Protokół
z Sesji Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 28 grudnia 2006 roku
Ustawowy stan radnych
Faktyczny stan radnych
Obecnych radnych

-

15
15
14

Radni obecni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Animucka Jolanta
Barański Stanisław
Bukała Krzysztof
Grabowski Zbigniew
Kopiecki Jan
Łoś Stanisław
Majer Kamilla

8.Olczyk Stanisław
9.Poradzisz Maria
10.Siedlarczyk Józef
11. Skraboń Krzysztof
12. Szymczyk Barbara
13. Tatara Henryk
14 Witkowski Janusz

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Wójt Gminy- mgr Bogdan Witaszczyk
2. Skarbnik Gminy - Zofia Stolecka
3. Radca prawny - mgr Marian Stradel
4. Sołtysi ( zgodnie z listą obecności)
5. Zaproszeni kierownicy zakładów pracy z terenu gminy ( lista obecności)
6. Media i osoby zainteresowane obradami.
Punkt 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie guorum.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Łoś witając radnych ,
sołtysów i pozostałe osoby wymienione wyżej.
Przewodniczący stwierdził, że na sesja została zwołana prawomocnie z z zachowaniem
ustawowego terminu zawiadomienia radnych.
Na stan radnych 15, obecnych jest 14,( nieobecny Pan Paweł Tomaszewski z powodu
choroby), a więc obrady sesji są prawomocne do podejmowania uchwał.
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i porządku obrad.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Nie zgłoszono uwag do jego treści.
Radni wraz z zawiadomieniem otrzymali następujący porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji i porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie „ Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach prowadzonych w 2007 roku przez Gminę Wielgomłyny
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2007 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf za dostarczona
wodę i odprowadzanie ścieków.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
7. Uzgodnienie przez Radę Gminy Wielgomłyny projektu Rozporządzeń Wojewody
Łódzkiego w sprawie Piliczańskiego OCHK, Przedborskiego OCHK oraz Obszaru
Chronionego Krajobrazu i Nr 2 mapy w skali 1:100000
8. Zapytania i wnioski radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Do przedstawionego porządku obrad Wójt Gminy wnioskował o wycofanie z porządku obrad
punktu 4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w 2007 roku w związku z
nieobecnością na dzisiejszej sesji Przewodniczącej Gminnej Komisji do Spraw
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pani Bożeny Nowak.
Drugi wniosek to poszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały
powołującej Rade społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia - samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej.
Zgłoszone przez Wójta zmiany w porządku obrad zostały jednogłośnie przyjęte przez Radę
Gminy .
Punkt 3.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych w 2007 roku przez Gminę Wielgomłyny.
Regulamin wynagradzania nauczycieli był tematem obrad Komisji Oświaty, Kultury i
Zdrowia w dniu 19 grudnia 2006 roku z udziałem dyrektorów szkół z terenu gminy,
przedstawicieli miejscowych Związków Zawodowych oraz przedstawiciela Zarządu
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radomsku Pana M.Jedlińskiego . Projekt
regulaminu z wyprzedzeniem został złożony w Oddziale Związku i uzyskał pozytywną
akceptację. Wypracowane przez komisję zmiany przedstawione w opinii przez
przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Panią Barbarę Szymczyk zostały
przyjęte przez radę i uwzględnione w projekcie regulaminu.
Dyskusji w tym temacie nie podjęto. Uchwała Nr II/12/06 wraz z regulaminem została
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 4 .
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/15/03 Rady Gminy Wielgomłyny z
dnia 28 marca 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka
Zdrowia - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Wojewoda Łódzki w skład Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia powołał Panią
Barbarę Szymczyk w miejsce Pani Marianny Stępień - przedstawiciela Wojewody
Skład osobowy Rady Społecznej przedstawia się następująco:
1. Bogdan Witaszczyk - Przewodniczący Rady Społecznej
2. Barbara Szymczyk - Przedstawiciel Wojewody,
3. Krzysztof Skraboń - członek
4. Jolanta Animucka - członek
5. Zenon Wieczorek - członek
6. Maria Bakalarz - członek
7. Jadwiga Swiątkowska - członek
Zastrzeżeń do składu osobowego Rady Społecznej GOZ - nie zgłoszono.

Uchwała Nr III/13/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/15/03 Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka
Zdrowia - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Wielgomłynach została
podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 5
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf za dostarczoną
wodę i odprowadzanie ścieków.
Zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
ogłoszona w Dzienniku Ustaw Nr 123 z 2006 roku nakłada obowiązek corocznego ustalania
ceny wody. Dotychczasowa cena wody w wysokości 1,60 plus 7% Vat. uchwalona
Uchwałą Nr XVII/13/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa
Łódzkiego z 2005 roku Nr 159, poz. 1607) jest kwotą mieszczącą się w przedstawionej
przez Zakład Komunalny kalkulacji. ( kalkulacja stanowi załącznik do protokołu).
Wójt Gminy zwrócił uwagę, że przedstawiona przez Zakład Komunalny kalkulacja nie
zawiera kosztów odtworzeniowych nitki wodociągowej, stacji.. Po ujęciu powyższych
kosztów w kalkulacji koszt 1 m3 byłby wyższy.
Radni nie podjęli dyskusji. Projekt uchwały przedstawiony przez Przewodniczącego został
przyjęty jednogłośnie. Uchwała Nr III/14/06 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Zmiany w budżecie gminy dotyczyły zwiększenia dochodów budżetowych o kwote 38.000
złotych na modernizację dróg dojazdowych. środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Są to dodatkowe środki w tym roku. Wcześniej
otrzymaliśmy 75.000 złotych.
Ponadto otrzymaliśmy jako dodatkowe zwiększenie dotacji na zadania powierzone gminie o
kwotę zł. 21.460 na pomoc pracodawcą w ramach dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianych pracowników.
O takie same kwoty zwiększyły się wydatki budżetu gminy, przeznaczone na te same zadania.
W związku ze zwiększeniem środków na modernizacje dróg dojazdowych do pół i łąk w
załączniku Nr 3 do projektu uchwały dokonano przeniesień między rozdziałami i
paragrafami.
W dyskusji głos zabrała radna Poradzisz zwracając się z zapytaniem co za budynek został
zakupiony w Zagórzu przez Urząd Gminy. Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy.
Radni poprzedniej kadencji zdecydowali, że należy zakupić budynek po byłej zlewni mleka,
który był własnością Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku i stoi na gruntach komunalnych.
Decyzja radnych podyktowana była bliskim sąsiedztwem stacji wodociągowej i potrzebą
zabezpieczenia strefy ochronnej wokół stacji. W przypadku zakupu przez osobę prywatną i
założenia w budynku działalności gospodarczej o charakterze zanieczyszczającym grunt , a
następnie wody powierzchniowe będzie to stanowiło zagrożenie dla stacji. Wykupienie
budynku za kwotę 11 tys. złotych stanowi zabezpieczenie strefy ochronnej. Prowadzona była
w budynku zlewnia mleka, lecz osoba prowadząca tą działalność zrezygnowała przenosząc tę
działalność na swoją posesję. Budynek zostanie przekształcony w świetlicę dla młodzieży.
Więcej dyskusji nie było. Uchwała Nr III/15/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006
rok podjęta jednogłośnie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7
Uzgodnienie przez Radę Gminy Wielgomłyny projektu Rozporządzeń Wojewody
Łódzkiego w sprawie Piliczańskiego OCHK, Przedborskiego OCHK oraz Obszaru
Chronionego Krajobrazu i Nr 2 mapy w skali 1:100000
Uchwałą Nr XL V/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002
roku ( Dz.Urz. Woj.Łódz. Nr 249, poz. 3166 z 2002 roku) został uchwalony plan
przestrzennego zagospodarowania województwa łódzkiego. Jednym z elementóe Planu są
obszary chronionego krajobrazu, wyznaczone w celu ochrony terenów o zróżnicowanych
ekosystemach. Z formalnego punktu widzenia obszary te nie moga być traktowane jako
forma ochrony przyrody, ponieważ nie zostały powołane na mocy ustawy o ochronie
przyrody. Konieczne więc jest potwierdzenie istnienia tych obszarów odpowiednim aktem
prawnym. Objęcie tych terenów ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody
daje ponadto możliwość korzystania z publicznych środków finansowych na promowanie i
utrzymanie obszarów.
Art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 2006 roku o ochronie przyrody stanowi, że wyznaczenie
obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody, a jeśli obszar
nie został wyznaczony przez wojewodę, może on być wyznaczony przez radę gminy w
drodze uchwały. Zgodnie z art. 23 pkt.3 w/w ustawy wymagane jest uzgodnienie projektu
rozporządzenia wojewody w sprawie uznania za obszary chronionego krajobrazu z
właściwymi miejscowo radami gmin.
W związku z powyższym zostały przedłożone Radzie Gminy trzy projekty Rozporządzeń
Wojewody Łódzkiego w sprawie:
1. Piliczanśkiego OCHR ( Obszaru Chronionego Krajobrazu)
2. Przedborskiego OCHK
3. Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki
Do projektów zostały załączone opisy granic obszarów wraz z załącznikami graficznymi.
Pracownia Projektowa ATTYKA z Częstochowy ( projektanci studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz Planu Zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wielgomłyny) potwierdzili istnienie obszarów chronionych
krajobrazu, występujących na terenie województwa łódzkiego.
Po przeprowadzeniu konfrontacji projektów rozporządzeń z ustaleniami Zmiany Studium
Gminy Wielgomłyny stwierdza,że:
- granice poszczególnych Obszarów Chronionego Krajobrazu, są zbieżne z granicami
pokazanymi w Studium, za wyjątkiem południowego odcinka Przedborskiego OCHK w
rejonie miejscowości Folwark ( Błonie), które już zostały skorygowane na rysunku studium.
- ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów poszczególnych OCHK, nie stoją w
sprzeczności z ustaleniami zmiany Studium ,
- sformuowanie zakazów, które maja obowiązywać na obszarach OCHK w zdecydowanej
większości są zbieżne z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
Natomiast do dyskusyjnych zapisów skierowano:
- zapis dotyczący zakazów wydobywania do celów gospodarczych skał oraz skamieniałości
obszaru położonego na terenie miejscowości Goszczowa i Zagórze położonych na południe
od rezerwatu Chełmo. Na obszarze tym są skoncentrowane głównie tereny wydobywanego
kamienia. Na powyższym obszarze zakaz nie dotyczy terenów, które juz uzyskały koncesje.
Obligatoryjny zapis zakazu lokalizacji obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od
linii brzegów rzek jezior i innych zbiorników wodnych..

Projektanci planu postulują, aby Rada Gminy do projektu rozporządzenia wniosła następujące
uwagi i propozycje:
- Odnośnie OCHK Parku Pilicańskiego anulować zakaz dot. zabudowy w odległości 100
metrów od linii brzegu rzek, jezior i zbiorników wodnych na których inwestycje stanowić
będą uzupełnienie luk w istniejącej zabudowie.
- Odnośnie rozporządzenia OCHK Doliny Widawki wprowadzić zapis dopuszczający
eksploatacje kopalin na terenach przeznaczonych w zmianie studium oraz wprowadzić zapis
umożliwiający lokalizację nowych inwestycji stanowiących uzupełnienie luk w zabudowie.
Radni po wysłuchaniu mówców, zwrócili uwagę na blokowanie rozwoju wydobywania
kamienia piaskowca po przyjęciu w/w rozporządzeń. Działalność wydobywcza na tym terenie
prowadzona jest wcześniej niż tworzenie rezerwatów i stanowi w wielu rodzinach
podstawowe źródło utrzymania - informował radny Siedlarczyk ( mieszkaniec tych okolic)
Należy poczynić takie ustalenia granic rezerwatu, aby nie zamknąć drogi osobom
prowadzącym wydobywanie kamienia. postulował radny Siedlarczyk. Słuszność wypowiedzi
p. Siedlarczyka potwierdzili radni.
Powyższe uwagi Rady Gminy zostaną przedłożone Wojewodzie Łódzkiemu.
Radny Grabowski w punkcie tym poruszył sprawę dot. zagrożenia stwarzanego przez dużą
liczbę lisów w naszym terenie.
Punkt 8.
Zapytania i wnioski radnych
Na dzisiejszej sesji był obecny Pan Paweł Piekarski kandydat na Wójta Gminy
Wielgomłyny, startujący w wyborach w dniu 12 listopada 2006 roku z Komitetu Wyborczego
Pawła Piekarskiego , aby przedstawić swoje stanowisko w sprawie prowadzonej kampanii
wyborczej, wyników wyborów, złożonego przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego
protestu wyborczego oraz artykułów zamieszczanych w wydawanych publikacjach
( gazetkach) przez sympatyka Komitetu WPP i ripostowanych przez Komitet Wyborczy
PSL. Przewodniczący RG odczytał „List otwarty” Pawła Piekarskiego.
Prowadzona polemika : wybranego w demokratycznych wyborach Wójta Gminy Bogdana
Witaszczyka i kontrkandydata na wójta Pana Pawła Piekarskiego w efekcie sprowadziła się
do jednego celu - dobra gminy i jej mieszkanców.
W dyskusji zabrał głos Przewodniczący Rady Gminy, który stwierdził, że liczy na dobrą
współpracę wszystkich radnych, i że złożone ślubowanie zobowiązuje do sprawowania
powierzonego mandatu godnie i uczciwie, mając na względzie dobro naszej gminy i jej
mieszkańców.
Więcej dyskusji w tym temacie nie było.

Punkt 9.
Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący dziękując za aktywny udział w posiedzeniu zamknął obrady III sesji rady
Gminy.

Protokołowała:
Anna Jędrzejczyk.

