Absolutorium dla wójta
gminy Wielgomłyny
W poniedziałek, 23 czerwca 2014 roku odbyła się
XXXVII Sesja Rady Gminy Wielgomłyny. Najważniejszym
punktem porządku obrad było udzielenie wójtowi gminy
Bogdanowi Witaszczykowi absolutorium za 2013 rok.
Zanim jednak radni zaczęli pracę nad tym punktem,
debatowali nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
położonych w obrębach geodezyjnych Wielgomłyny,
Myśliwczów i Kolonia Myśliwczów. Projekt planu
zagospodarowania tego terenu był wcześniej wyłożony do
zapoznania się z nim przez wszystkich zainteresowanych a
także odbyły się spotkania z mieszkańcami zainteresowanych
miejscowości. Do tego projektu planu firma z Radomska
złożyła uwagę , która dotyczyła możliwości usytuowania na
tym terenie elektrowni wiatrowych. W przedłożonym projekcie
był wyraźny zapis, podtrzymujący wnioski mieszkańców wsi
Myśliwczów i Wielgomłyny, że takie elektrownie nie mogą być
budowane przy drodze powiatowej łączącej te miejscowości
ze względu na planowanie w tym terenie działalności
usługowej, rolniczej i zagrodowej.
Radni w głosowaniu zdecydowali o odrzuceniu tej
uwagi i jednogłośnie przyjęli projekt zagospodarowania w
wersji zaopiniowanej wcześniej przez Komisję Rozwoju
Gospodarczego gminy. Tym samym w obrębie Wielgomłyny,
Myśliwczów i Kolonia Myśliwczów nie powstaną elektrownie
wiatrowe.
W bloku dotyczącym przyjęcia uchwały o udzieleniu
absolutorium wójtowi gminy rozpatrzono i zatwierdzono
sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy
Wielgomłyny za 2013 rok a także zapoznano się z pozytywną
opinią na temat realizacji budżetu wydaną przez Regionalną
Izbę Obrachunkową z Łodzi.
Następnie głos zabrał wójt Bogdan Witaszczyk, który
przedstawił realizację 17 milionowego budżetu a także
omówił inwestycje wykonane w roku 2013..
Wśród inwestycji wykonany w 2013 roku było
budowanie sieci wodociągowej w Koloni Myśliwczów,
Wielgomłynach na ul. Radomszczańskiej oraz w Sokolej
Górze. Przygotowano też dokumentację techniczną do budowy
wodociągu od Krzętowa do Woli Życińskiej i Błonia. W 2013
roku wykonano chodnik w Niedośielinie a także rozbudowano
skrzyżowanie w Kruszynie wraz z ułożeniem chodnika i
położeniem nowej nawierzchni na tym skrzyżowaniu.
Rozbudowano skrzyżowanie w miejscowości Myśliwczów
budując wysepkę oddzielającą dwa pasy ruchu, kładąc nową
nawierzchnię oraz budując chodniki z kostki brukowej.
(Ciąg dalszy na str.2)
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