specjalny list skierowany do mieszkańców gminy od Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Artura Bagieńskiego.
Po części oficjalnej odbył się Koncert Operetki Poznańskiej pt. „Przetańczyć całą noc” w wykonaniu Solistów Teatru
Muzycznego w Poznaniu: Agnieszki Wawrzyniak, Bartosza Kuczyka oraz Mirosława Niewiadomskiego. Koncert był niewątpliwie
niezapomnianym przeżyciem dla całej publiczności, trwał ponad godzinę i zakończył się owacją na stojąco.
Na zakończenie VIII Spotkania Karnawałowego licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy do późnych godzin wieczornych
bawili się na zabawie tanecznej, o której oprawę muzyczną zadbał zespół PULSAR z Przedborza.

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
GMINY WIELGOMŁYNY Z PRAC RADY ZA 2015 ROK
W roku 2015 Rada Gminy Wielgomłyny obradowała na 10 sesjach zwykłych podejmując 115 uchwał dotyczących zadań własnych
gminy, zadań zleconych z administracji rządowej, porozumień z organami tej administracji oraz zadań inwestycyjnych
zatwierdzonych w budżecie gminy.
W pierwszym kwartale Rada uchwaliła budżet gminy na 2015 rok oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała nową Społeczną Radę Gminnego Ośrodka Zdrowia. Na wniosek powiatu
radomszczańskiego pozytywnie zaopiniowano pomoc rzeczową na budowę chodników oraz zgodzono się na przyjęcie zadań z zakresu
zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych i zaakceptowano stawkę utrzymania 1km do 2018 roku. Radni w miesiącu lutym
zatwierdzili stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalono nową stawkę za odbiór śmieci, ustalono
terminy i częstotliwość opłat indywidualnych, uchwalono nowy wzór deklaracji odbioru odpadów z domków letniskowych oraz podjęto
uchwałę wyznaczenia inkasentów do poboru podatków lokalnych i wynagrodzenia za inkaso. Rada uchwaliła również program opieki nad
zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności na terenie gminy w 2015 roku. Radni po analizie i opinii sołtysów postanowili nie wyodrębniać
funduszu sołeckiego na rok 2016. W zakresie oświaty radni uchwalili regulaminy korzystania z placów zabaw przy szkołach podstawowych oraz
kryteria rekrutacji do przedszkoli publicznych. Ponadto radni pozytywnie ustosunkowali się do zamiaru likwidacji filii biblioteki w Sokolej
Górze w związku ze spadającym zainteresowaniem mieszkańców. W związku z upływającą kadencją Izb Rolnych radni zostali zapoznani
z działalnością dwóch delegatów będących przedstawicielami z terenu gminy.
W drugim kwartale 2015 roku Rada udzieliła pełnomocnictwa dla radcy prawnego do reprezentowania Rady przed Wojewódzkim
Sądem Administracyjnym w Łodzi dotyczącym skargi w zakresie budowy wiatraków. Radni dokonali zmiany uchwały dotyczącej opisu i zasad
umiejscowienia aktualnych przystanków autobusowych na terenie gminy. Ponadto przyjęto sprawozdania finansowe z 2014 roku Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach, sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wielgomłynach za 2014 rok oraz sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za ubiegły rok oraz sprawozdanie
z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2014. Pod
koniec czerwca radni pozytywnie rozpatrzyli sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz udzielono absolutorium dla
Wójta Gminy. W zakresie gospodarki nieruchomościami na wniosek Wójta Rada wyraziła zgodę na sprzedaż działek stanowiących własność
gminy w: Wielgomłynach, Srokowie, Bogusławowie, Kol. Myśliwczów, Goszczowie i Kruszynie. Radni podjęli uchwałę o wykreślenie nazwy
Wygwizdów-Krzętów.

W trzecim kwartale radni podjęli uchwałę w sprawie nowelizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wielgomłyny na najbliższe lata oraz uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla

