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DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
„Na cmentarzu płomyki złote
i groby w chryzantemach.
Ludzie przyszli tu z myślą o tych,
których już nie ma.
Wspominają drogie imiona,
zasłaniają lampki przed wiatrem,
dla tych bliskich wieńce zielone
i bukiety jesienne pełne kwiatów.”
"Święto Zmarłych" - Bechler H.

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY

Dnia 2 października 2015 roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyło się wspólne posiedzenie komisji: Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku
Publicznego i Komisji Rewizyjnej.
Zasadniczymi tematami wspólnego posiedzenia było wypracowanie stanowiska w sprawie pisma Wojewody Łódzkiego dotyczącego
przyjęcia przez gminę uchodźców z Syrii, zagospodarowania kompleksu w Borowcu i decyzja w sprawie majątku po Spółdzielni Kółek
Rolniczych w Wielgomłynach.
Jako pierwsza została podjęta decyzja w sprawie uchodźców z Syrii. Gmina nie posiada zaplecza mieszkaniowego, socjalnego jak
również edukacyjnego by móc zapewnić minimum bytowe dla osób mających osiedlić się na terenie gminy Wielgomłyny. Członkowie komisji
wyrazili obawę wynikającą z różnic kulturowych i religijnych jaka dzieli Polaków od Syryjczyków i tak w wyniku głosowania 13 głosów
przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu Komisje podjęły decyzję o braku możliwości przyjęcia uchodźców z Syrii przez gminę Wielgomłyny.
Komisje jednogłośnie podjęły decyzję o rozpoczęciu prac zmierzających do utworzenia centrum rekreacyjno-turystycznego
w miejscowości Borowiec. Inwestycja ta będzie miała charakter długoterminowy, a pieniądze na jej realizację gmina Wielgomłyny będzie
chciała pozyskać ze środków Unijnych. Prace w najbliższym czasie rozpoczną się od zbadania wody pod kątem czystości w rzece
Biestrzykówce. Badanie to ma na celu ustalenie czy woda w rzece jest czysta i czy spełnia wymogi Ministra Środowiska i Ministra Zdrowia, by
była wykorzystana do utworzenia kąpieliska. Etapami będą wykonywane prace polegające na remoncie jazu na rzece, wyszlamowaniu
i oczyszczeniu stawów oraz wykoszeniu grobli. Wszystkie planowane prace zostaną podjęte, by dążyć do zapełnienia stawów wodą z rzeki
Biestrzykówki, oraz w przyszłości utworzenia bazy turystycznej, miejsca wypoczynku, oraz bazy szkoleniowo-noclegowej.
Ostatnim tematem wspólnego posiedzenia Komisji było podjęcie decyzji w sprawie majątku po Spółdzielni Kółek Rolniczych
w Wielgomłynach. Komisje jednogłośnie podjęły decyzję o wydzierżawianiu terenu gdzie dotychczasową swoją działalność prowadziła
Spółdzielnia Kółek Rolniczych. Tereny te posiadają potencjał usługowo-przemysłowy oraz przystosowane zostały do handlu w tym sprzedaży

