PROTOKOt NR XIV/2016
Z SESJI RADY GMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 28 CZERWCA 2016 ROKU
W SALI POSIEDZEN URZE.DU GMINY W BUDZISZEWICACH

Liczba radnych- 15
Liczba obecnych -13
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 lista, obecnosci.
Porzadek obrad;
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porzqdku obrad.
3. Przyje,cie protokofu z poprzedniej sesji.
4. Podje,cie uchwat w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu za

2015 rok,
2)

udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Budziszewice.

5. Informacja Wojta o dziataniach podejmowanych w okresie mi^dzy sesjami Rady Gminy.
Ciqg dalszy punktu 4 tj. Podj^cie uchwat w sprawach:
3)

zmiany budzetu gminy na 2016 rok,

4)

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,

5)

zarzqdzenia poboru podatkow w drodze inkasa, okreslenia inkasentow i wysokosci
wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy,

6)

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Budziszewice,

7)

szczegotowego sposobu i zakresu swiadczenia ustug w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wtascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow w zamian za
uiszczona,

przez

wtasciciela

nieruchomosci

optatQ

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi,
8)

okreslenia maksymalnej wysokosci por^czeh udzielanych przez Wojta Gminy Budziszewice w
roku budzetowym 2016.

6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Sprawy rozne.
8. Zakohczenie obrad.
PUNKT1
OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM
Przewodniczqcy Rady Gminy- Piotr Jagietto- dokonal otwarcia XIV Sesji Rady Gminy Budziszewice, po
czym stwierdzit quorum informujqc, ze na pie.tnastu radnych obecnych jest trzynastu.

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

omowit proponowane zmiany porzqdku obrad, po

czym przedstawil caty porzqdek proszqc o uwagi.
Uwag nie zgioszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto- poddat porzadek obrad pod gtosowanie, w wyniku
czego:
•

za gtosowato

-13

•

przeciw

-0

•

wstrzymato si^

-0

Porzqdek posiedzenia przyjqto.
PUNKT 3
PRZYJE.CIE PROTOKOtU Z POPRZEDNIEJ SESJI
Protokot Nr XIII/2016 wytozono do wglqdu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zapytat o uwagi.
Uwag nie zgioszono.
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) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wvkonania budzetu
za 2015 rok.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zabranie gtosu Paniq Skarbnik Gminy.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - przypomniata, ze sprawozdanie z wykonania budzetu
gminy za 2015 rok obejmuje nast^pujqce dokumenty:
I/ sprawozdanie finansowe za 2015 rok, na ktore sktadajq sie.:
- bilans z wykonania budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego,
- t$czny bilans z jednostek budzetowych,
- tqczny rachunek zyskow i strat,
-tqczne zestawienie zmian w funduszu,
2/ sprawozdanie opisowe z wykonania budzetu za 2015

rok wraz z opiniq Regionalnej Izby

Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
3/ informacJQ z realizacji inwestycji zaplanowanych na 2015 rok,
4/ informacjQ o zaciqgni^tych zobowi^zaniach w 2015 roku,
5/ informacjQ o zmianach w planie wydatkow na realizacje programow finansowanych z udziatem
srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie 2015 roku,

6/ informacjs o stanie mienia jednostki samorzqdu terytorialnego.
Dodata, ze zgodnie z ustawq o finansach publicznych, sprawozdanie z wykonania
przedstawia sie. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

budzetu

Nast^pnie odczytala Uchwate. Nr 111/109/2016 Sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w todzi z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie opinii dotyczqcej sprawozdania Wojta Gminy
Budziszewice z wykonania budzetu za 2015 rok.
Przedmiotowa opinia stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przypomniata, ze budzet gminy na 2015
rok uchwalony zostat Uchwata, nr 111/11/2014 w dniu 30 grudnia 2014 roku. W chwili uchwalania
budzetu plan dochodow wynosit 7.728.940,00zt, zas plan wydatkow 8.136.911,00 zt.
W ci^gu roku trzydziesci osiem razy dokonywano zmian budzetu i w budzecie gminy. Siedem 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 21.05; Nr VII/39/2015 z 30.06; Nr VIII/44/2015 z 27.08; Nr IX/48/2015 z 26.11; Nr
X/55/2015 z 30 grudnia 2015r. Trzydziesci jeden razy zmian dokonywat Wojt Gminy Zarzqdzeniami:
Nr 1/2015 z dnia 014.01; 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 25.05; Nr 27/2015 z
09.06; Nr 29/2015 z 18.06; Nr 31/2015 z 30.06; Nr 32/2015 z 03.07; Nr 37/2015 z 20.07; Nr 38/2015 z
27.07; Nr 40/2015 z 03.08; Nr 43/2015 z 21.08; Nr 46/2015 z 01.09; Nr 50/2015 z 14.09; Nr 51/2015 z
18.09; Nr 52/2015 z 30.09; Nr 56/2015 z 12.10; Nr 57/2015 z 20.10; Nr 60/2015 z 27.10; Nr 61/2015 z
03.11; Nr 62/2015 z 13.11; Nr65/2015 z 23.11; Nr67/2015 z 30.11; Nr 69/2015 z 09.12; Nr 71/2015 z
23.12 i Nr 75/2015 z 31 grudnia 2015 roku.
Zmiany dokonane przez Wojta Gminy dotyczyty

zmiany planu wydatkow w ramach dziatu,

zwi^kszenia planu wydatkow i dochodow w zadaniach wtasnych i zleconych z tytutu otrzymanych
dotacji celowych oraz przenoszeniu wydatkow z rezerw celowych.
W wyniku dokonanych zmian plan dochodow ogotem zwi^kszono o kwot§ 433.289,54zt

z tego

dochody biezqce zwi^kszono o 413.777,42zt a dochody maj^tkowe o 19.512,12zt. Plan przychodow
ogotem zmniejszono o 92.706,93 zt przy czym przychody z tytutu kredytow i pozyczek zmniejszono o
279.039,00zt a z tytutu wolnych srodkow zwi^kszono o 186.332/07zt. Plan wydatkow ogotem
zwi^kszono o kwotQ 340.582,61zt przy czym wydatki biezqce zwie^kszono o 579.882,61zt a wydatki
majqtkowe zmniejszono o 239.300700zt.
Na koniec 2015 roku po dokonanych zmianach plan dochodow wynosit 8.162.229,54 zt z tego
dochody biezqce 7.305.148,42zt, dochody maja,tkowe 857.081,12zt, plan wydatkow

ogotem

8.477.493,61 z tego wydatki bieza.ce 6.783.937,09 zt, wydatki majqtkowe 1.693.556,52 zt, plan
przychodow 464.324,07zt i plan rozchodow 149.060,00 zt.
NastQpnie poinformowata, ze dochody za 2015 rok zostaty wykonane w kwocie 8.133.661,80zt,
co stanowi 99,65% planu, przy czym dochody bieza.ce wykonano w 99,76%, a dochody maj^tkowe w
98,75%. Wydatki wykonano w kwocie 8.245.595,03zt, co stanowi 97,26% planu wydatkow z tego
wydatki bieza.ce wykonano w 96,61% a wydatki majqtkowe w 99,87%.
Nast^pnie przypomniata, ze plan naktadow inwestycyjnych na 2015 rok wynosit 1.693.556,52zt.
Z zaplanowanych srodkow wydatkowano kwot^ 1.691.423,72zt, co stanowi 99,87 % planu.
W ramach zaplanowanych srodkow rozpocz^to lub kontynuowano nast^pujqce inwestycje:
1) Budowa kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi i przepompowniami w miejscowosci
Budziszewice (ul. Letniskowa kol. S-12, 18, 19, 20)- przedsie.wzie.cie z WPF - w roku
sprawozdawczym zakonczono budowQ kanalizacji. W wyniku inwestycji wybudowano siec
kanalizacyjnq o dtugosci 1265m wraz z dwiema przepompowniami. Wydatki poniesione w roku
2015 wyniosty 871.750,00zt i sfinansowane zostaty z srodkow WFOS i GW w todzi w tqcznej

kwocie

249.248/OOzt(

dotacja

99.699,00zt,

pozyczka

149.549,00zt), z srodkow

77.334,00zt oraz z srodkow Unii Europejskiej w ramach dziatania ,,Podstawowe
gospodarki i ludnosci wiejskiej" obje_tego PROW na lata 2007-2013 w kwocie

wtasnych
ustugi dla

545.168,00 zt.

Inwestycja realizowana byta w latach 2014-2015. ta^czna wartosc inwestycji netto wyniosta
873.250,00 zt.
2) Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowosci We.grzynowice - przedsie.wzie.cie z WPF
- zadanie byto realizowane w latach 2014-2015. Inwestycja zostata zakoriczona 31 stycznia 2015
roku. W wyniku inwestycji powstat zbiornik wodny z ciqgami pieszymi z placem wypoczynkowym
i wyposazeniem matej architektury. Wydatki poniesione w roku 2015 wyniosty 253.465,27 zt.
tqczny koszt zadania wyniost 264.535,27zt i sfinansowany zostat z srodkow Unii Europejskiej w
kwocie 129.876,00zt i z srodkow wtasnych Gminy w wysokosci 134.659,27zt.
3) Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru
Podregionu Potnocnego Wojewodztwa todzkiego wraz z budowq zaktadu zagospodarowania
odpadow - przedsie.wzie.cie z WPF - zadanie inwestycyjne jest realizowane przez Zwiqzek
Mi^dzygminny ,,BZURA" ,ktorego cztonkiem jest Gmina Budziszewice. W 2015 roku Gmina
przekazata srodki na wyzej wymienione przedsie.wzi^cie w kwocie 43.223,52 zt (t.j. w wysokosci
udziatu przypadaja.cego gminie w roku 2015).
4) Budowa budynku administracyjno ustugowego - centrum innowacji - przedsie.wzie.cie z WPF w roku 2015 kontynuowano prace budowlane. Budowa budynku zostata zakoriczona w miesiqcu
czerwcu. Wydatki poniesione 2015 roku wyniosty 493.115,93zt i sfinansowane zostaty z srodkow
wtasnych Gminy. Przedsi^wzi^cie

realizowane byto w latach 2014-2015. ta.czna wartosc

inwestycji wyniosta 673.810,60zt.
5) Wykonanie sieci wodociajjowej z przytqczami w miejscowosci Budziszewice Etap I - ulica
Sadowa - w wyniku realizacji inwestycji wykonano siec wodociqgowa. o dtugosci 203 mb i 6
przytqczy. tqczny koszt zadania wyniost 24.885,00 i zostat sfinansowany z srodkow wtasnych
Gminy.
6) Rozbudowa budynku Zespotu Szkot w Budziszewicach- w roku sprawozdawczym wykonano map$
do celow projektowych. Koszt wykonanych prac wyniost 984,00zt i zostat sfinansowany z srodkow
wtasnych Gminy.
7) Dofinansowanie do zakupu samochodu

osobowego dla Komendy Powiatowej

Policji w

Tomaszowie Mazowieckim - Gmina przekazata srodki finansowe w wysokosci 4.000,00 zt.
Dodata, ze wszystkie zaplanowane inwestycje zostaty zrealizowane.
Powiedziata rowniez, ze Gmina Budziszewice w 2015 roku zacia.gne^a zobowiqzania w tqcznej
wysokosci 822.223,00zt z tytutu pozyczek i kredytow tj.:
1) pozyczka zacia.gnie.ta w WFOS i GW w todzi na realizacj^ zadania

pn. ,,Budowa kanalizacji

sanitarnej z kanatami bocznymi i przepompowniami w miejscowosci Budziszewice (ul. Letniskowa
kol. S-12,18,19,20)" w wysokosci 149.549,00zt. Pozyczka zacia.gnie.ta zostata na podstawie
Uchwaty nr 111/14/2014 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 grudnia 2014 roku. Sptata pozyczki
b^dzie dokonywana w latach 2015 — 2020. W roku 2015 gmina sptacita jedna, rate, pozyczki w
kwocie 1.549,00zt i odsetki w kwocie 1.490,16zt.;
2) kredyt zacia.gnie.ty w Powiatowym Banku Spotdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim Oddziat w
Budziszewicach na wktad krajowy realizacji zadania pn. ,,Zagospodarowanie zbiornika wodnego
w miejscowosci We.grzynowice"
w wysokosci 128.443,OOzt. Kredyt zostat zacia.gnie.ty na
podstawie uchwaty nr XXXV/200/2014 z dnia 30 pazdziernika 2014 roku zmienionej uchwata. nr
111/15/2014 z 30 grudnia 2014 roku. Sptata kredytu be.dzie dokonywana

w latach 2015-2019. W

roku 2015 Gmina sptacita jednq rate, kredytu w wysokosci 10.443,00 zt i odsetki w kwocie
2.733,15zt;
3) pozyczka zaciqgni^ta w Banku Gospodarstwa Krajowego w todzi na wyprzedzajqce finansowanie
operacji ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi
i przepompowniami
w miejscowosci Budziszewice (ul. Letniskowa kol. S-12,18,19,20) " w wysokosci 544.231,00 zt.
Pozyczka zaciqgnie.ta zostata na podstawie Zarzqdzenia nr 12/2015 Wojta Gminy z dnia 06 marca
2015 roku. Pozyczka w catosci zostata sptacona w roku 2015. Odsetki zaptacone od pozyczki
wyniosty 2.583,07zt.
Ponadto poinformowata, ze w 2015 roku Gmina sptacita naste,pujqce zobowiqzania:
1) cztery raty kredytu w wysokosci 102.400,00zt zaciqgniQtego na wktad wtasny realizacji operacji
,,Budowa gminnej oczyszczalni sciekow w
miejscowosci Budziszewice oraz budowa
przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie gminy Budziszewice" oraz odsetki w wysokosci
11.765,03 zt;
2) cztery raty pozyczki zaciqgni^tej w WFOS i GW w todzi

na realizacj^ zadania pn „ Budowa

kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi i przepompowniami w miejscowosci Budziszewice Etap I" w wysokosci 25.168,00zt oraz odsetki w wysokosci 2.132,29zt.;
3) cztery raty pozyczki zaciqgnie^tej w WFOS i GW w todzi na realizacj^ zadania pn ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi - kolektor S5,S6 w miejscowosci Budziszewice (ul.
Brzeziriska)" w wysokosci 9.500,00zt oraz odsetki w kwocie 1.119,91zt.
Dodata, ze w 2015 roku dokonano sptaty zobowiqzari w tqcznej kwocie 137.068,00zt. Sptata rat
kredytow i pozyczek odbywata sie. w terminach wynikajqcych z zawartych umow. Sptaty rat kredytow
i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami z uwzgle,dnieniem wyta,czeri wynikajqcych z ustawy o
finansach publicznych wynosity 1,88% wykonanych dochodow, a tym samym nie przekroczyty
dopuszczalnego wskaznika, ktory wynosi 5,72%.
Nadmienita takze, iz zobowiqzania Gminy na koniec 2015 roku z tytutu zaciqgniQtych kredytow i
pozyczek wynoszq 756.840,00zt, co stanowi 9,3% wykonanych dochodow roku 2015.
NastQpnie powiedziata, ze w celu prawidtowej

realizacji dochodow

na powstate zalegtosci

wystawiane byty upomnienia oraz podejmowane dziatania egzekucyjne. W roku 2015 wystawiono:
•

158 upomnien na kwot^ 53.660,59zt oraz,

• 57 tytutow wykonawczych na kwote. 14.409,20zt.
Dodata, ze w uzasadnionych przypadkach na wniosek

podatnikow Wojt Gminy

stosowat

indywidualne umorzenia.
Przedstawita takze informacjQ o posiadanym mieniu komunalnym gminy Budziszewice. Powiedziata
min. ze w 2015 roku Gmina nie nabyta na wtasnosc zadnych nieruchomosci. W miesiqcu wrzesniu
2015 roku ztozony zostat do Sqdu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim wniosek o zasiedzenie
drog gminnych na tqczna^ powierzchniQ 4,66ha (10 dziatek ewidencyjnych).
Dodata, ze w 2015 roku dokonano natomiast sprzedazy dwoch dziatek potozonych na ulicy Sadowej.
Przeniesiono tez na stan srodkow trwatych zrealizowane inwestycje.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o pytania.
Pytah nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez Komisje Rady Gminy.
Radna - Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i Sportu
oraz cztonkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow na wspolnym posiedzeniu odbytym w

dniu 27 czerwca br. opowiedzieli sie, za przyJQciem sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy Budziszewice za 2015 rok..
Opinia Komisji w zatqczeniu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu za 2015 roku, po czym
poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
• za przyJQciem -13
• przeciw

-0

• wstrzymato sie. - 0
L/c/7 M/cr/e przyj^to.
Uchwata Nr XIV/79/2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budzetu za 2015 rok stanowiq zatqczniki do niniejszego protokotu.
2) udzieienia absolutorium Woitowi Gminv Budziszewice.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - przypomniata, ze zgodnie z ustawq z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym z wnioskiem o udzielenie bqdz nieudzielenie absolutorium Wojtowi
wyst^puje do Rady Gminy Komisja Rewizyjna.
Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez Regionalnq Izbe^ Obrachunkowq.
Zas zgodnie z ustawa^ o finansach publicznych nie pozniej niz dnia 30 czerwca roku nast^pujqcego po
roku budzetowym, po zapoznaniu si$ ze sprawozdaniem z wykonania budzetu za 2015 rok, ze
sprawozdaniem finansowym, z opiniq Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi, z informacj^ o stanie
mienia, Gminy oraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - Rada Gminy podejmuje uchwate. w sprawie
absolutorium dla Wojta.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit radn^ Anete. Nawrockq - Przewodniczqc^
Komisji Rewizyjnej o odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzieienia Wojtowi Gminy
Budziszewice absolutorium za 2015 rok.
Radna - Aneta Nawrocka - Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej - odczytata wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Budziszewice z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie udzieienia Wojtowi Gminy
Budziszewice absolutorium za 2015 rok.
Przedmiotowy wniosek stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
NastQpnie odczytata Uchwate, Nr 111/169/2016 Sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w todzi z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie opinii dotyczqcej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Budziszewice w sprawie absolutorium za 2015 rok.
W/w uchwata w zafqczeniu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez Komisje Rady Gminy.
Radna — Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i Sportu
oraz cztonkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow na wspolnym posiedzeniu odbytym w
dniu 27 czerwca 2016 roku opowiedzieli sie. za poparciem wniosku Komisji Rewizyjnej, a tym samym
za udzieleniem Wojtowi Gminy Budziszewice absolutorium za 2015 rok.
Opinie Komisji w zatqczeniu.

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie udzielenia
absolutorium Wojtowi Gminy Budziszewice, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
• za przyj^ciem -13
• przeciw

-0

• wstrzymato s\q - 0
Uchwaty przyjqto.
Uchwata Nr XIV/80/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Budziszewice stanowi
zatqcznik do niniejszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit Pana Ptesk^ aby nie zaktocat porzqdku i zajqt
swoje miejsce, a nie chodzit po sali.
Pan Andrzej Pteska - zauwazyt, ze Pan z prasy mogt chodzic.
Radny - Janusz Trzonek - Pan nie jest z prasy.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - zarz^dzil przerwe..

/Przerwa/
PUNKT5
INFORMACJA WOJTA O DZIAtANIACH W OKRESIE MIE.DZY SESJAMI RADY GMINY
Wojt - Marian Holak - na wste.pie podzie.kowat za udzielenie absolutorium. Dodat, ze jest to wyraz
zaufania. Powiedziat takze, iz rok 2015 wypadt bardzo dobrze. Wypracowana zostata nadwyzka
budzetowa. Na inwestycje przeznaczylismy przeszlo 2 miliony. Wynik wie.c jest dobry.
Naste.pnie powiedziat, ze w okresie od ostatniej sesji:
otrzymalismy dotacj^ z Urze,du Marszatkowskiego na przebudow^ drogi Nowy Re.kawiec Nepomucenow w kwocie 56.120,00zt;
odbyt si^ przetarg na przebudow^ tej drogi. Wplyne^y 4 oferty, w potowie wartosci kosztorysowej.
Warto wi^c byto czekac z przebudowq drog na odpowiedni moment. Dzisiaj mozna budowac
drogQ za 1/3 wartosci tej co byta w 2011 roku;
utwardzilismy drog^ przy Osrodku Zdrowia w Budziszewicach;
dokonalismy uzgodnieh dotyczqcych przebudowy drogi powiatowej Budziszewice - We,grzynowice
Modrzewie. Projekt ma bye gotowy do korica sierpnia. Planuje si$ wymian^ catej nawierzchni w
Budziszewicach, wymian^ chodnikow do osrodka zdrowia - dalej jest bowiem nowy. Wykonane
ma bye odwodnienie i rowy. W Miejscowosci We.grzynowice, w niektorych miejscach,
zaplanowany jest chodnik z obydwu stron jezdni. Chodnik ma takze powstac w We.grzynowicach
Modrzewiu;
dokonalismy poprawek i uzupetnieh wnioskow sktadanych o przyznanie dofinansowania ze
srodkow unijnych na przebudowy drog;
wprowadzamy do budzetu nowe przedsi^wzi^cie pn. ,,Budowa infrastruktury turystycznej dla
celow rekreacji i wypoczynku w Gminie Budziszewice". Na zadania z zakresu rozwoju turystyki
mozna bowiem pozyskac srodki. Ztozylismy wie.c wniosek. Nie jest to jednak tak catkiem nowe
zadanie. Obejmuje ono bowiem inwestycje, ktore juz wczesniej zaplanowalismy tj. urzqdzenie
terenu przy urz^dzie, budow^ sitowni zewn^trznych, doswietlenie oraz wymian^ nawierzchni na
placu zabaw przy Zespole Szkot w Budziszewicach. Prawd^ powiedziawszy szanse na uzyskanie
dofinansowania rowne 53 50%. Uznalismy jednak, ze warto sprobowac. Zadanie to poprzez

sciezki edukacyjnej wykonywac b^dziemy w partnerstwie z nadlesnictwem Brzeziny. Jest
to dodatkowo punktowane;
po raz kolejny ztozylismy do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego w Piotrkowie Tryb.
Odwotanie od naszej decyzji dotyczqcej wiezy telefonicznej w Teodorowie. W potowie lipca
powinnismy otrzymac decyzjej
uczestniczylismy w posiedzeniu Zgromadzenia Zwiqzku Mie^dzygminnego ,,BZURA". Planuje sie,, ze
zadanie pn. ,,Budowa Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadow Komunalnych w
Piaskach Bankowych" zostanie zrealizowane w terminie do kohca ubiegtego roku. Pozwoli to w
najblizszych latach ceny za odbior odpadow komunalnych utrzymac na obecnym poziomie;
uczestniczylismy w spotkaniu Lokalnej Grupy Dziatania ,,BUD-UJ Razem". Juz niebawem rozpocznq
nabor wnioskow. Chcemy, aby tym razem ze srodkow skorzystaty Stowarzyszenia;
goscilismy w naszej gminie reprezentacjQ kilku pahstw min. Stowenii. Samorzqdy sq tarn podobnej
wielkosci jak nasz. Goscie byli zaskoczeni tym, ze przeznaczamy na inwestycje az takie kwoty i, ze
tyle zadah realizujemy;
jest szansa na nowa, naktadkQ
obiecano nam, ze w 2017 roku powstanie chodnik w Re^kawcu;
przygotowujemy sie. do zbycia kolejnych 3 dziatek na ulicy Sadowej;
pogratulowat Pani Dyrektor Zespotu Szkot w Budziszewicach za osiqgni^cie bardzo dobrych
wynikow z egzaminow gimnazjalnych;
powiedziat, ze 10 lat temu obchodzilismy pi^tnastolecie powstania Gminy Budziszewice.
Zaprosilismy wowczas na spotkanie radnych wszystkich kadencji. W miesiqcu grudniu br. minie 25
rocznica utworzenia naszej Gminy. Przy tej okazji be.dziemy chcieli uhonorowac tych, ktorzy w
jakis sposob przyczyniajq sie^ do tego, aby innym zyto SJQ lepiej. Wystqpimy do Prezydenta o
nadanie medali. W zwiqzku z tym poprosit radnych o przemyslenie i wskazanie osob, ktore
moglibysmy wyroznic.
Nadmienit, ze do tego czasu powinnismy juz takze miec zakohczonq spraw^ nadania gminie herbu.
NastQpnie nawiqzat do wypowiedzi radnego, ze srodki inwestuje SJQ tylko w Budziszewicach.
Powiedziat, ze absolutnie tak nie jest. Inwestujemy w kazdym sotectwie. Jezeli chodzi o Mierzno to
wykonalismy tarn:
modernizacje. Domu Ludowego,
wybudowalismy zaplecze socjalne na boisku w Jozefowie Starym,
urzgdzilismy przestrzeri wokot,
wykonalismy plac zabaw,
wybudowany zostat z udziatem Powiatu chodnik,
modernizowana byta droga przez Stary Jozefow,
wykonane zostato oswietlenie uliczne,
robiona byta droga Mate Mierzno.
W sumie zainwestowalismy w tym sotectwie okoto 1.600.000,00zt. ProszQ wskazac takiej wielkosci
sotectwo w naszym Powiecie gdzie zainwestowano takie srodki. W pozostatych sotectwach jest
podobnie.
Poza tym rowniez nabywalismy mienie. Wykupiony zostat Pawilon Handlowy. Kupowalismy ziemie. na
dziatki budowlane. W sumie przeznaczylismy na ten eel okoto miliona ztotych.
Gdybysmy posiadali te srodki to 2 razy tyle moglibysmy zainwestowac. Kupowalismy jednak bo byta
taka potrzeba. Przejejismy tez w uzyczenie plac koto Kosciota.
NastQpnie przedstawit slajdy pokazuja.ce zrealizowane inwestycje.
Na koniec powiedziat, ze jest si$ czym pochwalic. Nie mozna zatem twierdzic, ze tylko sie. mowi.
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Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - podzi^kowaf Panu Wojtowi.
PUNKT4CD.
PODJ^CIE UCHWAt W SPRAWACH:
3) zmianv budzetu gminv na 2016 rok.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - poinformowata min. ze proponuje si$ zwie.kszenie planu
dochodow budzetu gminy o kwote. 62.500/00zt.
Dodata, ze 56.120,00zt to dotacja otrzymana z Urze.du Marszatkowskiego na przebudowe. drogi w
Nowym R^kawcu.
Plan dochodow po zmianach wyniesie 8.558.57,43zt, z czego:
- dochody biezqce - 8.452.450,43zt;
- dochody majqtkowe - 106.120,00zt.
O 62.500,00zt proponuje sie^ rowniez zwie,kszenie planu wydatkow budzetu gminy. Ich plan po
zmianie wyniesie 8.664.450,43zt, z czego:
- wydatki bieza.ce - 7.760.092,43zt,
- wydatki majqtkowe - 904.358,00zt.
Poza tym zwi^ksza sie, limit wydatkow na realizacj^ rocznych zadah inwestycyjnych o kwote.

31.120.00zt.
Dodata, ze kolejna zmiana polega na dodaniu paragrafu lla w brzmieniu: Ustala sie. tqczna. kwote.
por^czeri na 2016 rok w kwocie 389.557,00zt.
Zwiqzane jest to z zawarciem umowy na dofinansowanie w formie pozyczki i dotacji przez Zwiqzek
Mi^dzygminny BZURA (ktorego cztonkiem jest Gmina) z WFOSiGW w todzi na realizacj^
przedsie.wzie.cia pn. ,,Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla
obszaru podregionu potnocnego wojewodztwa todzkiego wraz z budowa. zaktadu zagospodarowania
odpadow". Por^czenie obejmuje sptat^ kwoty pozyczki wraz z naleznymi odsetkami, w wysokosci
procentowego udziatu kazdej z Gmin w realizowanym zadaniu tj. w wysokosci proporcjonalnej do
ilosci mieszkancow. Okres por^czenia obejmuje lata 2017-2032. Kwota por^czenia przez Gmine^
Budziszewice wynosi 389.557/OOzt.
Nast^pnie 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, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i Sportu
oraz cztonkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow na wspolnym posiedzeniu odbytym w
dniu 27 czerwca 2016 roku nie wniesli uwag do projektu uchwaty w tej sprawie.
Opinia Komisji w zatqczeniu.
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 przyjQciem -13
• przeciw
-0
• wstrzymato sie. - 0
Uchwaty przyjqto.

Uchwata Nr XIV/81/2016
niniejszego protokotu.

w sprawie zmiany budzetu Gminy na 2016 rok stanowi zatqcznik do

4) zmiany Wieloletniej Prognozv Finansowei Gminv Budziszewice.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - omowita zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
Objasnienia do zmiany stanowiq zatqcznik do Uchwaly w przedmiotowej sprawie.
Nast^pnie 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, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze czlonkowie Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i Sportu
oraz cztonkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow na wspolnym posiedzeniu odbytym w
dniu 27 czerwca 2016 roku poparli przedmiotowy projekt uchwaty.
Opinia Komisji w zatqczeniu.
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 przyj^ciem

-13

• przeciw

-0

• wstrzymato sie, - 0
Uchwaty przyjqto.
Uchwata Nr XIV/82/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice
stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
/Ogtoszono przerwq./
5) zarzadzenia poboru podatkow w drodze inkasa, okreslenia inkasentow i wvsokosci
wvnagrodzenia za inkaso na terenie gminv.
Radna - Barbara Wozniak - powiedziata, ze uchwata w tej sprawie wymaga jeszcze doprecyzowania,
po czym ztozyta wniosek o poddanie jej pod dyskusjQ na naste.pnej sesji.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poddat wniosek pod gtosowanie w wyniku czego:
• za gtosowato
-9
• przeciw
-3
• wstrzymato sie. -1
Wniosek przyjqto.

6) uchwalenia Regulaminu utrzvmania czvstosci i porzadku na terenie Gminv Budziszewice.
Referent UG - Katarzyna Kowalska - wyjasnita, ze koniecznosc podj^cia nowej uchwaty w tej
sprawie wynika z faktu ogtoszenia tekstu jednolitego ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach uwzgle.dniajqcego zmiany wynikaja_ce z innych ustaw.
Dodata, ze Regulamin zaopiniowany zostat przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
wTomaszowie Mazowieckim.
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Nast^pnie pokrotce omowita projekt uchwaty.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o pytania.
Pytah nie zgtoszono.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosil o przedstawienie opinii wypracowanej w tej
sprawie przez Komisje Rady Gminy.
Radna — Barbara Wozniak - Przewodniczqca Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i Sportu
oraz cztonkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow na wspolnym posiedzeniu odbytym w
dniu 27 czerwca 2016 roku nie wniesli uwag do projektu uchwaty w tej sprawie.
Opinia Komisji w zatqczeniu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Budziszewice, po czym poddat go pod
gtosowanie, w wyniku czego:
• za przyj^ciem -13
• przeciw
-0
• wstrzymato sie. - 0
Uchwate. przyje.to.
Uchwata Nr XIV/83/2016

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na

terenie Gminy Budziszewice stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
7) szczeeotowego sposobu i zakresu swiadczenia ustug w zakresie odbierania odpadow
komunalnvch od wtascicieli nieruchomosci i zaeospodarowania tvch odpadow w zamian za
uiszczona przez
komunalnymi.

wtasciciela nieruchomosci optate

za

gospodarowanie

odpadami

Referent UG - Katarzyna Kowalska - wyjasnita, ze podobnie jak w poprzednim przypadku
koniecznosc podje.cia nowej uchwaty w tej sprawie wynika z faktu ogtoszenia tekstu jednolitego
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach uwzgle,dniajqcego zmiany wynikajqce z innych
ustaw.
NastQpnie pokrotce omowita projekt uchwaty.
Przewodniczqcy Rady Gminy- Piotr Jagietto - poprosit 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, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i
Sportu - powiedziata, ze cztonkowie Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i Sportu
oraz cztonkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow na wspolnym posiedzeniu odbytym w
dniu 27 czerwca 2016 roku zaakceptowali projekt tej uchwaty.
Opinia Komisji w zatqczeniu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie szczegotowego
sposobu i zakresu swiadczenia ustug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wtascicieli
nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow w zamian za uiszczonq przez wtasciciela
nieruchomosci optate^ za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po czym poddat go pod
gtosowanie, w wyniku czego:
• za przyjQciem -13
• przeciw
-0
• wstrzymato siQ - 0
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Uchwatq przyj^to.
Uchwata Nr XIV/84/2016 w sprawie szczegotowego sposobu i zakresu swiadczenia ustug w zakresie
odbierania odpadow komunalnych od wtascicieli nieruchomosci i zagospodarowonia tych odpadow w
zamian za uiszczonq przez wtasciciela nieruchomosci
komunalnymi stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.

op/of? za gospodarowanie

odpadami

8) okreslenia maksymalnej wysokosci poreczen udzielanych przez Woita Gminy Budziszewice
w roku budzetowym 2016.
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak - wyjasnita, ze tak jak juz mowita wczesniej Gmina
Budziszewice jest

cztonkiem Zwiqzku

Mi^dzygminneho ,,BZURA"

i uczestniczy w realizacji

przedsie.wzie.cia pn. ,,Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla
podregionu

potnocnego wojewodztwa todzkiego wraz z budowq zaktadu zagospodarowania

odpadow".
W dniu 20 maja 2016 roku Zarzqd zwi$zku podpisat umowe, z WFOSiGW w todzi dotyczqc$
dofinansowania

realizacji w/w

inwestycji

w formie

dotacji

i

pozyczki

do t^cznej

kwoty

40.942.262,00zt, w tym: - pozyczka w wysokosci 21.835.873,00zt, a dotacja 19.106.389/00zt.
Zgodnie z umowq prawnym zabezpieczeniem umowy jest min. pore.czenie cywilne kazdej gminy
nalezqcej do Zwiqzku, za splat^ kwoty pozyczki wraz z naleznymi odsetkami, w wysokosci
procentowego udziatu kazdej z nich w realizowanym zadaniu tj. w wysokosci proporcjonalnej do
ilosci mieszkahcow.
Okres por^czenia obejmuje lata 2017-2032.
Kwota por^czenia przez GminQ Budziszewice wynosi 389.557,00zt.
NastQpnie poprosita o pytania.
Pytah 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 - powiedziata, ze cztonkowie Komisji Oswiaty, Zdrowia, Opieki Spotecznej, Kultury i Sportu
oraz cztonkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansow na wspolnym posiedzeniu odbytym w
dniu 27 czerwca 2016 roku pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwaty.
Opinia Komisji w zatqczeniu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat projekt uchwaty w sprawie okreslenia
maksymalnej wysokosci poreczen udzielanych przez Wojta Gminy Budziszewice w roku budzetowym
2016, po czym poddat go pod gtosowanie, w wyniku czego:
• za przyjQciem

-13

• przeciw

-0

• wstrzymato SJQ - 0
Uchwatq przyfcto.
Uchwata Nr XIV/85/2016

w sprawie maksymalnej wysokosci poreczen udzielanych przez Wojta

Gminy Budziszewice w roku budzetowym 2016 stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
PUNKT6S7
ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI
SPRAWY ROZNE
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Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze w najblizszq sobot^ gmina Ujazd organizuje Powiatowy
Turniej Pitki Noznej. Reprezentacje gmin majq sktadac si$ min. z radnych. W zwiqzku z czym prosimy
zgtaszac swoje deklaracje udziatu.
Radny - Mieczystaw Mikinka - zapytat czy wystane zostato pismo w sprawie uporzqdkowania dziatki
znajduja^cej SJQ obok hydroforni w Zalesiu.
Wojt - Marian Holak - poinformowat, ze rozmawiat z wtascicielem tej nieruchomosci. Obiecat, ze
zmobilizuje dzierzawc^ do jej uporzqdkowania.
Radny - Wtodzimierz Janeczek - zapytat o zrobienie zjazdu i drogi.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze zjazd be.dzie zrobiony, a droga dopiero po zniwach.
Radny - Wtadystaw Pawelec - powiedziat o potrzebie przeci^cia lip na drodze do Adamowa.
Wojt- Marian Holak- powiedziat, ze na ten moment pracownicy zaj^ci 53 koszeniem trawy.
Radny - Mirostaw Matysik - zgtosit potrzeb^ usprawnienia komputerow znajdujqcych SJQ w
bibliotece.
Wojt - Marian Holak - powiedziat, ze do tej kwestii podejdziemy pod koniec III kwartatu.
Radny - Dariusz Smoleh - zapytat o wycie.cie drzew.
Wojt - Marian Holak - wystqpimy z tq sprawq do wtasciciela drogi. Sami nie mozemy tego zrobic.
Sottys - Wiestaw Piechota - zapytat o tablic^ informacyjnq.
Wojt - Marian Holak - wyjasnit, ze be^dzie.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - powiedziat, ze trzeba takze wymienic tablice., ktora
znajduje SJQ w Pawilonie.
PUNKT 8
ZAKONCZENIE OBRAD
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto -dzi^kuj^c wszystkim za przybycie zamknqt XIV sesj^
Rady Gminy.
Przewodnicza^yRady Gminy__
(^£^$
Picrtr Jagietto
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