PROTOKOt NR XII/2016
Z SESJI RADY GMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 31 MARCA 2016 ROKU
W NOWEJ SALI POSIEDZEN URZE.DU GMINY W BUDZISZEWICACH

Liczba radnych -15
Liczba obecnych -15
Listo 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.
Porzadekobrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porzqdku obrad.
3. PrzyjQcie protokotu z poprzedniej sesji.
4. Podj^cie uchwat w sprawach:
1) zmiany budzetu gminy na 2016 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,
3) programu opieki nad bezdomnymi zwierzQtami oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na
terenie Gminy Budziszewice w 2016 roku,
4) przyj^cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Budziszewice,
5) wzniesienia pomnika,
6) nadania Statutu Gminnemu Osrodkowi Pomocy Spotecznej w Budziszewicach.
5. Ztozenie sprawozdania z dziatalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Budziszewicach.
6. Informacja Wojta o dziataniach podejmowanych w okresie mie_dzy sesjami Rady Gminy.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Sprawy rozne.
9. Zakohczenie obrad.

PUNKT 1
OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczqcy Rady Gminy- Piotr Jagietto- dokonat otwarcia XII Sesji Rady Gminy Budziszewice, po
czym stwierdzit quorum informujqc, ze obecni sq wszyscy radni.
PUNKT 2
PRZEDSTAWIENIE PORZADKU OBRAD

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - przedstawit proponowany porza.dek obrad, po czym
zapytat o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
PUNKT 3
PRZYJE.CIE PROTOKOtU Z POPRZEDNIEJ SESJI

Protokot Nr XI/2016 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

- 14

•

przeciw

-0

• wstrzymato sie. - 1
Protokot z poprzedniej sesji przyjqto.
PUNKT 4
PODJ^CIE UCHWAt W SPRAWACH:
1) zmianv budzetu gminv na 2016 rok.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak- poinformowata, ze zachodzi koniecznosc zmniejszenia planu
dochodow budzetu o kwote,

140.961,99zt. Wyjasnita, ze wynika to przede wszystkim z faktu

zmniejszenia nam o 98.187,00zt cz^sci oswiatowej subwencji ogolnej.
Plan dochodow po zmianach wyniesie 7.030.676,47zt, z czego:
- dochody bieza_ce - 6.980.676,47zt,
- dochody majqtkowe - 50.000,00zt.
Plan wydatkow zas proponuje si§ zwi^kszyc o 3.619,01zt, i po zmianach rowny b^dzie 7.113.089,47zt,
z czego:
- wydatkibieza.ce- 6.278.318,47zt,
- wydatki maj^tkowe - 834.771,00zt.
Poza tym zwi^ksza si^ plan przychodow budzetu o kwot^ 144.581,00zt. Po zamianach wyniesie on

278.581,00zt.
Ponadto proponuje si^ zwi^kszenie limitu wydatkow na realizacj^ rocznych zadan inwestycyjnych o
kwotQ 50.000,00zt.
Zmniejsza si^ natomiast plan rezerwy celowej o kwotQ 25.000,00zt. Plan rezerwy ogolnej i rezerw
celowych po zmianach wynosit be.dzie 47.216,00zt, z czego:
- rezerwa ogolna - 32.858,00zt,
- rezerwa celowa - 14.358,00zt.
NastQpnie omowita pokrotce proponowane zmiany, po czym poprosita o pytania.
Pytari nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez komisje Rady Gminy.

Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca komisji Oswiaty, Zdrowla, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu- poinformowata, ze cztonkowie obydwu Komisji na wspolnym posiedzeniu odbytym w dniu
30 marca 2016 roku opowiedzieli si§ za przyj^ciem uchwaty w tej sprawie.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zmiany budzetu
gminy na 2016 rok, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za gtosowato

- 15

•

przeciw

-0

• wstrzymato sie, - 0
Uchwaty przyjqto.
Uchwata Nr XII/69/2016
niniejszego protokotu.

w sprawie zmiany budzetu Gminy na 2016 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 w Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 dokonano zmian w zatqczniku nr 1 i
2, i tak:
1)

W zata.czniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice dokonano

naste,pujqcych zmian:
a) w zakresie dochodow:
dla roku 2016 zaktualizowano plan dochodow biez^cych do wysokosci wynikajqcych
z zarz^dzeh i uchwaty zmieniajqcej budzet na 2016 rok. Dochody ogotem i dochody biez^ce
zmniejszono o 139.423,70 zt, w tym:
~ dochody z tytutu udziatu we wptywach z podatku dochodowego od osob fizycznych
zwi^kszono o 3.606,00 zt,
~ dochody z subwencji ogolnej zmniejszono o 98.187,00 zt,
~ dochody z tytutu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele biez^ce zmniejszono
o 46.382,00zt;
b) w zakresie wydatkow:
-

dla roku 2016 zaktualizowano wydatki do wysokosci wynikaj^cych z zarzqdzeri i uchwaty
zmieniajqcej budzet na 2016 rok. Wydatki ogotem zwi^kszono o 5.157,30 przy czym wydatki
biez^ce zmniejszono o 44.842,70 zt, a wydatki majqtkowe zwi^kszono o 50.000,00 zt.;

c)
-

w zakresie przychodow budzetu:
plan przychodow ogotem, w tym z tytutu wolnych srodkow zwi^kszono o 144.581,00 zt;

d) w zakresie informacji uzupetniajqcych o wybranych rodzajach wydatkow budzetowych,
dostosowano plany wydatkow do dokonanych zmian w planie wydatkow na 2016 rok i tak:
-

planowane wydatki biezqce na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane zmniejszono

-

o 2.355,00zt,
wydatki maj^tkowe obj^te limitem, o ktorym mowa w art.266 ust.3. pkt 4 ustawy dla roku

2017 zwiQkszono o 31.066,00zl;
2) W zat^czniku nr 2: ,,Wykaz przedsie_wzie,c do WPF" na przedsi^wzi^cie ,,Kompleksowy system
gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Potnocnego

Wojewodztwa todzkiego wraz z budowa, zaktadu zagospodarowania odpadow" zwie^kszono limit
wydatkow dla roku 2017 o 31.066,00 zt.
Nast^pnie poprosita o uwagi.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez komisje Rady Gminy.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu- poinformowata, ze cztonkowie obydwu Komisji na wspolnym posiedzeniu odbytym w dniu
30 marca 2016 roku poparli 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

- 15

•

przeciw

-0

•

wstrzymato sie.

-0

Uchwaty przyjqto.
Uchwata Nr XII/70/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice
stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
3)

programu opieki nad bezdomnvmi zwierzetami oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na
terenie Gminv Budziszewice w 2016 roku.

Referent- Katarzyna Kowalska - wyjasnita, ze zgodnie z ustawa, o ochronie zwierzat Rada Gminy ma
obowi^zek corocznego uchwalania Programu opieki nad bezdomnymi zwierzetami oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzqt na terenie gminy.
Nadmienita, ze projekt ten niewiele rozni si$ od uchwaty obowiqzuja^cej w poprzednim roku. Okresla
on przede wszystkim zasady poste,powania z bezdomnymi zwierze^tami. Ponadto reguluje kwestie
zwiqzane z opiekq nad wolno zyja.cymi kotami oraz z opieka, nad

bezdomnymi zwierze.tami w

przypadku zdarzenia drogowego z ich udziatem.
Przypomniata, ze na realizacje. Programu w budzecie gminy na 2016 rok zaplanowano kwotQ
31.000,00zt.
Nast^pnie poprosita o pytania.
Radny-Andrzej Mucha - zapytat o koszt utrzymania psow w schronisku.
Referent - Katarzyna Kowalska - powiedziata, ze w schronisku mamy obecnie 9 psow.

Za ich

utrzymanie ptacimy miesie.cznie ok.2.700,00zt.
Wojt - Marian Holak - dodat, ze te bezpanskie psy, ktore s^ na terenie naszej gminy najcz^sciej nie
nalezq do naszych mieszkahcow. Sq one porzucane przez osoby przejezdne.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez komisje Rady Gminy.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczaca komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - poinformowata, ze cztonkowie obydwu Komisji na wspolnym posiedzeniu odbytym w dniu
30 marca 2016 roku nie wniesli uwag do projektu tej uchwaty.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie programu opieki
nad bezdomnymi zwierze_tami oraz zapobiegania bezdomnosci zwierza_t na terenie Gminy
Budziszewice w 2016 roku, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:

•

za gtosowato

- 15

•

przeciw

-0

• wstrzymato SJQ
Uchwatq przyjqto.

-0

Uchwata Nr XI1/71/2016

w sprawie programu

opieki

nod bezdomnymi

zwierzqtami

oraz

zapobiegania bezdomnosci zwierzqt no terenie Gminy Budziszewice w 2016 roku stanowi zatqcznik do
niniejszego protokotu.
4) przviecia Planu Rozwoiu Lokalnego Gminv Budziszewice na lata 2016 - 2022.
Wojt - Marian Holak - Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Budziszewice jest kontynuacja.
dotychczasowych dokumentow strategicznych,
okreslajqcych obszary i cele gminnej polityki
rozwoju, takich jak Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Budziszewice na lata 2004-2006, nast^pnie Plany
Rozwoju Miejscowosci i w latach ostatnich Plany Odnowy Miejscowosci.
Dodal, ze jest to dokument niezb^dny do ubiegania SJQ o srodki z Unii Europejskiej.
Zatozeniem

Planu jest

podejmowanie zadari inwestycyjnych

i przedsi^wzi^c

zaspakajajqcych

potrzeby spoteczne i aktywizujqcych mieszkancow gminy . W efekcie poprawiaj^cych jakosc zycia
wgminie.
W poczqtkowej cze.sci dokument okresla potozenie geograficzne, powierzchnie^, miejscowosci, liczbQ
ludnosci, a takze przedstawia historyczny rozwoj przestrzeni. NastQpnie dokonana zostata
inwentaryzacja zasobow gminy. Uwzgl^dniono przy tym takie dziedziny jak:
- srodowisko geograficzno-przyrodnicze,
- turystyka i rekreacja,
- obiekty dziedzictwa kulturowego,
- zagospodarowanie przestrzenne, a w nim: budownictwo, infrastruktur^ technicznq tj. Gospodark^
wodno-sciekow^ i odpadami, system komunikacji min. drogi gminne,
- obiekty i tereny,
- infrastruktura spoleczna - kultura, oswiata, ochrona zdrowia,
- kapitat spoteczny i ludzki,
-gospodarka i rolnictwo.
Inwentaryzacja ta pozwolita ujqc stan rzeczywisty gminy ze wskazaniem stabych i mocnych stron oraz
szans i zagrozen dla jej rozwoju, a takze umozliwita zidentyfikowanie

gtownych obszarow

problemowych.
NastQpnie okreslone zostaty zadania do realizacji. Sq to min.:
1) Przebudowa drog na terenie gminy Budziszewice - ul. Osiedlowa - 2016/2017,
2) Przebudowa drogi w miejscowosci Teodorow - 2016/2017,
3) Przebudowa drog na terenie gminy Budziszewice- We.grzynowice - 2016/2017,
4) przebudowa drogiw miejscowosci Zalesie- 2016/2017,
5) Przebudowa drogi w miejscowosciach Nowy Re.kawiec - Nepomucenow - 2016/2017,
6) Przebudowa drogi Nowy Re.kawiec - Mate Mierzno - 2016/2017,
7) Przebudowa drogi w miejscowosci Budziszewice - ul.Kolejowa - 2016/2017,
8) Przebudowa drogi w miejscowosci Helenow - 2017/2018,
9) Przebudowa drogi w miejscowosci Budziszewice - ul.Sadowa - 2017/2018,
10) Przebudowa drogi w miejscowosci Agnopol - 2017/2018,
11) Przebudowa drogi w miejscowosci Budziszewice - ul.Graniczna - 2017/2018
12) Przebudowa drogi w miejscowosci Budziszewice - ul.Letniskowa - 2018/2019,
13) Przebudowa drogi gminnej We.grzynowice-We.grzynowice Modrzewie - 2017/2018,

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

Przebudowa drogi w miejscowosci Wejjrzynowice Modrzewie (Wilanow) - 2018/2019,
Przebudowa drogi w miejscowosci Budziszewice - ul. Cmentarna - 2018/2019,
Wymiana oswietlenia ulicznego na oswietlenie z wykorzystaniem nowych technologii - 2017/2018,
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowosci Re,kawiec - 2017/2018,
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Budziszewice ul.Kolejowa, Graniczna i Lesna oraz
w miejscowosci Nowy Jozefow - 2017/2018,
Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki wodnej poprzez wykonanie nitki wodociaju
Helenow-Zalesie i dodatkowej studni w miejscowosci Mierzno - 2017/2018,
Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow - 2018/2019,
Rewitalizacja centrum miejscowosci Budziszewice - utworzenie ,,Budziszewickiego Ryneczku" jako
wielofunkcyjnego centrum miejscowosci etap II - 2016/2017,
Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci Budziszewice poprzez wykonanie
nawierzchni poliuretanowych na biezni boiska sportowego i na placu zabaw -2016/2017,
Urzqdzenie sitowni zewne.trznych
w miejscowosciach Budziszewice, We,grzynowice, Mierzno
i Rejkawiec -2016/2017,
Wykonanie szlaku pieszo-rowerowego Mierzno-Helenow-Teodorow-Budziszewice ul.Letniskowa 2017/2018,
Modernizacja boiska sportowego w Jozefowie Starym -2017/2018,
termomodernizacja budynku OSP w Re_kawcu i urzqdzenie otoczenia -2017/2018,
Modernizacja Domu Ludowego w Mierznie-wykonanie c.o. i toalet - 2017/2018
Adaptacja budynku administracyjno-ustugoweg w Budziszewicach z przeznaczeniem na dziatalnosc
kulturalno-spoteczna, - 2017/2018,
Urzqdzenie centrum miejscowosci w We,grzynowicach - 2017/2018,
Poprawa funkcjonalnosci budynku OSP w Budziszewicach i urzqdzenie otoczenia - 2017/2018,
Stworzenie centrum gier strategiczno-operacyjnych w miejscowosci Nowy Jozefow - 2018/2019,
Budowa kompleksu rekreacyjno-mieszkaniowego z wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii z
opcjq wod geotermalnych w miejscowosci Budziszewice - 2018/2022,
Budowa budynku Zespotu Szkot w Budziszewicach z wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii 2016/2017,
Wykorzystanie odnawialnych zrodet energii w budynkach na terenie gminy - 2019/2019,
Otwarcie nowych terenow pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowosci Budziszewice
ul.J.Ch.Paska-ul.Osiedlowa - 2019/2020.

Nast^pnie powiedziat, ze bye moze cze^sci tych przedsiQwzie.c wcale nie uda si$ zrealizowac. Niemniej
sa_ one zapisane na wypadek gdyby pojawity si§ mozliwosci uzyskania na nie dofinansowania i
chcielibysmyje wykonywac.
W kazdej tez chwili mozemy ten dokument uzupetnic o zadania, ktorych tu nie ma, a ktore
chcielibysmy zrobic.
Radny- Dariusz Smoleri - zapytat czy robiona be^dzie droga w Mierznie koto chodnika.
Wojt - Marian Holak - jest to droga powiatowa.
Radny - Mieczystaw Mikinka - powiedziat, ze w Zalesiu znowu nie zaplanowano budowy odcinka
drogi, ktory znajduje si^, jad^c od Budziszewic, po prawej stronie drogi powiatowej.
Wojt - Marian Holak - wyjasnit, ze w pierwszej kolejnosci b^dziemy budowac drogi przy ktorych
zamieszkuje wi^cej ludzi.
Radny- Mirostaw Matysik- powiedziat, ze ten dokument nie jest jeszcze dopracowany.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze wiele gmin zleca opracowanie tego dokumentu firmom
zewn^trznym. Kosztuje to w granicach 10-15 tysie.cy, i Plany te wcale nie sa, leprze od tego, ktory my
mamy. Postaramy sie. jeszcze wizualnie udoskonalic ten dokument.
Radny - Andrzej Bronowski - sq tez pewne niescistosci - ulica Cmentarna, asfalt 1200m - a asfaltu
jest tarn 600m.
Poza tym brakuje drogi nad lasem od Zalesia az do ulicy Granicznej i sciezki dla pieszych.

Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze jezeli chodzi o drogq pod lasem od Teodorowa do ul.
Letniskowej to jestesmy wtascicielami i mamy gotowy projekt.
Drogi zas od Teodorowa do Zalesia oraz od ulicy Letniskowej do Granicznej nie 53 nasza, wtasnoscia,.
Ztozony zostat wniosek do Sqdu o ich zasiedzenie. Sprawa odb^dzie sie. 3 czerwca. Jezeli uda siQ je
uwtaszczyc to bye moze ztozymy wnioski na te drogi.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - poinformowata, ze Komisje na wspolnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 marca 2016 roku
opowiedziaty sie, za przyje.ciem uchwaty w tej sprawie.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie przyje_cia Planu
Rozwoju Lokalnego Gminy Budziszewice na lata 2016-2022, po czym poddat go pod gtosowanie, w
wyniku czego:
•

za gtosowato

- 15

•

przeciw

-0

•

wstrzymato SJQ

-0

Uchwaty przyjqto.
Uchwata Nr XI1/72/2016 w sprawie przyjqcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Budziszewice na lata
2016-2022 stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
/ogtoszono przerwq./
5) wzniesienia pomnika.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze kilka miesie_cy temu Rada Gminy podj^ta uchwat^ w sprawie
nadania Parkowi (dziatka po basenie strazackim) imienia Doktora Kazimierza Piechowiaka. Obecnie
proponujemy postawienie tam pomnika upamie_tniajqcego osob§ Doktora. Bytaby to jakas niewielka
ptyta z pami^tkowym napisem. Dobrze bytoby, aby takie miejsce pamie_ci powstato, aby byto gdzie
ztozyc kwiaty z okazji narodowego swie^ta.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o opinie. wypracowanq w tej sprawie przez
komisje.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - poinformowata, ze Komisje na wspolnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 marca 2016 roku
poparty projekt uchwaty w tej sprawie.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie wzniesienia
pomnika, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
•

za gtosowato

- 14

•

przeciw

-0

• wstrzymato sie, -1
Uchwaty przyj^to.
Uchwata Nr XII/73/2016 w sprawie wzniesienia pomnika stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze pamie_ta jak jeszcze kilka lat temu przy grobie Doktora
Kazimierza Piechowiaka stali harcerze.
Radna - Aneta Nawrocka - powiedziata, ze w swie.to Zmartych warta stoi tam rowniez i obecnie.
6) nadania statutu Gminnemu Osrodkowi Pomocv Spotecznei w Budziszewicach.

Wojt- Marian Holak - wyjasnit, ze zmiana statutu wynika z koniecznosci dostosowania go do obecnie
obowiqzujqcych przepisow min. dopisania zadari realizowanych w oparciu o nowe ustawy, chociazby
ustawy o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagielto - poprosit o opinie, wypracowana. w tej sprawie przez
komisje.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - poinformowata, ze Komisje na wspolnym posiedzeniu odbytym w dniu 30 marca 2016 roku
pozytywnie zaopiniowaly projekt uchwaly w tej sprawie.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Osrodkowi Pomocy Spotecznej w Budziszewicach, po czym poddat go pod gtosowanie, w
wyniku czego:
•

za gtosowato

- 15

•

przeciw

-0

•

wstrzymafo si§ - 0

Uchwate. przyj^to.
Uchwata Nr XII/74/2016 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Osrodkowi Pomocy Spotecznej w
Budziszewicach stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
PUNKT 5
ZtOZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAtALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOtECZNEJ
W BUDZISZEWICACH ZA 2015 ROK
Pracownik Socjalny GOPS - Anna Gawlikowska - przedstawita sprawozdanie z dziatalnosci Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej w Budziszewicach za 2015 rok.
Nast^pnie poprosita o pytania.
Pytan nie zgtoszono.
W wyniku gtosowania Rada Gminy jednomyslnie opowiedziata si% za przyje.ciem

przedmiotowego

sprawozdania.
Sprawozdanie z dziatalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Budziszewicach za 2015 rok
stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
PUNKT 6
INFORMACJA WOJTA O DZIAtANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIE.DZY SESJAMI
RADY GMINY BUDZISZEWICE
Wojt - Marian Holak - w okresie od ostatniej sesji:
pracowalismy przy opracowywaniu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy,
uczestniczylismy w posiedzeniu Zgromadzenia Zwiqzku Mi^dzygminnego ,,BZURA". Przypomniat,
ze sprawa Budowy Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadow Komunalnych w Piaskach
Bankowych toczy S'IQ juz kilka lat.

Pierwszym problemem byt problem zakupienia ziemi pod

inwestycjQ. Pozniej odbywaty SJQ protesty mieszkahcow. Nast^pnie wystqpity trudnosci z
uzyskaniem pozwolenia na budowQ. Pod koniec 2013 roku kiedy wszystkie formalnosci wreszcie
udato SJQ sfinalizowac i Zwiqzek otrzymat dofinansowanie

nast^pit problem z wytonieniem

wykonawcy. Ceny przetargowe byty znacznie wyzsze od kosztorysowych. Przekraczaty 100
milionow ztotych. Przetarg uniewazniono i zrezygnowano z dofinansowania.
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Przeprojektowano

jednak zakres robot, zaktualizowano koszty inwestycji. Nowa wartosc wynosi netto 56 milionow.
Budowa wysypiska ruszyta. Ztozono takze wniosek o dofinansowanie do Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska w todzi. Realny termin ukoriczenia tej inwestycji to koniec 2017 roku. Po
wybudowaniu Zaktadu Zwiqzek przejmie od gmin prowadzenie systemu zagospodarowania
odpadow komunalnych. Z tego tytutu be,dziemy ponosic optatQ o okoto 10% nizszq od tej, ktorq
ponosimy obecnie. Ztych wptywow Zaktad be,dzie utrzymywat sie_ i rozwijat.
Przygotowywalismy ponadto projekty drag.
W dniu 18 marca 2016 r. goscilismy w Gminie Budziszewice przedstawicieli samorzqdu lokalnego z
Motdawii i Ukrainy. Wizyta zorganizowana byta w ramach programu Study Tours to Poland dla
Profesjonalistow przy wspotudziale Urze,du Marszatkowskiego Wojewodztwa todzkiego oraz
Fundacji Edukacji i Rozwoju Spoteczeristwa Obywatelskiego FERSO.
W dniu dzisiejszym goscilismy delegacy uczniow z Holandii. Mtodziez zwiedzajqc wszystkie gminy
w powiecie tomaszowskim zbiera materiaty do filmu promujqcego nasz powiat.
W dniu 8 marca zorganizowalismy uroczystosc z okazji Dnia Kobiet.
Poza tym oczywiscie toczy sie^ sprawa budowy masztu telefonii komorkowej w Teodorowie.
Pierwsz$ naszq decyzje. Samorzqdowe Kolegium Odwotawcze uchylito i przekazato nam do
ponownego rozpatrzenia. Jezeli chodzi o lokalizacj^ nie wskazano zadnych przeciwwskazari
prawnych. Dopatrzono sie, jednak pewnych niuansow technicznych. Wydalismy drugq decyzjQ.
Uwzgl^dnilismy

wszystkie sugestie SKO. Samorzqdowe

Kolegium

przedluzylo

termin

jej

rozpatrzenia. Po czym naszq decyzje, ponownie uchylono, przesytaj^c do ponownego rozpatrzenia.
Zarzucono nam, ze nie przewidzielismy tego czy ewentualnie powstanq tarn wysokie budynki oraz,
ze w dalszym ciqgu dane s$ zbyt ogolne. Mozemy odwolac si^ do Sqdu Administracyjnego gdzie
pewnie wygralibysmy spraw^, niemniej potrwatoby to kolejne 4 miesiqce.
Planujemy rowniez wystqpic z pismem do odpowiednich instytucji aby sprawdzono czy nie
zachodz§ jakies inne przestanki kolejnego uchylenia naszej decyzji.
PUNKT 7 i 8
ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI
SPRAWY ROZNE
Radny - Mieczystaw Mikinka - zapytat przez ile lat wysypisko budowane przez zwiqzek ,,Bzura"
pomiesci odpady.
Wojt- Marian Holak- powiedziat, ze be,dzie tarn sortownia, a technologia ma wystarczyc na 15 lat.
Naste.pnie poinformowat, ze zakoriczyla si^ przed Sqdem Apelacyjnym sprawa o odszkodowanie za
udziat w wypadku komunikacyjnym dziecka wysiadaj^cego z naszego autobusu szkolnego.
Sa^d Apelacyjny praktycznie jednak podtrzymat wyrok S$du Okr^gowego . Zasadzajqc In solidum od
obojga pozwanych tj. od Towarzystwa ubezpieczaj^cego i od Gminy Budziszewice w sumie kwote_ ok.
200 tys zt. Ubezpieczyciel zaptacit catq SUITIQ. Na ten moment nie dochodzq od nas swojej naleznosci.
Radna -Aneta Nawrocka - powiedziata, ze w W^grzynowicach Modrzewiu pod samym lasem wybita
siQ droga, w ktora. wycofuje autobus szkolny. Przydatoby sie, zasypac to ttuczniem.
Sottys - Wiestaw Piechota - poprosit o ,,potatanie dziur" oraz o nowq tablice, soteckq.
Radna -Aneta Nawrocka - zapytata czy be,dq robione nowe witeczki.
Wojt - Marian Holak -

powiedziat, ze tak, ale dopiero po zatwierdzeniu herbu, w trakcie

opracowywania ktorego jestesmy.

Radny- Mieczystaw Mikinka - powiedziat, ze jak b^dzie zagospodarowywane centrum W^grzynowic
to powinnismy pami^tac, ze to miejsce jest idealne na pomnik Paska.
Sottys - Halina Pakuta - przypomniata, ze na poprzedniej sesji poruszyta sprawe^ podwyzki prowizji
dla sottysow. Dodata, ze sq to naprawd^ niskie kwoty i juz od wielu lat nie byty podwyzszane.
Wojt - Marian Holak - zajmiemy sie, tym tematem na najblizszej sesji.
NastQpnie powiedziat, ze zwrocit sie. do niego wtasciciel firmy transportowej prowadzqcy dziatalnosc
w Rawie Mazowieckiej. Zapytat czy bylibysmy sktonni obnizyc podatek od srodkow transportowych
tak, aby w dalszym ciqgu podatek ten optacato mu sie. ptacic w naszej gminie. Dodat, ze osoba ta ptaci
nam okoto 15 tysi^cy ztotych i ma 7 czy 8 samochodow.
Radna - Barbara Wozniak- powiedziata, ze nad kazdym wnioskiem trzeba SJQ zastanowic.
Radny- Wtadystaw Pawelec - zapytat jakq kwotQ ptacimy za odbior padliny.
Wojt - Marian Holak - ok. 200 ztotych.
Przewodniczqcy Rady Gminy -

Piotr Jagietto -

przypomniat radnym o obowiqzku sktadania

oswiadczen majqtkowych.
Radny - Stawomir Sala - powiedziat, ze w Nowym Re.kawcu przydatoby sie. poszerzyc droge^ pod
lasem. Nie moga, si^ tarn bowiem wymin^c nawet dwa osobowe samochody.
PUNKT 9
ZAKONCZENIE OBRAD
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto -dzie.kujqc wszystkim za przybycie zamknqt XII sesj$ Rady
Gminy.
Przewodniczqcy Rady Gmin

Protokotiwata:
M.ty/ojcil

'iotr Jagietto
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