
P R O T O K Ó Ł  NR VI.2019
z Sesji Rady Gminy w Błędowie

odbytej w dniu 29 stycznia 2019 roku

Posiedzenie Rady Gminy w Błędowie odbyło się w budynku Urzędu Gminy w
Błędowie i rozpoczęło się o godz. 1000.
Przewodniczył Piotr Jakubczyk – Przewodniczący Rady Gminy Błędów.

Pkt 1. Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady Gminy Błędów Piotr Jakubczyk powitał Radnych, Wójta
oraz wszystkich przybyłych na posiedzenie Rady.
Przewodniczący  Rady  Gminy słowami:  ”Otwieram  Sesję  Rady  Gminy  w
Błędowie” otworzył posiedzenie Rady Gminy.
Na podstawie listy obecności (obecnych 13 radnych, ustawowy skład Rady 15
radnych) stwierdził quorum zdolne do podejmowania uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, do niniejszego protokołu.
Przewodniczący  Rady  Gminy   Mirosław  Jakubczak powiedział,  że  sesja
dzisiejsza została zwołana na wniosek Wójta Gminy Błędów.
Radni o terminie sesji zostali powiadomieni telefonicznie.

Zaproponował porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ wystąpienia Gminy Błędów ze związku Międzygminnego pod nazwa
„Natura”,
2/ zmiany w budżecie Gminy Błędów na 2019 rok,
3/  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  spłatę  wcześniej
zaciągniętych z tytułu kredytów i pożyczek.
4/ powołania    składu osobowego Komisji Statutowej.

  3.  Sprawy różne.

Przewodniczący  Rady zapytał  się,  czy  są  jakieś  inne  propozycje  zmian  do
porządku obrad?
W związku z tym, że chwilowo jest nieobecny Wójt zaproponował zmianę w
porządku  obrad,  jako  pierwszy  pkt  2  podjęcie  uchwał  w  sprawach  ppkt
4powołania składu osobowego Komisji Statutowej.

W  wyniku  jawnego  głosowania  porządek  obrad  przyjęto  głosami  za  –  13
radnych (jednogłośnie).
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
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Pkt 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
4/ powołania    składu osobowego Komisji Statutowej.
Projekt uchwały radni otrzymali przed sesją. 
Przewodniczący  Rady Piotr Jakubczyk powiedział,  aby radni zgłaszali  się  do
pracy Komisji Statutowej.
Do  pracy  w  komisji  zgłosili  się:  Piotr  Jakubczyk,  Dariusz  Rybak,  Dominik
Górecki, Zbigniew Koziński, Krzysztof Kołacz.
Na  przewodniczącego  komisji  zaproponowano  Dariusza  Rybaka,  który  nie
wyraził zgody.
Następnie  zaproponowano  Dominika  Góreckiego,  który  wyraził  zgodę  na
pełnienie funkcji przewodniczącego komisji.
W wyniku imiennego głosowania uchwałę przyjęto głosami: za – 13 radnych,
przeciw  - nie było, wstrzymał się od głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

1/  wystąpienia  Gminy  Błędów  ze  związku  Międzygminnego  pod  nazwa
„Natura”,
Projekt uchwały radni otrzymali przed sesją. 
Wójt  Mirosław  Jakubczak  powiedział,  że  ostatnia  gmina  będąca  członkiem
Związku poniesie ciężar rozliczenia, likwidacji Związku.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, jeśli nie poręczymy kredytu,
to nie będą chcieli wymusić na nas dodatkowych środków?
Wójt Mirosław Jakubczak  powiedział, że być może, mogą przysłać faktury do
zapłacenia.
Radna Aneta Wróblewska zapytała się,  czy jest  uzasadnienie dlaczego trzeba
płacić?
Wójt Mirosław Jakubczak  zapoznał z pismem Związku Międzygminnego pod
nazwa „Natura”.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy mieszkańcy muszą płacić
za śmieci?
Wójt  Mirosław Jakubczak  powiedział,  że do 31 grudnia 2019 roku płacić  za
śmieci  trzeba.  Bezpiecznie  będzie  płacić  miesięcznie  a  nie  kwartalnie.  Nie
wiemy co będzie w czerwcu.
Radny Dariusz Rybak zapytał się, czy jest pismo zwiększające stawki za śmieci?
Zmiana  opłat  powinna  być  potwierdzona  decyzją.  W  2018  roku  zabrakło
środków i gminy musiały pokryć różnicę w dochodach a nie mieszkańcy.
Radny  Dominik Górecki powiedział, że  mają być korekty opłat za grudzień.
Radny Dariusz Rybak powiedział,  że  100 tys. zł  gmina zapłaciła  w 2018 r,
mieszkańcy nie byli obciążeni Nie wie czy uzgodnienia były do listopada 2018 r
czy do grudnia.
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Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk powiedział,  że  stawka  członkowska
wynosi 75000 zł, 10 zł od mieszkańca, a deklaracji mają na 5 500 mieszkańców.
Wójt  Mirosław  Jakubczak  powiedział,  że  nie  wszyscy  zgłaszają  faktyczna
liczbę osób. Nie zgłaszani są cudzoziemcy zatrudniani w gospodarstwach.
Radny  Dariusz  Rybak powiedział,  że   jest  różnica  między  osobami
zameldowanymi a zamieszkałymi.
W wyniku imiennego głosowania uchwałę przyjęto głosami: za – 13 radnych,
przeciw  - nie było, wstrzymał się od głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

2/ zmiany w budżecie Gminy Błędów na 2019 rok,
Projekt uchwały radni otrzymali przed sesją. 
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, co to za koszty za działkę w
Lipiu?
Skarbnik Gminy Barbara Bińkiewicz powiedziała, że jest to decyzja na działkę
w Lipiu tam gdzie jest Stacja Uzdatniania Wody. Część działki była rolnicza.
Teraz jest opłata jednorazowa, później będzie mniej przez 10 lat.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, co to są umowy o dzieło?
Skarbnik Gminy Barbara Bińkiewicz powiedziała, że p. Gabriel robił kosztorysy
(Błędów - Sadurki), rachunek wpłynął na koniec roku, a teraz jeszcze za 2 drogi.
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk zapytał  się,  co  to  za  podwyżki  dla
strażaków? W 2019 roku miało nie być podwyżek.
Skarbnik  Gminy  Barbara  Bińkiewicz powiedziała,  że  jest  to  zwiększenie
wynagrodzenia e związku ze zwiększeniem najniższej płacy minimalnej.
Jest zmiana w klasyfikacji wynagrodzenia dla kapelmistrza p. Sygnarka, który
wcześniej występował jako osoba fizyczna a teraz jako firma.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, co to są za środki 1000 zł w
dziale kultura fizyczna.
Skarbnik Gminy Barbara Bińkiewicz powiedziała, że nie miała zabezpieczonych
środków dla sędziów na turniej.
W wyniku imiennego głosowania uchwałę przyjęto głosami: za – 13 radnych,
przeciw  - nie było, wstrzymał się od głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

3/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych z
tytułu kredytów i pożyczek.
Projekt uchwały radni otrzymali przed sesją. 
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Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że kredyt na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek był zaplanowany w budżecie gminy na 2019
rok.
Zapytał się,  czy zaciągamy cały kredyt? Czy nie można go wziąć później na
inwestycje, a kredyty spłacić z własnych środków?
Skarbnik Gminy Barbara Bińkiewicz powiedziała, że postępowanie przetargowe
i umowa na kredyt jest na całość, a wypłata odbywa się transzami. Z kredytów
nie mogą być generowane odsetki, za to grozi dyscyplina finansów publicznych.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy musimy wziąć kredyt na
całość?
Skarbnik  Gminy  Barbara  Bińkiewicz  powiedziała,  że  nie  rozważała  takiego
przypadku.
W wyniku imiennego głosowania uchwałę przyjęto głosami: za – 13 radnych,
przeciw  - nie było, wstrzymał się od głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Pkt 3. Sprawy różne.
Radny Dominik Górecki zaproponował. aby w ramach uczestnictwa negocjować
w sprawie cen za śmieci np. rzadziej odbierać niektóre frakcje.
Wójt  Mirosław  Jakubczak powiedział,  że  częstotliwość  uzależniona  jest  od
Grójca. Może gminy wiejskie będą mogły zmieniać stawki.
Poinformował  o  możliwości  pokwalifikowania,  3  m-ce  staż  wynagrodzenie
1000 zł plus zwrot za przejazd (kalkulacja ceny biletu autobusowego). Nie ma
barier  wiekowych.  termin  jest  elastyczny.  Zgłoszenia  do  p.  Życińskiej
Kierownika GOPS-u.
Radny Dariusz Rybak powiedział,  że  wyjdziemy z „Natury”, ale ważny jest
PSZOK.
Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że umowa jest bezterminowa.
Przewodniczący  Rady Piotr  Jakubczyk powiedział,  że  zgodnie  z  umową jest
miesięczny okres wypowiedzenia.
Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że jest możliwość złożenia wniosku do
Wojewody na drogę w centrum Wilkowa przy Ośrodku Zdrowia. Przy drodze
znajdują  się  punkty  publiczne,  będzie  kanalizacja  burzowa,  uzupełnienie
chodnika. Wiejskie drogi nie mają szans powodzenia.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że droga w Lipu tzw. Trakt
królewski ma 1200 m długości. Dotacja jest na cześć nie asfaltową w wysokości
66%  wartości.  W  ciągu  tej  drogi  jest  cześć  asfaltowa,  którą  trzeba
zmodernizować o długości 350m. na ten odcinek nie ma wyceny.
Wójt  Mirosław Jakubczak powiedział,  że wniosek jest  złożony do Marszałka
tylko  na  część  drogi  tłuczniowej.  P.  Mróz  ma  rozwiązanie  w  kwestii
odwodnienia odcinka przy szkole.
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Radny Sebastian Oziemski powiedział, że za Malo jest wpływów z targowiska w
Błędowie.  W  sezonie  nowalijek  jest  dużo  osób.  regulamin  korzystania  z
targowiska jest nieszczelny. Brak jest numeracji stanowisk.
Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że piknik powinien być, są koła gospodyń
niech się uaktywnią.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk
o  godz.  1210   zamknął  Sesję słowami:  „  Zamykam  Sesję  Rady  Gminy  w
Błędowie”.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: mgr Hanna Jankowska                              
                                                             Przewodniczył:  
                                                                                            Piotr Jakubczyk  
                                                                                       Przewodniczący
                                                                                                Rady Gminy Błędów
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