P r o t o k ó ł Nr III/2014
sesji Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r. w świetlicy środowiskowej
w Bujałach . Sesję rozpoczęto o godz. 9 oo.
Radni biorący udział w sesji :
1. Tadeusz Pietrzak
2. Szymon Ziarkowski
3. Piotr Chylak
4. Joanna Nowocin
5. Urszula Kamińska
6. Bożena Grochal
7. Krzysztof Stańczak
8. Waldemar Olborski
9. Stanisław Pietrzak
10. Marcin Szczałbach
11. Mariusz Górski
12. Jarosław Tkaczyk
13. Grzegorz Milczarek

-

Przewodniczący Rady Gminy
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Radna
Radna
Radna
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny

Radni nieobecni :
1.
2.

Karolina Kazała
Michał Pruszczyk

-

Radna
Radny

Ponadto w sesji udział wzięli :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Karolina Kowalska
- Wójt Gminy
Ireneusz Wojtczak
- Skarbnik Gminy
Katarzyna Ciołak
- Sekretarz Gminy
Agnieszka Szałowiło
- Radca prawny UG
Wanda Wróblewska
- Kier. Ref. protokołująca obrady sesji
Maria Domeradzka
- Przewod. Gminnej Komisji Roz .Prob. Alkoholowych
Anna Kraćkowska
- Przedstawicielka prasy
Sołtysi wg załączonej listy obecności.

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie miedzy sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego dotychczasowemu
najemcy.
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8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sadkowicach za 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2015 .
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Sadkowice na lata 2014 – 2030 .
13. Uchwalenie budżetu gminy na 2015 r.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje i wolne wnioski.
Ad. 1. Otwarcie sesji.
Otwarcia III sesji Rady Gminy Sadkowice dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan
Tadeusz Pietrzak . Powitał wszystkich radnych oraz gości zaproszonych biorących udział
w obradach sesji.
Ad. 2 . Stwierdzenie prawomocności obrad.
Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że dzisiejsze obrady są
prawomocne. Na ogólna liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 13 .
Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad otrzymaliście Państwo wraz z zawiadomieniem o terminie sesji
I stosownymi materiałami. Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Przystępujemy do głosowania. Kto z P i P radnych jest za przyjęciem proponowanego
porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w biurze rady i przed obradami sesji
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Czy są uwagi lub wnioski do protokołu z poprzedniej
sesji. Nie widzę . Przystępujemy do głosowania. Kto z P. i P. radnych jest za przyjęciem
protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie.
Ad. 5 Interpelacje radnych.
- r. W. Olborski - rozpoczęta jest budowa wodociągu w środku drogi do Gogoliny.
Nie jest prowadzona ciągiem , tylko w kilku miejscach rozkopano drogę. Czy tak powinno
być. Rozpoczęto budowę wodociągu w Turobowicach i Gogolinie jednocześnie.
Czy nie można było przeprowadzić wodociągów polami.

-
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- P. Wójt - wg informacji od Pana Gortatowicza to jest normalne, że jest kopane w drodze.
Dlaczego nie były podpisane służebności wcześniej dopiero w trakcie budowy, to wyjaśnię.
- r. W. Olborski – będzie problem z drogami, 5 km dróg będzie rozkopanych wiosną przy
budowie wodociągów. Jeśli mieszkańcy chcieli wodociąg , to powinni dać możliwość
przeprowadzenia wodociąg przez swoje działki, a nie przez środek drogi.
- P. Wójt- może zbierze się Komisja Infrastruktury i dokonamy oględzin stanu dróg na terenie
gminy.
Pan były wójt powiedział na zebraniach , że firma budująca wodociąg 7 godzin pracuje ,
sprawdza i zasypuje. Nie będzie problemu z przejazdem.
- r. W. Olborski – brak oznaczenia na drogach roboty drogowe, gdzie jest budowany
wodociąg.
- P. T. Pietrzak – Przewodniczący Rady Gminy , należy zwrócić uwagę na wiosenne
żwirowanie dróg. W pierwszej kolejności budować tam gdzie została zakończona budowa
wodociągów. Musimy poszukać na wiosnę dobrego żwiru.
P. Przewodniczący zwrócił się do Pani Wójt w sprawie PROW na lata 2015 – 2020 , aby
osoby które są odpowiedzialne w gminie za przygotowanie projektów unijnych zapoznały się
z tymi programami i określiły na co naszą gminę stać.
Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta miedzy sesjami w okresie od dnia 6 listopada 2014 r.
do 28 listopada 2014 r. – przedstawiła Pani Sekretarz Gminy .
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie miedzy sesjami od 1 grudnia 2014 r, do
19 grudnia 2014 r. – przedstawiła Pani Wójt.
Sprawozdania te ujęte na piśmie stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Po wysłuchaniu przedstawionego sprawozdania w dyskusji głos zabrali :
- r. W. Olborski - czy odśnieżaniem dróg na terenie całej gminy zajmuje się Pan Idzikowski.
- P. Sekretarz - tak . Natomiast zwalczaniem gołoledzi zajmuje się P. Plichta.
- r. G. Milczarek - jaka będzie opłata za wywóz śmieci wg nowego przetargu.
- Od jednej osoby na tym samym poziomie , natomiast zwyżka dla rodzin wieloosobowych
proponujemy z 24 na 28 zł.
- r. W. Olborski – czy mieszkańcy Skarbkowej po wybudowani ograniczników na drodze są
zadowoleni.
- r. Sz. Ziarkowski – tak.
Ad. 7 . Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego
dotychczasowemu najemcy.
P. Wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie zawarcia z dotychczasowym najemcą
Panią Małgorzatą Szcześniak kolejnej umowy najmu, na okres nie dłuższy niż 1 rok,
dotyczącej oddania w najem lokalu użytkowego o powierzchni 75,37 m2 , składającego się
z pomieszczeń : kuchni do wydawania posiłków, magazynku, korytarza i sanitariatów,
położonego na działce nr 599/1 w miejscowości Lubania , w budynku Zespołu Szkół
w Lubani, stanowiącym własność Gminy Sadkowice, z przeznaczeniem na prowadzenie przez
najemcę działalności gospodarczej - usług gastronomicznych.

-
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Wartość czynszu miesięcznie wynosi 1.414 zł. netto . Prosi o obniżenie czynszu miesięcznie
o 100 zł. netto. lub założenie licznika .
- r. Sz. Ziarkowski – czy ta Pani korzysta ze wszystkich urządzeń .
- P. Wójt - tak.
- r. K. Stańczak – ta Pani przygotowuje w tym lokalu posiłki dla dzieci uczących się w szkołach
na terenie naszej gminy. Do tych posiłków nie ma uwag.
- r. W. Olborski – lepiej by było, aby każda szkoła na terenie naszej gminy posiadała stołówkę,
ale na razie nie możemy sobie na to pozwolić.
– P. Przewodniczący – czy ktoś z P. radnych chce jeszcze zabrać głos. Przystępujemy do
głosowania . Kto z P. i P radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie oddania w najem
lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Sadkowicach za 2014r.
- P. Przewodniczący – proszę Panią M. Domeradzką Przewodniczącą Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przedstawienie sprawozdania.
- P. Domaradzka - Państwo radni otrzymali sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z zawiadomieniem o terminie sesji. Czy są
uwagi lub wnioski do przedstawionego sprawozdania. Komisja posiada środki z zezwoleń na
sprzedaż alkoholu i tymi środkami dysponuje. Pomagamy szczególnie młodzieży z rodzin
dotkniętych alkoholizmem , ale i dorosłym jeśli chcą się leczyć. Kierujemy osoby za ich zgodą
na leczenie. Organizujemy zawody sportowe, wyjazdy na basen.
- r. P. Chylak – czy nie można tych pieniędzy ze sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego.
- P. Domeradzka – nie możemy tych pieniędzy przeznaczyć na inny cel, niż walka
z alkoholizmem.
- P. Przewodniczący – jaki jest w obecnej chwili stan rodzin z „ Niebieska Kartą „
czy tych rodzin przybywa. Czy policja do takiej rodziny, może wejść o każdej porze dnia
i nocy.
- P. Domeradzka - stan tych rodzin utrzymuje się na takim samym poziomie.
Policja może wejść do takiej rodziny o każdej porze dnia i nocy co najmniej co 2 tygodnie.
- Pan Przewodniczący – czy ktoś z Państwa radnych chce jeszcze zabrać głos.
Zamykam pkt. 8 i przechodzimy do punktu następnego.
- Pan Przewodniczący – wprowadzamy do porządku obrad jako pkt 13 a.
„ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sadkowice na lata 2015 – 2030 „.
Kto z P i P radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o „ podjęcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2015-20030 .
Porządek obrad został uzupełniony jednogłośnie.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii
na rok 2015 r.

- 5 - Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2015 .
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
- P. Przewodniczący – proszę o zabranie głosu P. Skarbnika.
- P. Skarbnik – uchwałę w sprawie wydatków niewygasających podejmujemy po raz
pierwszy. W dniu 5 sierpnia 2014 r. zgodnie z zawartą umową Nr 185/2014 zlecono
w
trybie przetargu nieograniczonego firmie PUPH BENERA i SYN S.C. wykonanie przebudowy
stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaleń tj. jednego z etapów zadania pn. Budowa stacji
uzdatniania wody w miejscowości Studzianki i przebudowa stacji uzdatniania wody w
miejscowości Kaleń oraz budowa stacji wodociągowych w Gminie Sadkowice. Termin
wykonania zadania określono na dzień 15 grudnia 2014 r. Z informacji uzyskanych od
wykonawcy wynika, że najwcześniejszy możliwy termin wykonania przez niego tego zadania
to 8 stycznia 2015 r. W związku z powyższym przesunie się termin zapłaty dla wykonawcy
zadania z miesiąca grudnia 2014 roku na miesiąc styczeń 2015 roku co spowoduje
konieczność podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego 2014 r. Do tego zadania potrzebny nam będzie protokół odbioru. Dziś
będziemy lokować środki. Kary umowne będą naliczone od wykonawcy od 16 grudnia 2014 r.
Wykonawca wie, że będzie miał potracone z zapłaty za wykonaną usługę.
P. Przewodniczący – czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos. Przystępujemy do
głosowania. Kto z P. i P. radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
- P. Skarbnik – ta uchwała porządkuje nam budżet. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę
246.671,00 zł. w tym dochody bieżące o kwotę 246.671,00 zł. Są to wpływy z podatku od
telekomunikacji 239.714,00 zł. i 6.957 ,00 zł. z kapitału ludzkiego. Te pieniądze mamy już
na koncie.
Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 474.211,00 zł. w tym dochody majątkowe o kwotę
474.211,00 zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.957,00 zł.
Zmniejsza się wydatki inwestycyjne budżetu o kwotę 234.497,00 zł. w tym wydatki
majątkowe o kwotę 234.497,00 zł.
- P. Przewodniczący – czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 r. Przystępujemy do głosowania . Kto z P. i P. radnych jest za podjęciem uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Sadkowice na lata 2014 – 2030.

- 6 - P. Skarbnik - zwiększono dochody budżetu o kwotę 246.671,00 zł. w tym dochody bieżące
o kwotę 246.671,00 zł. Jednocześnie zmniejszono dochody budżetu o kwotę 474.211,00 zł.
w tym dochody majątkowe o kwotę 474.211,00 zł. Plan dochodów ogółem po dokonanych
zmianach wynosi 17.350.746,24 zł.
Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 6.957,00 zł. w tym wydatki bieżące o kwotę 6.957,00
zł. Jednocześnie zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 234.497,00 zł. w tym wydatki
majątkowe o kwotę 234.497,00 zł. Plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi
19.663.832,24 zł. W wykazie przedsięwzięć na lata 2014 – 2017 zmniejszono łącznie nakłady
Finansowe na przedsięwzięcie pn. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości
Studzianki i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaleń oraz budowa sieci
wodociągowych w Gminie Sadkowice do kwoty 5.514.645 zł. Zmniejszono limit wydatków
na to przedsięwzięcie w 2014 roku do kwoty 1.017.499,00 zł.
Po dokonaniu powyższych zmian sytuacja finansowa Gminy Sadkowice przy realizowaniu
wszystkich zaplanowanych dochodów , przychodów , wydatków i rozchodów pozwoli gminie
na realizowanie zaplanowanego budżetu w 2014 r. i planowanie budżetów na rok 2015 i lata
następne spełniając wymogi ustawowe określające dopuszczający wskaźnik spłat zobowiązań
Ogólna kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 9.255.619,44 zł.
- Pan Przewodniczący – czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2014-2030 .
Przystępujemy do głosowania . Kto z P i P radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2014-2030.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.
- P. Przewodniczący Rady Gminy – otrzymaliście państwo projekt budżet na 2015 r.
Na początku grudnia 2014 r. i mieliście możliwość zapoznania się z nim . Radni wcześniej na
komisjach zapoznali się z projektem budżetu i nie ma potrzeby ponownie go przedstawiać.
- r. W. Olborski - nie ma sołtysów na dzisiejszej sesji , widocznie nie mają większych
problemów , ale miło by było gdyby chcieli coś na temat nowego budżetu powiedzieć.
- P. Przewodniczący – wszyscy sołtysi zostali poinformowani o terminie sesji.
- P. S. Żak - w imieniu Związku Emerytów i Rencistów chcemy się dowiedzieć , czy w
nowym budżecie znajdą się środki na remont naszej świetlicy w Sadkowicach .
Centralne ogrzewanie już drugą zimę jest nieczynne . Szkoda , żeby budynek stał i niszczał.
- P. Skarbnik – ogółem na bieżące wydatki świetlic i klubów zaplanowano w budżecie
26 890 zł. A tych gminie przybywa. Aktywnie funkcjonują świetlice : w Bujałach, Lewinie,
Rzymcu , Kłopoczynie. Dodatkowo na działalność Klubu Seniora z budżetu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 19 077 zł. Dobrze nam jest w Bujałach, ale od
początku nasza siedziba mieściła się w Sadkowicach i tam najlepiej czujemy się u siebie.
Może dałoby radę zrobić coś , żebyśmy mogli tam wrócić.
- P. Sekretarz - może poczekamy na program unijny wspieranie aktywności osób starszych
I osób młodych, wchodzących dopiero na rynek pracy. Nie ma jeszcze szczegółów do naszego
województwa , ale myślę , że warto poczekać.
- r. W. Olborski - pojedziemy do Klubu Seniora w Sadkowicach i zobaczymy co da się zrobić.
Jeśli będą środki można przystąpić do remontu .

- 7 - P. Wójt przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy
Sadkowice na 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa opiniuje pozytywnie przedłożony
projekt budżetu gminy Sadkowice na 2015 r. Projekt uchwały budżetowej został opracowany
zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu określonej Uchwałą Nr IV/24/2011 Rady
Gminy Sadkowice w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Projekt uchwały zawiera wszystkie elementy określone w uchwale wraz z objaśnieniami
I uzasadnieniem.
- r. G. Milczarek – Przewodniczący Komisji Budżetu. Komisja zapoznała się z budżetem
i pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2015 r.
Uchwała Nr III/368/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania
planowanego deficytu budżetowego Gminy Sadkowice w 2015 r. RIO opiniuje pozytywnie
możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej deficytu budżetu
Gminy na 2015 r. RIO wydając niniejszą opinię wziął pod uwagę dane wynikające z projektu
budżetu gminy na 2015 r. oraz z prognozy kwoty długu załączonej do projektu wieloletniej
prognozy finansowej gminy Sadkowice. Na podstawie określonych w projekcie budżetu
wielkości dochodów i wydatków ustalono, że gmina zaplanowała deficyt budżetu w
wysokości 908.966 zł. i założyła jego sfinansowanie przychodami z tytułu zaciągniętych
pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w kwocie 663.626 zł. oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości
245.340 zł. Gmina planuje pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi , zakładając
nadwyżkę w wysokości 863.660 zł. Planowane do zaciągnięcia w 2015 roku kredyty i
pożyczki w wysokości 2.342.166 zł. pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 663.626 zł. oraz
wolne środki w kwocie 60.000 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu
w wysokości 908.966 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów w kwocie 2.156.826 zł. Wysokość planowanego długu na koniec roku
budżetowego 2015 - to kwota 10.104.585,44 zł. Relacja długu do planowanych dochodów
ogółem budżetu kształtować się będzie na poziomie 51,80 %.
- P. Przewodniczący - czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos w sprawie budżetu gminy
na 2015 r. Przystępujemy do głosowania.
Kto z P i P radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
13 a. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sadkowice na lata 2015 – 2030 .
- P. Skarbnik - do opracowania prognozy dochodów na rok 2015 wykorzystano dane
z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od
osób fizycznych , pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura
Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych.
Dochody ustalone na 2015 rok to kwota 19.507.521,00 zł. w tym : dochody bieżące to kwota
15.700.765,00 zł. dochody majątkowe - 3.806.756,00 zł. W kwocie dochodów majątkowych
na 2015 rok uwzględniono dochody ze środków budżetu UE w wysokości 3.232.113,00 zł.

- 8 Przyznane przez Samorząd Województwa Łódzkiego na realizację zadań związanych budową
stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaleń oraz dotację przyznaną przez Zarząd
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie
296.643,00 zł. W planie dochodów uwzględniono również dotacje otrzymane od innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych - 218.000 zł.
Dochody ze sprzedaży majątku gminy w roku 2015 oszacowano na łączna kwotę 60.000,00
zł. W latach 2016 – 2030 nie planuje się sprzedaży majątku gminy. Dochody bieżące w latach
2016-2030 zaplanowano na poziomie 16.900.000,00 zł. Na główne źródła dochodów
bieżących w latach 2015 do 2030 składać będą się subwencje, dotacje oraz dochody własne.
W 2015 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.837.105,00 zł. Przyjęto zasadę, że
w latach następnych zachowany zostanie zrównoważony poziom wydatków bieżących ze
względu na duży poziom wydatków inwestycyjnych w latach 2014 – 2018, przy założeniu
stałego poziomu dochodów bieżących. Poziom wydatków majątkowych wynika z zestawienia
zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku i wynosi 5.579.382,00 zł .
W latach następnych wydatki majątkowe przedstawione są w założeniach zawartych w
wykazie przedsięwzięć na lata 2015 – 2018 .
Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2015 do 2030 wzięto pod uwagę
zawarte umowy kredytowe , harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia
zobowiązania w latach następnych . Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w
kwotach przyjętej symulacji uwzględniającej koszt pieniądza w czasie. Kwota długu po
zrealizowaniu zaplanowanych przychodów i rozchodów na koniec 2015 r. wyniesie
10.104.585,44 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy
o finansach publicznych w 2015 roku wyniesie 4,66 % przy maksymalnym dopuszczającym
wskaźniku na poziomie 4,75 % .
Wykaz przedsięwzięć na lata 2015 – 2018. W ramach programów, projektów lub zadań
pozostałych Gmina Sadkowice w roku 2015 planuje wydatkować kwotę 460.000,00 zł.
w roku 2016 kwotę 1.217.425,00 zł. w roku 2017 kwotę 850.000,00 zł. i w roku 2018 kwotę
802.575,00 zł. W tym okresie w powyższych kwotach mieszczą się następujące
przedsięwzięcia :
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Nowe Sadkowice , Trębaczew , Kłopoczyn
, Nowy Kłopoczyn , Zaborze wraz z likwidacją azbestowej sieci wodociągowej w Kłopoczynie,
Nowym Kłopoczynie i Zaborzu – planowana kwota wydatków na 2015 rok wynosi 30.000,00
zl. na 2016 rok - 317.425,00 zł , na 2017 rok 350.000,00 zł. i na 2018 rok 332.575,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bujały – planowana kwota wydatków na rok
2015 - 400.000,00 zł. i na 2016 rok 400.000,00 zł.
Budowa nowoczesnej infrastruktury oświatowej w Gminie Sadkowice – planowana kwota
wydatków na rok 2015 wynosi 30.000,00 zł. na 2016 rok 500.000,00 zł. na 2017 rok
500.000,00 zł.
- P. Przewodniczący – czy ktoś z Państwa chce zabrać głos. Przystępujemy do głosowania.
Kto z P. i P. radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2015 – 2030.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. 14. Wolne wnioski i zapytania .
- r. W. Olborski - bobry przewróciły drzewa do wody nad stawem w Sadkowicach .
Należałoby te drzewa usunąć , ale znajdują się na działce prywatnej. Czy można zmusić
właściciela drzew do usunięcia drzew i podcięcia gałęzi. Przechodzi tam linia
energetyczna.
- P. Radca prawna – tak .
- r. K. Stańczak – kiedy będzie ustalona opłata za wywóz śmieci .
- P. Skarbnik – opłata za wywóz śmieci będzie przyjęta po staremu , ale od miesiąca marca
będzie nowa uchwała.
– A. Marczak – sołtys wsi Bujały , jak wygląda współpraca gminy Sadkowice
z konserwatorem zabytków. Jest kapliczka Św. Jana w Bujałach , jest to obiekt zabytkowy,
nie możemy go remontować bez zgody konserwatora zabytków. Mieszkańcy wsi Bujały
dołożyli by do remontu kapliczki. Szczególnie niebezpieczny jest dach, który przecieka
i niszczy kapliczkę.
- r. S. Pietrzak - co będzie dalej z pałacem w Bujałach.
- P. radca prawna - była wydana decyzja przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
który nakazał remont pałacu w Bujałach do 30 czerwca 2014 r. Składaliśmy odwołanie do
Ministerstwa Kultury i przedłużono nam termin remontu do 31.12. 2014 r. Konserwator
nakazał nam wykonanie decyzji. Odwołaliśmy się do Sądu , który podtrzymał decyzję
Ministerstwa i Konserwatora Zabytków. Na dzień dzisiejszy decyzja jest niewykonalna. Na
gminę może być nałożona grzywna nawet do 50 tys. zł. Złożyliśmy skargę do NSA . Musimy
podjąć działania, aby nie zapłacić tej kary.
– r. G. Milczarek – czy nie możemy się tego pałacu zrzeknąć .
P. radca prawna - nie . Właściciel ma wykonać remont.
Ad. 15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
- P. Przewodniczący - czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos.
Ponieważ wyczerpaliśmy zaplanowany porządek obrad , dziękuję wszystkim za przybycie i
zamykam obrady o godz. 1130.
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