Protokól XI/2008
Z obrad Sesji Rady Gminy Brochów, która odbyla sie w dniu 12 marca 2008r. w
godzinach 1000-1230w sali Konferencyjnej Urzedu Gminy w Brochowie pod

przewodnictwemPrzewodniczacegoRady Gminy- PiotraSzymanskiego
Na ogólna ilosc 14 radnych w sesji udzial wzielo 13 .
Nie obecny usprawiedliwiony- Perkowski Andrzej
Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjecie porzadku posiedzenia.
3. Przyjecie protokolu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z dzialalnosci miedzysesyjnej Wójta Gminy
5. Zmiany w budzecie w 2007 r.
6. Zatwierdzenie uchwal w sprawie:

-

zatwierdzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008r

zatwierdzenie Programu Profilaktyki Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
na 2008r
zmian w budzecie na 2008r
zmian w statucie Zwiazku Miedzygminnego Kampinos
przystapienia Gminy Brochów jako czlonek zalozyciel do Stowarzyszenia Lokalna
Organizacja Turystyczna "Mazowsze Chopina"
zatwierdzenia planów pracy Sesji i Komisji Rady
7.Interpelacje i wnioski.
8.Wolne wnioski i zapytania.
9. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
1O.Zamkniecieobrad sesji
Ad. }!kt .1 - 2
Przewodniczacy Rady Gminy Piotr Szymanski dokonal otwarcia Sesji Rady Gminy.
Powital wszystkich obecnych na posiedzeniu. Przedstawiony porzadek posiedzenia
zostal przyjety jednoglosnie.
Ad pkt.3
Protokól. z poprzedniej sesji Rady Gminy zostal przyjety jednoglosnie
Ad.pkt.4
Wójt Gminy zajmowal sie w okresie miedzysesyjnym nastepujacymi zagadnieniami:
przewiduje sie przy korzystnych warunkach zakonczenie budowy kanalizacji w
Tulowicach za kanalem w m-cu kwietniu br.
zlozone zostaly wnioski na realizacje nastepujacych inwestycji wspólfinansowanych
ze srodków Samorzadu Woj.Maz.tj.
-rozbudowa i modernizacja oczyszczalni scieków
-remont drogi w Tulowicach
-modernizacja szkoly w Lasocinie
-budowa zbiornika wodnego w Lasicach.
na remont drogi w Plecewicach wystapilismy o udzielenie dotacji z FOGR
trwaja prace przy budowie remizy w Brochowie
konieczne jest dokonczenie drogi woj. Nr 705
zgloszona zostala potrzeba wykonania barier ochronnych przy drodze woj. w
Tulowicach przy posesji P. Fergina

pozyskalismy nowego inwestora na teren naszej gminy jest to firma "HELIO" ,która
zajmuje sie sprzedaza bakalii. Kupila nieruchomosc zabudowana po RSP Brochów i
nosi sie z zamiarem wybudowania zakladu
umorzona zostala pozyczka z WFOsr i GW w Warszawie, zaciagnieta na budowe
kanalizacji Brochów -Malanowo pod warunkiem wykorzystania umorzonych srodków
na budowe kanalizacji w Tulowicach.
Adl!kt.5
Skarbnik Gminy Pani Grazyna Makowiecka-Kalota przedstawila zmiany w budzecie gminy
w 2008r.
Rada jednoglosnie zatwierdzila nastepujace zmiany w budzecie gminy:
Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 292 318 zl i zmniejszyc o kwote 95 023 zl oraz
zwiekszyc przychody, zgodne z zalacznikami nr l,la i 3 do niniejszej uchwaly
Dochody po zmianie wynosza: 10 548 853 zl , a przychody bez zm. 220 882 zl.
Zwiekszyc wydatki budzetu o kwote 969 563 zl i zmniejszyc o kwote 322 268 zl
zgodnie z zal. nr2,2a,3 do uchwaly.
Wydatki po zmianie wynosza: 10 668 139 zl i rozchody bez zm. 551 596 zl
Plan zadan inwestycyjnych po zmianach stanowi zal. Nr 2b do uchwaly
Plan rachunków dochodów wlasnych po zmianach stanowi zal, Nr 2c do uchwaly
Ad. pkt. 6
Radni zatwierdzili jednoglosnie nastepujace uchwaly:
Uchwala Nr XI/60/2008
- w sprawie zmian w budzecie gminy na 2008r
Uchwala Nr XI/61/2008
- w sprawie zaciagniecia dlugoterminowej pozyczki z WFOsiGW
w Warszawie
Uchwala Nr XI/62/2008
- regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008r
Uchwala Nr XI/63/2008

-przystapienia Gminy Brochów jako czlonek zalozyciel do

Uchwala Nr XI/64/2008

Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Mazowsze
Chopina"
- w sprawie zmian w Statucie Gminy Zwiazku Miedzygmin
nego "Kampinos

Uchwala Nr XI/65/2008

-

Uchwala Nr XI/66/2008
Uchwala Nr XI/67/2008

Problemów Alkoholowych i innych uzaleznien w 2008 r.
- w sprawie uchwalenia planu pracy Sesji Rady Gminy na 2008r
- w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2008r

Uchwala Nr XI/68/2008

-w

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania

sprawie uchwalenia planów pracy stalych Komisji

Rady Gminy na 2008r
Ad.pkt.7
Interpelacji i wniosków nie bylo
Ad.pkt.8-9
Zapytania i wolne wniosk
Chudzynski Jaroslaw - nalezy zastanowic sie nad zakupem szambiarki.
Ostrowski - ponawiam sprawe komunikacji w m. Kromnów i na terenie calej gminy.
Dobrowolski - nalezy wyremontowac most na Górkach

ChudzynskiJaroslaw- wymianadachówz eternitudo 2030rnalezysie zastanowicjak
przyszlosciowo bedziemy to wykonywac.

Wójt Gminy- utrzymanie, ubezpieczenie, zatrudnienie kierowcy przyniosloby straty
Zakladowi Uslug Komunalnych, który i tak jest w trudnej sytuacji finansowej. Nosimy sie z
zamiarem rozbudowy oczyszczalni scieków i kanalizacji na caly teren gminy .Miejscowoscia
nadwislanskim chcemy zaproponowac budowe przydomowych oczyszczalni scieków
Wzorcowe oczyszczalnie scieków powstana w szkole Sladowie i Lasocinie. Istnieje
mozliwosc pozyskac srodki unijne w wysokosci 85% z Unii a pozostalym kosztem
obciazony zostanie zainteresowany.
Odnosnie mostu w Górkach nie zapominajmy ,ze most ten jest czescia ciagu drogi gminnej do
szkoly w Sladowie. Na moscie konieczne jest wykonanie zbrQjonejplyty betonowj.
Przyczólki i dzwigary stalowe wbudowane sa i chcemy to wykorzystac przy remoncie drogi.
Prace te nalezy wykonac przy niskim stanie wód w kanale.
Wymiane pokryc dachowych zgodnie z derektywami unijnymi kraj nasz powinien realizowac
do konca 2032r. Na wymiane dachów nie stac jest wlascicieli nieruchomosci ani tez gminy,
aby im w tym pomogla. Jedyna ,mozliwosc na dzien dzisiejszy to kredyty. Aktualnie gminy

zakladajabazy azbestoweaby znacrozmiarproblemu.Wedlugaktualnieobowiazujacych
przepisów mozna starac sie o pozyczke z WFOS i GW. Pozyczka ta przeznaczona bylaby
wylacznie na zdjecie eternitu z dachu i wywiezienie z posesji na skladowisko odpadów
azbestowych. Pozostale koszty wlasciciel budynku pokrywa w 100% z wlasnych srodków.
Potrzebe korzystania z pozyczki nalezy w gminie zglosic z rocznym wyprzedzeniem aby
zalatwic formalnosci w WFOS i GW w Warszawie. Nie mniej jednak po udzieleniu takiej
informacji mieszkancom, zgloszen w Urzedzie Gminy nie ma. Nalezy poczekac na
wyklarowanie sie polityki rzadu w tej sprawie.
Ad.l!kt.10
Na tym obrady Sesji Rady Gminy zakonczono.

