Wólki Bankowej o obrębie firmy „BRAT-POL”. W związku z upływająca kadencją ławników sądowych radni powołali zespół opiniujący
kandydatów na ławników, a następnie Rada po uzyskaniu opinii Komendanta Policji wybrała dwóch kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Radomsku i jednego ławnika Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.
Ostatni kwartał roku 2015 rozpoczął się od uchwalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi, pożytku publicznego
i wolontariacie na 2016 rok. W zakresie gospodarki nieruchomościami Rada wyraziła zgodę na sprzedaż działek w Wielgomłynach i Krzętowie
oraz zakupie działki po Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wielgomłynach oraz wyraziła zgodę na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wielgomłyny i Kolonia Wielgomłyny. W końcu roku radni przeanalizowali i uchwalili
nowe stawki na 2016 rok w zakresie podatków lokalnych od nieruchomości, środków transportu, psów, opłaty targowej i podatku rolnego.
Dokonano również zwolnień od podatków za nieruchomość i środków transportowych oraz uchwalono wzory deklaracji podatkowych. Po
szerokiej dyskusji i analizie Rada postanowiła utrzymać opłatę za odbiór odpadów komunalnych na stawkach zatwierdzonych w pierwszym
kwartale 2015 roku. Radni zostali również zapoznani z informacją Urzędu Skarbowego o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych,
Wójta, Sekretarza, Skarbnika, i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy. W związku ze śmiercią radnego Henryka Liczberskiego oraz
wyborze nowej radnej Anety Młynek Rada podjęła nowe uchwały o zmianach składów osobowych komisji stałych. Ponadto radni przyjęli nowy
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. W zakresie gospodarki komunalnej rada ponownie
wyraziła zgodę na dotację dla Zakładu Komunalnego dotyczącej ścieków dopływających i dowożonych.
W ciągu całego roku Rada opiniowała i podejmowała stosowne uchwały w sprawie zmian budżetowych oraz zmian w wieloletniej prognozie
finansowej gminy do roku 2024. W pracach Rady uczestniczyli mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście w osobach Pani Poseł na Sejm RP
Krystyny Ozgi i kierownika ODR Radomsko Pana Henryka Nabiałkowskiego. W przeciągu całego roku radni i sołtysi zgłaszali wiele zapytań
i interpelacji, które zostały odnotowane w bieżących protokołach z sesji. Rada zrealizowała zakreślony plan pracy na 2015 rok w całości. Rada
obradowała w większości przy pełnym składzie osobowym.

WIZYTA DELEGACJI Z MIASTA SAJÓLÁD

W czwartek 04.02.2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Wielgomłynach odbyło się pierwsze spotkanie delegacji z miasta Sajólád (północne Węgry)
z przedstawicielami gminy Wielgomłyny.
Spotkanie to zostało zainicjowane przez Burmistrza Miasta Sajólád Pana Zoltána Pozbai, który pragnie
nawiązać kontakt partnerski pomiędzy naszymi gminami. Nawiązanie współpracy i kontaktu partnerskiego opierać się
będzie przede wszystkim na tradycji paulińskiej, którą władze miasta zamierzają podtrzymywać i utrwalać na terenie
gminy Sajólád . Delegacja pragnąc bliżej poznać naszą kulturę, tradycję, historię, oświatę oraz społeczność zwiedziła
parafię pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wielgomłynach oraz Publiczną Szkołę Podstawową, Publiczne
Gimnazjum w Wielgomłynach i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Delegaci byli pod wrażeniem wysokiego poziomu
jaki prezentuje oświata i kultura gminy Wielgomłyny, byli również zaskoczeni różnicami toku nauczania między
naszymi krajami, bowiem na Węgrzech nie tworzy się „zerówki” - dzieci po ukończeniu przedszkola rozpoczynają od
razu naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
Burmistrz Miasta Sajólád Zoltán Pozbai na koniec spotkania zobowiązał się do przedstawienia na piśmie,
w terminie do końca marca 2016 roku propozycji współpracy z gminą Wielgomłyny.
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