
Protokól Nr XII /2007

z obrad Sesji Rady Gminy w Brochowie, która odbyla sie w dniu 15 kwietnia 2008r
w sali konferencyjnej w godzinach 1000_1245pod przewodnictwem Piotra Szymanskiego

Przewodniczacego Rady Gminy Brochów

Na ogólnailosc 15 radnych w Sesji udzial wzielo 15.
Zaproszeni na Sesje Rady Gminy:
Wójt Gminy - Fijolek Andrzej
Skarbnik Gminy - Grazyna Makowiecka -Kalota.
Sekretarz Gminy - Bogdan Dobrzynski
Porzadek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjecie porzadku posiedzenia.
3. Slubowanie nowo wybranego Radnego
4. Przyjecie protokolu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z dzialalnosci miedzysesyjnej Wójta Gminy
6. Zmiany w budzecie w 2008 r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budzetu Gminy za 2007 r..
8 Zatwierdzenie uchwal w sprawie:

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brochów
zmian w budzecie w 2008r
akceptacji projektu systemowego "Re/integracja" osób zagrozonych wykluczeniem
spolecznym na terenie gminy Brochów
uchwala w sprawie zmian w skladach stalych komisji rady
wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Zwiazku Miedzygminnego "Kampinos"

9.lnterpelacje i wnioski.
10.Wolnewnioski i zapytania.
11. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
12.Zamkniecieobrad sesji

Ad. pkt .1 - 2
Przewodniczacy Rady Gminy Piotr Szymanski dokonal otwarcia Sesji Rady Gminy.
Powital wszystkich obecnych na posiedzeniu. Przedstawiony porzadek posiedzenia
zostal przyjety jednoglosnie.

Ad.}!kt. 3

Przewodniczacy Rady Gminy przystapil do ceremonii zlozenia slubowania przez nowo
wybranego radnego Pana Przemyslawa Kaminskiego.
Po odczytaniu roty i zlozenia slubowania pogratulowal objecia mandatu radnego
Rady Gminy Brochów.
Ad. }!kt. 4

Protokól Nr XII 2008 z poprzedniej Sesji Rady Gminy zostal przyjety 13 glosami



Ad.l!kt.5

Wójt Gminy zajmowal sie w okresie miedzysesyjnym nastepujacymi zagadnieniami:
-Gmina wystapila do Samorzadu Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie
Samorzadowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza na nastepujace zagadnienia:
-budowy kanalizacji sanitarnej w Tulowicach za kanalem /otrzymalismy 100 tys zl
kwota ta zostanie przeznaczona na podbudowe drogi w Tulowicach za kanalem/
-modernizacja drogi w Przeslawicach /nad Bzura/.
-Rozwazamy mozliwosc zlozenia wniosku o pozyskanie srodków unijnych na realizacje
budowa zbiornika wodnego "Lasice"
-czynie starania o polozenie nakladki asfaltowej na drodze wojewódzkiej na brakujacym
odcinku Tulowice- WilczeSladowskie/ogloszonyzostalprzetargna dokonczenieodcinka
drogi 705./
-Na dokonczenie budowy kanalizacji w Tulowicach zostal zlozony wniosek do
WFOS i GW o udzielenie pozyczki w wysokosci 450 tys zl.
-W ramach Samorzadowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza uzyskalismy dotacje
w wysokosci 50 tys zl na modernizacje i rozbudowe oczyszczalni scieków
-zlozony zostal wniosek o dofinansowanie w ramach Samorzadowego Instrumentu Wsparcia
Rozwoju Mazowsza termomodernizacji Publicznego Gimnazjum w Lasocinie /otrzymalismy
50 tys zl, miedzy innymi pieniadze zostana przeznaczone na wymiane okien.
-Staramy sie pozyskac dwie studnie glebinowe od Urzedu Miasta ,które znajduja sie w m,
Wólka Smolana i Konary.
-trwa budowa magistrali energetycznej na terenie gminy
Ad.l!kt.6

Sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za 2007r przedstawila Skarbnik Gminy
Grazyna Makowiecka -Kalota, przedstawila wniosek Komisji Rewizyjnej,
Uchwale Nr 6l/08/P Skladu Orzekajacego RIO w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2008 w
sprawie wydania opinii o przedlozonych przez Wójta Gminy Brochów sprawozdaniach
z wykonania budzetu za 2007 r.
Uchwala Nr 6l/08/P Skladu Orzekajacego RIO w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2008 r.
wyraza pozytywna opinie o przedlozonym przez Komisje Rewizyjna Rady Gminy w
Brochowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Wykonanie planu dochodów i wydatków przebiegalo zgodnie z planem.
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 2007 r Radni Rady Gminy
w glosowaniu jawnym udzielili absolutorium Wójtowi Gminy - za udzieleniem absolutorium
glosowalo 15radnych / tj .100% skladu Rady /

Ad.l!kt.7

Zmiany w budzecie gminy na 2008r przedstawila Pani Grazyna Kalota-
Makowiecka Skarbnik Gminy - Radni nie wniesli zastrzezen do przedstawionych zmian w
budzecie gminy na 2008r.
Zwiekszyc dochody budzetowe o kwote 172 000 zl zgodnie z zalacznikiem Nr 1 i 3 do
uchwaly
Dochody po zmianie wynosza: 10 720 853 zl, przychody bez zm. 670 882 zl
Zwiekszyc wydatki budzetu o kwote l84300zl i zmniejszyc o 12300 zl, zgodnie z zal.
Nr2 i 3 do uchwaly.
Wydatki po zmianie wynosza: 10 840 139 zl. i rozchodybezzm. 551596zl
Plan zadan inwestycyjnych po zmianach stanowi zal.2b do uchwaly.



Ad.pkt.8
Radni zatwierdzili jednoglosnie nastepujace uchwaly:
Uchwala NrXII/69/2008 - w sprawiezmianw budzeciegminyna 2008r
Uchwala NrXII170/2008- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytulu

wykonania budzetu gminy za 2007r
Uchwala NrXIII71/2008 - akceptacji projektu systemowego "Re/integracja" osób

zagrozonych wykluczeniem spolecznym na terenie gminy
Brochów

Uchwala NrXII172/2008- w sprawie uzupelnienia skladów osobowych stalych komisji
Rady Gminy.

Uchwala NrXIII73/2008- w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Zwiazku
Miedzygminnego "Kampinos"

Ad.pkt.9 Interpelacji nie bylo
Ad.pkt.10-11
Chudzynski Jaroslaw - zaproponowal by wystapic z podziekowaniem pracownikom
Wojewódzkiego Zarzadu Dróg Wojewódzkich oddzial Gostynin za sprawne usuwanie
nadmiernych zakrzaczen i odsniezania dróg.
WójtGminy- wspólpracaz ZarzademDrógukladasie bardzodobrze.
Chudzynski Jaroslaw na jakim etapie jest realizacja wodociagu w pólnocnej czesci gminy
Wójt Gminy - gmina opracowala dokumentacje. W opracowaniu jest wniosek i czekamy
termin jego zlozenia.
Chudzynski Jaroslaw - zapytal o udroznienie kanalu kromnowskiego
Wójt Gminy - kanal kromnowski i urzadzenia wodne sa pod zarzadem Wojewódzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Dokumentacja jest wykonana i oczekujemy ,ze po uzyskaniu niezbednych decyzji zostana
rozpoczete prace.
Chudzynski Jaroslaw - dlaczego zostala dokonana zmiana kierownika opieki spolecznej
Wójt Gminy- Pani kierownik miala umowe, która wygasla z koncem marca i nosi sie z
zamiarem odejscia na emeryture z dniem 1 wrzesnia 2008r Wobec powyzszego Pani Sabina
Wasiak przekaze swoje obowiazki i przygotuje Pania Jackowska Renate do pelnienia
obowiazków kierownika.
Chudzynski Jaroslaw - czym sa spowodowane dzialania do podejmowania realizacji projektu
systemowego "Re/integracja" osób zagrozonych wykluczeniem spolecznym na terenie gminy
Brochów .
JackowskaRenata- projektemtymzostanaobjeteosobybezrobotneposzukujacepracy,
korzystajace dlugotrwale ze swiadczen opieki spolecznej lubmlodziez od 15 do 25 roku zycia
ze srodowisk zagrozonych wykluczeniem spolecznym. Uczestnicy zostana wybrani na
podstawie danych z osrodka przez komisje. W ramach realizacji projektu objetych wsparciem
bedzie 9 osób o niskim statusie materialnym. Narzedziem realizacji tego zadania bedzie
kontrakt socjalny w ramach tego kontraktu osoby te beda kierowane na zajecia takie jak:
Indywidualne poradnictwo /socjalne prawne ,psychologiczne, zawodowe w tym
diagnozowanie sytuacji bezrobotnego w celu ustalenia jego mozliwosci na rynku pracy/
Przewiduje sie zatrudnienie 1 pracownika socjalnego /w ramach projektuj ,pozyskanie i
adaptacja dodatkowego pomieszczenia i wyposazenie go na potrzeby projektu.
Osoby objete programem naucza sie samodzielnosci i funkcjonowania w spoleczenstwie,
wejda na rynek pracy i utrzymaja zatrudnienie .Zjawisko marginalizacji zostanie ograniczone.
Stepien Ewa - czy mozna poszerzyc sklad komisji o osobe radnego



Jackowska Renata - oczywiscie, ze tak nie ma zadnych przeszkód.
Jakubowski Marek - poinformowal, ze obiecana kwota na zakup samochodu dla]
wysokosci 20.000zl okazala sie za mala. Satysfakcjonujaca kwota to 37 .000 zl
Wójt Gminy - Gmine nie stac jest na dofinansowanie jednostek panstwowych.
Rozstrzygniecie tego problemu jeszcze potrwa

Ad. .l!kt. 12

Na tym obrady Sesji Rady Gminy zakonczono.

......................................................
protokolant


