany.
Powiedziata, min. ze proponuje sie, aby maksymalna wysokosc wyptacanego nauczycielowi dodatku
motywacyjnego wynosita 10%, a nie jak dotychczas 8% wynagrodzenia zasadniczego. Poza tym
proponuje SJQ podwyzszenie kwoty dodatku za wychowawstwo z 90,00zt na 150,00zt, oraz kwoty
dodatku za petnienie funkcji opiekuna stazu z 30,00zt na 50,00zt.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o pytania.
Pytah nie zgtoszono.
Przewodniczgcy 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 poparli przedmiotowy projekt uchwaty.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczgca komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu- powiedziata, ze Komisja pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaty w tej sprawie.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie_zmiany Uchwaty
Nr XXIV/127/09 Rady Gminy Budziszewice z dnia 23 kwietnia 2009 roku ze zmianami w sprawie
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku

czego:
•

za gtosowato

- 13

•

przeciw

- 0

•

wstrzymato SJQ

- 1

Uchwaty przyjqto.
Uchwata Nr X/62/2015 w sprawie zmiany Uchwaty Nr XXIV/127/09 Rady Gminy Budziszewice z dnia
23 kwietnia 2009 roku ze zmianami w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
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/Ogtoszono przerw^./

PUNKT5
INFORMACJA WOJTA O DZIAtANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIE.DZY
SESJAMI RADY GMINY
Wojt - Marian Holak - na wst^pie podzie,kowat radnym, sottysom, dyrektorowi ZS, prezesom
stowarzyszeri, prezesowi LCD - za zaangazowanie, zrozumienie, za wspotprac^. Powiedziat, ze dzi^ki
tej dobrej wspotpracy udato si$ wykonac wiele zadari. Dodat, ze jestesmy na trzecim miejscu jezeli
chodzi o wysokosc pozyskanych srodkow. Przy budzecie ok. 7 mln zt - 2 przeznaczamy na inwestycje.
To bardzo dobry wynik. Przy tym nasze zadtuzenie nie jest wysokie. Inwestujemy

w cele

przeznaczone dla najmtodszych - blisko 100 tysi^cy ztotych zarezerwowalismy na inwestycje koto
szkoty. Jezeli wspotpraca b^dzie dalej tak przebiegata to z pewnosciq uda SJQ zrealizowac wiele
korzystnych przedsi^wzi^c.

PUNKT6
ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI
Nie zgtoszono.

PUNKT 7
SPRAWY ROZNE
Sottys - Anna Jagietto - zapytata czy duzo posesji przytgczyto SJQ do kanalizacji na ulicy Letniskowej.
Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze obecnie podtgczonych jest 11 posesji. Kolejnych 15-17 osob
wystqpito o wydanie warunkow.
Pan Andrzej Pteska - powiedziat, ze ma pytanie do radnego Rutkowskiego, na ostatniej sesji mowit
bowiem, ze w kwestii budowy wiezy telefonicznej w Teodorowie odbyto si$ zebranie soteckie,
chciatby wiedziec gdzie i kiedy to byto.
Radny - Stanistaw Rutkowski - powiedziat, ze chodzito mu o zebranie soteckie, ktore odbyto si^ w
2013 roku.
Pani Bednarek- zapytata radnego Rutkowskiego czy wie jakie 53 zadania radnego.
Przewodnicza.cy Rady Gminy - Piotr Jagietto - powiedziat, ze na to pytanie radny nie musi
odpowiadac.
Pani Bednarek - powiedziata, ze radny Rutkowski jest przeciwienstwem tego jaki powinien bye radny.
Powiedziat, ze tylko my dwie jestesmy przeciwne. Szydzit z nas i ktamat, ze odbyto SJQ zebranie,
ktorego nie byto. Na pismie, ktore ztozylismy o zmian^ lokalizacji sq podpisy.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit Pani$ Bednarek aby nie chodzita po sali tylko
wrocita na miejsce.

Pan Andrzej Pteska - zapytat czy gmina jest wtascicielem dziatki 24/2, na ktorej miata stance wieza,
oraz czy gmina jest wtascicielem dziatki nr 54 w Teodorowie - dziatki na ktorej znajduje sie. zabytkowy
cmentarz, a ktora usytuowana jest obok dziatki na ktorej ma bye wieza.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze nie pamie,ta numerow dziatek, ktorych wtascicielem jest gmina.
Jezeli zas chodzi o wieze to gmina nie jest inwestorem. Inwestorem jest firma, ktora t$ wieze chce
budowac. Dla kazdej lokalizacji musimy wydac decyzjQ o warunkach lokalizacji.
Dodat, ze na pismie, ktore ztozono w sprawie zmiany lokalizacji znajduje SJQ okoto 20 podpisow osob,
ktore nie chc$ wiezy w Teodorowie. Natomiast radny Rutkowski przyniost z sotectwa Teodorow ok.
60 podpisow osob, ktore popieraja. tq inwestycj^. Czyli to Pahstwo dziatacie we wtasnym interesie, do
czego zresztq macie prawo.
Pan Andrzej Pteska - powiedziat, ze chciatby Wojta uswiadomic...
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit pana Pteszk^ aby usiadt na miejscu i nie
zaktocat porz^dku, nie udzielit mu bowiem gtosu.
Pan Stanistaw Karlihski - Mieszkaniec Gminy - zapytat co Rada zrobita w kwestii lokalizacji wiezy, czy
spotkano SJQ z ludzmi, czy rozmawiano.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze okoto 60 osob z sotectwa Teodorow opowiedziato si^ za
lokalizacja. tam tej wiezy. Przeciwnych jest 20. Swiadczy to o tym, ze chcemy aby ta wieza tarn
powstata. Jest to jedna ze spraw, na ktorej mieszkahcom najbardziej zalezy. Poprosit aby potrzec na
tq sprawQ z ludzkiego punktu widzenia, a nie egoistycznie.
Przewodniczgcy Rady Gminy- Piotr Jagietto - poprosit przybytych o niezaktocanie porzqdku.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze b^dziemy...
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - ponownie poprosit o zachowanie powagi sesji.
Wojt - Marian Holak - ... kontynuujgc powiedziat, ze b^dziemy robic wszystko aby zapewnic gminie
zasie.g. Zawsze kiedy jakas firma zwroci SJQ o wydanie dla takiej inwestycji warunkow lokalizacji
wydamy decyzjQ pozytywnq, bo jest to wazna sprawa dla nas wszystkich.
Dla Jozefowa Starego takze wydalismy decyzj^ pozytywn^. Jest to bowiem dla nas priorytetowa
sprawa. Brakzasi^gu nieustannie utrudnia nam zycie.
Sekretarz Gminy - Alina Jarecka - powiedziata, ze radni rozmawiajq z mieszkaricami. Ludzie
przychodzq i proszq aby cos z tq sprawq zrobic, po to aby mogli na co dzieh normalnie zyc, bo tutaj
mieszkajg, maja. swoj^ pracQ, tutaj dzieci chodza, do szkoty...
Wojt - Marian Holak - poprosit aby nie zaktocano porz^dku.
Sekretarz Gminy - Alina Jarecka -... brak zasi^gu utrudnia normalne zycie...
Wojt - Marian Holak - poprosit Przewodnicz^cego Rady o zaprowadzenie spokoju.
Sekretarz Gminy - Alina Jarecka - kazdy kto wyst^pi o wydanie decyzji o warunkach lokalizacji
inwestycji celu publicznego otrzyma decyzjQ -jezeli spetnione zostanq wszystkie wymagania - b^dzie
to decyzja pozytywna.
Wojt - Marian Holak - projekt decyzji przygotowuje urbanista - na tej podstawie wydawana jest
dopiero decyzja.
Radny - Stawomir Sala - protestujecie pastwo - macie takie prawo. Co maj$ jednak powiedziec
mieszkancy Zelechlinka, tam 53 trzy wieze, buduje si$ wiatraki. Wsz^dzie buduje SJQ wieze i ludziom
torn nie przeszkadza, tylko u nas jest problem.
Wojt - Marian Holak - w XXI wieku nie mamy zasi^gu - to jest powod do wstydu. Gdybysmy takq
sytuacj^ zafundowali mieszkancom todzi z catq pewnoscig dosztoby do demonstracji ulicznych.
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PUNKT 8
ZAKONCZENIE OBRAD
Przewodniczgcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - ztozyt wszystkim obecnym zyczenia noworoczne, po
czym zamknqt X sesje^ Rady Gminy.
Przewodnicz$cy Rady Gminy_
Pimr Jagietto
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