Protokół Nr I/2010
z Sesji Rady Gminy w Wilczycach
z dnia 1 grudnia 2010r.
Sesja Rady Gminy zwołana została zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.
1591 z późn. zm./
Obrady rozpoczęto o godz. 9-tej w budynku Urzędu Gminy.
W sesji uczestniczyli: radni, sołtysi, goście zaproszeni (listy obecności
w załączeniu do protokołu).
Protokołowała przebieg obrad Pani Alicja Król – insp.ds. obsługi Rady
Gminy .
Ad.1
I Sesję Rady Gminy otworzył i prowadził do chwili wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy, najstarszy wiekiem radny Jan
Wychowański. Powitał radnych, sołtysów, gości zaproszonych,
pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych.
Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Maria
Krakowiak - Kusik poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi Gminna Komisja Wyborcza była zobowiązana do
przeprowadzenia wyborów do rady Gminy i na Wójta Gminy.
W dniu 21 listopada br. odbyły się wybory, Gminna Komisja Wyborcza
ustaliła wyniki wyborów radnych, każdy z radnych otrzyma zaświadczenia
stwierdzające wybór na radnego. Przewodnicząca Gminnej Komisji
Wyborczej wręczyła radnym zaświadczenia stwierdzające wybór.
Ad.2
Radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego złożyli
ślubowanie. Po odczytaniu treści ślubowania ,,Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej , ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie , rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców” oraz po wyjaśnieniu w jaki sposób odbywa się
ślubowanie , kolejno wyczytani radni powstali i wypowiedzieli słowo
,,ślubuję”.
Niektórzy radni wypowiedzieli słowo,, ślubuję” z dodaniem zdania ,,Tak
mi dopomóż Bóg”.
Ślubowanie złożyło 15 radnych.

Ad.3
Prowadzący obrady radny Jan Wychowański stwierdził, że obrady są
prawomocne,w sesji uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 15 radnych.

Ad.4.
Następnie prowadzący obrady radny Jan Wychowański poinformował,
że projekt porządku obrad otrzymali wszyscy zaproszeni na Sesję Rady
Gminy który brzmi następująco:
1) Otwarcie Sesji.
2) Złożenie ślubowania przez radnych.
3) Stwierdzenie quorum.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
1) powołanie komisji skrutacyjnej,
2) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy,
3) przeprowadzenie głosowania
4) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
1) powołanie komisji skrutacyjnej
2) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego,
3) przeprowadzenie głosowania,
4) podjecie uchwały stwierdzającej wybór.
7. Złożenie ślubowania przez Wójta
8. Powołanie stałych komisji Rady Gminy :
1. zgłaszanie kandydatów do komisji rewizyjnej
a) podjecie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy
2. zgłaszanie kandydatów do komisji gospodarki finansowej, rolnictwa,
drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego,
a) podjecie uchwały w sprawie powołania komisji gospodarki finansowej ,
rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego,
3. zgłaszanie kandydatów do komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury,
sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego.
a) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji ochrony środowiska,
oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych
i porządku
publicznego.
9. Opinia komisji o projektach uchwał
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 r.
2. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

3. Ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy.
11. Interpelacje radnych.
12. Sprawy różne.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad I Sesji Rady
Poinformował, że z proponowanego projektu porządku obrad proponuję się
wycofanie punktu 7 który brzmi : złożenia ślubowania przez Wójta.
i wycofanie z punktu 10 – który brzmi : podjęcie uchwał w sprawie :
− podpunktu 2, który brzmi : ustalenie wynagrodzenia Wójta
− oraz podpunktu 3, który brzmi : ustalenia kilometrów na jazdy lokalne
dla Wójta
a wprowadzenie w punkcie 10 podpunktu 2 i 3 który brzmi:
- podpunkt 2) – uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru,
- podpunkt 3) – uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2011 rok.

Radni nie wnieśli uwag do naniesionych zmian proponowanego porządku
obrad.
Zaproponowany porządek obrad radni jednogłośnie przegłosowali.
Za
przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.

Ad.5
Radny Jan Wychowański przedstawił następny punkt porządku obrad tj. Wybór
Przewodniczącego Rady Gminy.
Ad.51 )
Do składu komisji skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych:
1. Aleksander Bidas ,
2. Adam Krakowiak,
3. Piotr Kwietniewski.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
Za w/w składem komisji głosowało 15 radnych.

Ad 52)
Radny Adam Krakowiak na Przewodniczącego Rady Gminy zgłosił
kandydaturę radnego Leszka Sałaty.
Radny Leszek Sałata wyraził zgodę na kandydowanie na pełnienie funkcji
Przewodniczącego Rady Gminy.
Innych propozycji radni nie zgłosili.
Prowadzący obrady ogłosił 5 min przerwy.
Ad.53)

Po przerwie wznowiono obrady I Sesji Rady Gminy.
Przystąpiono do realizacji punktu 53 porządku obrad. Przewodniczący
komisji skrutacyjnej radny Aleksander Bidas odczytał protokół komisji
z przeprowadzonego głosowania. W wyniku tajnego głosowania
przeprowadzonego przez komisję skrutacyjną radny Leszek Sałata został
wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy w Wilczycach bezwzględną
większością głosów- ,,za” wyborem radnego Leszka Sałaty na
Przewodniczącego Rady Gminy głosowało 9 radnych ( protokół komisji
skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w załączeniu do niniejszego
protokołu).
Ad. 54)
Radni podjęli Uchwałę Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy. Za podjęciem Uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała wraz z protokołem komisji skrutacyjnej w załączeniu do
niniejszego protokołu).
Prowadzący obrady radny Jan Wychowański przekazał prowadzenie obrad
Przewodniczącemu Rady Gminy radnemu Leszkowi Sałacie.

Ad.6
Przewodniczący Rady Gminy Leszek Sałata przystąpił do realizacji
następnego punktu porządku obrad tj. wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy.

Ad.61)
Do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy radni
opowiedzieli się za poprzednio zgłoszoną komisją skrutacyjną w składzie:
1. Aleksander Bidas,
2. Adam Krakowiak,
3. Piotr Kwietniewski.
Członkowie komisji wyrazili zgodę na prace w komisji skrutacyjnej.
Za składem komisji skrutacyjnej głosowało 15 radnych.
Ad.62)
Radny Adam Krakowiak – na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy zgłosił
radną Elżbietę Smolarską.
Radny Paweł Dziuba – na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zgłosił
radnego Jarosława Borowskiego.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Innych propozycji radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 min przerwy.
Ad.63)
Po przerwie wznowiono obrady I Sesji Rady Gminy.
Przystąpiono do realizacji punktu 63 porządku obrad. Przewodniczący
komisji skrutacyjnej radny Aleksander Bidas odczytał protokół komisji
z przeprowadzonego głosowania. W wyniku tajnego głosowania
przeprowadzonego przez komisję skrutacyjną radna Elżbieta Smolarska
została wybrana na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy w Wilczycach
bezwzględną większością głosów- ,,za”wyborem radnej Elzbiety
Smolarskiej na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy głosowało 9 radnych (
protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania załączeniu do
niniejszego protokołu).

Ad.64)
Radni podjęli Uchwałę Nr I/2/2010 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Za podjęciem Uchwały głosowało
15 radnych. Uchwała wraz z protokołem komisji skrutacyjnej w załączeniu
do niniejszego protokołu).
Ad.7 Punkt 7 wycofany z porządku obrad.
Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad tj. powołanie stałych komisji Rady Gminy.
Przypomniał, że zgodnie ze Statutem składy komisji stałych są 5-cio
osobowe.
Ad.81a)
Radny Adam Krakowiak zgłosił następujących kandydatów do składu
komisji rewizyjnej:
1. Jan Wychowański,
2. Aleksander Bidas,
3. Elżbieta Smolarska,
4. Robert Radosz,
5. Adam Krakowiak.
Radny Jarosław Borowski – zgłosił radnego Pawła Dziubę.
Radny Paweł Dziuba – zgłosił radnego Damiana Łukawskiego.
Radny Damian Łukawski – zgłosił radną Agnieszkę Gradzińską
Innych propozycji radni nie zgłosili.
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji.
W wyniku jawnego głosowania za kandydaturą:
1. Jan Wychowańskiego – głosowało 8 radnych ,
2. Aleksandra Bidasa – głosowało 8 radnych ,
3. Elżbiety Smolarskiej – głosowało 9 radnych,
4. Roberta Radosza- głosowało – 9 radnych,
5. Adama Krakowiaka- głosowało 11 radnych
6. Pawła Dziuby – głosowało 5 radnych,
7. Damiana Łukawskiego- głosowało 5 radnych,
8. Agnieszki Gradzińskiej – głosowało 4 radnych.

W skład komisji rewizyjnej zostali powołani radni którzy otrzymali
największą ilość głosów. :
1. Jan Wychowański ,
2. Aleksander Bidas ,
3. Elżbieta Smolarska,
4. Robert Radosz,
5. Adam Krakowiak
Ad.81a)
Radni podjęli Uchwałę Nr I/ 3/ 2010 w sprawie powołania komisji
rewizyjnej Rady Gminy. Za podjęciem uchwały głosowało - 10 radnych ,
,,wstrzymało się od głosu” – 5 radnych.
Ad 8 2a)
Radny Adam Krakowiak zgłosił następujących kandydatów do składu
komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju
gospodarczego :
1. Robert Radosz,
2. Aleksander Bidas,
3. Agnieszka Gradzińska,
4. Adam Krakowiak,
5. Jan Wychowański
Radny Paweł Dziuba – zgłosił radną Bożenę Kolasińską,
radna Bożena Kolasińska – zgłosiła radnego Pawła Dziubę,
radny Damian Łukawski – zgłosił radnego Jarosława Borowskiego.
Innych propozycji radni nie zgłosili.
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji.
W wyniku jawnego głosowania za kandydaturą :
1. Roberta Radosza – głosowało 8 radnych,
2. Aleksandra Bidasa- głosowało 8 radnych ,
3. Agnieszki Gradzińskiej – głosowało 8 radnych ,
4. Adama Krakowiaka - głosowało 13 radnych ,
5. Jana Wychowańskiego- głosowało 10 radnych,
6. Bożeny Kolasińskiej – głosowało 4 radnych ,
7. Pawła Dziuby- głosowało 5 radnych ,
8. Jarosława Borowskiego – głosowało 6 radnych .

W skład komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i
rozwoju gospodarczego zostali powołani radni którzy otrzymali największą ilość
głosów:
1. Robert Radosz,
2. Aleksander Bidas,
3. Agnieszka Gradzińska,
4. Adam Krakowiak,
5. Jan Wychowański
Ad.82a)
Radni podjęli Uchwałę Nr I/ 4/ 2010 w sprawie powołania komisji gospodarki
finansowej, rolnictwa, drogownictwa,promocji i rozwoju gospodarczego. Za
podjęciem uchwały głosowało - 14 radnych , 1 radny ,,wstrzymał się od głosu”1 radny.
Ad.83)
Radny Adam Krakowiak zgłosił następujących kandydatów do składu komisji
ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, spraw socjalnych
i porządku publicznego :
1. Piotr Kwietniewski,
2. Rafał Zioło ,
3. Elżbieta Smolarska,
4. Aleksander Bidas ,
5. Adam Krakowiak,
radny Paweł Dziuba – zgłosił radnego Damiana Łukawskiego,
radny Damian Łukawski – zgłosił radnego Krzysztofa Króla,
radna Bożena Kolasińska – zgłosiła radnego Jarosława Borowskiego,
radny Krzysztof Król – zgłosił radną Beatę Szymańską.
Innych propozycji radni nie zgłosili.
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji.

W wyniku jawnego głosowania za kandydaturą :
1. Piotra Kwietniewskiego – głosowało 10 radnych ,
2. Rafał Zioło- głosowało 10 radnych,
3. Elżbiety Smolarskiej – głosowało 9 radnych,
4. Aleksandra Bidasa – głosowało 8 radnych,
5. Adama Krakowiaka- głosowało 9 radnych,

6. Damiana Łukawskiego – głosowało 6 radnych,
7. Krzysztofa Króla – głosowało 5 radnych,
8. Jarosława Borowskiego- głosowało 5 radnych ,
9. Beaty Szymańskiej – głosowało 4 radnych.
W skład komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, spraw socjalnych
i porządku publicznego zostali powołani radni którzy otrzymali największą ilość
głosów. :
1. Piotr Kwietniewski,
2. Rafał Zioło ,
3. Elżbieta Smolarska,
4. Aleksander Bidas ,
5. Adam Krakowiak.
Ad.83a)
Radni podjęli Uchwałę Nr I/5/2010 w sprawie powołania komisji ochrony
środowiska, oświaty, kultury, sportu , zdrowia, spraw socjalnych i porządku
publicznego. Za podjęciem Uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych
wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 min. przerwy.
Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do realizacji 9 punktu porządku
obrad tj.- opinii komisji o projektach uchwał.
Ad. 9
Protokół Nr 2/2010 z posiedzenia komisji ochrony środowiska, oświaty,
kultury, sportu , zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego odczytał
Przewodniczący komisji radny Aleksander Bidas ( protokół w załączeniu do
niniejszego protokołu)
Protokół Nr 2/2010 z posiedzenia komisji gospodarki finansowej, rolnictwa,
drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego odczytał przewodniczący
komisji radny Adam Krakowiak ( protokół w załączeniu do niniejszego
protokołu).

Ad.10
Radni podjęli następujące uchwały:
a)
W sprawie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Wilczyce na 2010 r , Paweł Dziuba – radny wsi Radoszki zwrócił się
do Pani Skarbnik o wyjaśnienie naniesionych zmian w budżecie Gminy na
2010r.
Na zadane pytanie przez radnego, Skarbnik Gminy szczegółowo wyjaśniła
wprowadzone zmiany w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 r.
Po wyjaśnieniu radni podjęli Uchwałę Nr I/ 6/2010 w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 r. Za podjęciem uchwały głosowało
10 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
b)Uchwałę Nr I/ 7/ 2010 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru. Za podjęciem uchwały
głosowało 10 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
c) Uchwałę Nr I/ 8/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2011 rok. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych,
5 radnych wstrzymało się od głosu.
Ad.11
W interpelacjach radnych radni nie zabrali głosu.
Ad.12.
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Ad.10.
W sprawach różnych głos zabrali radni :
Paweł Dziuba – radny wsi Radoszki zapytał w sprawie odśnieżania terenu
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w sprawie odśnieżania dróg
powiatowych rozmawiał z Dyrektorem Martyniakiem, który poinformował, że
w przetargu Firmy nie są zainteresowane ponieważ się im nie opłaca.
Będzie w tej sprawie jeszcze interweniował u Dyrektora Martyniaka.

Adam Krakowiak – radny wsi Daromin powiedział, że na Sesję Rady Gminy
należy zaprosić radnych powiatowych aby poczynili starania i działania w tym
temacie.
Szymon Żyła – sołtys wsi Pielaszów zabrał głos w sprawie dowozu dzieci do
szkoły. Powiedział, że są sygnały od rodziców, że dzieci nie są dowożone do
miejsca celowego, zdarza się, że do szkoły idą na piechotę.
Leszek Pawlikowski – sołtys wsi Pielaszowa nawiązał do wypowiedzi sołtysa
i poinformował, że Bus nie dojeżdża do Bugaja, wcześniej wysadza dzieci i idą
pieszo do domu. Ponadto poinformował, że BUS jest mały, dzieci jest dużo, nie
ma miejsc siedzących i w czasie jazdy stoją. Należałoby sprawę tą wyjaśnić.
Michał Rosowski – sołtys wsi Bożęcin zabrał głos w sprawie dróg
powiatowych i gminnych. Nawiązał do wypowiedzi Przewodniczącego Rady
Gminy i powiedział, że skoro Powiat nie posiada odpowiedniego sprzętu do
odśnieżania to na drogach powiatowych będzie niebezpiecznie. Sołtys uważa,
że każda gmina powinna mieć swój sprzęt do odśnieżania i odśnieżać drogi
powiatowe jak i gminne, ale powiat powinien wtedy zwrócić środki finansowe
poniesione na ten cel.
Paweł Dziuba – radny wsi Radoszki wsłuchując się w wypowiedź sołtysa,
powiedział, że jakby był taki sprzęt zakupiony, to nie służył by tylko do
odśnieżania, ale mógłby być wykorzystywany do innych prac na terenie gminy
jak i wykorzystany przy innych pracach i zdobywać środki finansowe, które
przeznaczone byłyby na utrzymanie tego sprzętu.
Paweł Skrok – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej powiedział, że
na pewno taki sprzęt by się przydał. Przy tegorocznym odśnieżaniu jeden sprzęt
nie byłby w stanie odśnieżyć wszystkie drogi w odpowiednim czasie .
Paweł Dziuba – radny wsi Radoszki zwrócił się z zapytaniem do Kierownika
Zakładu Gospodarki Komunalnej i zapytał w sprawie odśnieżania terenu
gminy.
Na zadane pytanie przez radnego odpowiedzi udzielił Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej, poinformował, że umowa jest podpisana z Firmą
ARKO Arkadiusz Kowalski z Czachowa. Firma ta dysponuje sprzętem
ciężkim, ładowarką i samochodem ciężarowym z pługiem. Dodatkowo jest
podpisana umowa z Panem Garą , który również w miarę potrzeb odśnieża
drogi na terenie Gminy. Na dzień dzisiejszy wszystkie drogi są przejezdne.

Beata Szymańska – radna wsi Radoszki zwróciła się z zapytaniem do
Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprawie usuwania awarii wody.
Nadmieniła, ze było zgłoszenie z Radoszek, awaria nie została całkowicie
usunięta, mimo kolejnych zgłoszeń woda nadal wyciekała przez dłuższy czas
zanim awarię całkowicie usunięto.
Na zadane pytanie przez radną odpowiedzi udzielił Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej- poinformował, że w tym czasie co było zgłoszenie
przebywał na urlopie, sprawę wyjaśni, ale z relacji pracowników wynika, że
byli na miejscu i awaria została usunięta.
Adam Krakowiak – radny wsi Daromin zwrócił się do Kierownika Zakładu
Gospodarki Komunalnej o przybliżenie kosztów ubiegłorocznego odśnieżania
dróg . Powiedział, że analizując poprzednie lata drogi były odśnieżane
niefachowo, natomiast w roku ubiegłym były odśnieżone dobrze.
W związku z tym należałoby nadal współpracować z tą Firmą.
Szymon Żyła – sołtys wsi Pielaszów- zabrał głos w sprawie odśnieżania drogi
w Pielaszowie w kierunku Pana Smolarskiego. Powiedział, że na drodze jest
pozostawiona fałda śniegu przez którą trudno jest przejechać . Nadmienił, że
jest to jedna najkrótsza droga którą można dojechać do miejscowości Malice.
W związku z tym zwrócił się do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej
o przekazanie informacji kierowcy , który odśnieża drogi aby przy końcowych
odcinkach dróg śnieg spychać na pobocze drogi.
Damian Łukawski – radny wsi Wysiadłów zwrócił się z zapytaniem do
Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprawie odśnieżania
przystanków autobusowych, zapytał kto jest odpowiedzialny za ich odśnieżanie.
Na zadane pytania przez radnych odpowiedzi udzielił Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej –w sprawie poniesionych kosztów odśnieżania
poinformował, że ubiegłoroczny koszt odśnieżania dróg wynosił 40 tys zł.
Odnośnie odśnieżania przystanków , zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku za utrzymanie przystanków jest odpowiedzialny przewoźnik i na
nim ciąży obowiązek odśnieżania i utrzymania czystości.
Paweł Dziuba – radny wsi Radoszki zwrócił się do Przewodniczącego Rady
Gminy w sprawie kursów autobusów na naszej trasie., zostały polikwidowane
jest ich coraz mniej. Dzieci dojeżdżające do szkół w Sandomierzu mają
wykupione bilety miesięczne, nie mogą dojechać do szkół ani z powrotem do

domu. Przewoźnik , który jeździ na tej trasie nie zawsze dzieci zabierze.
W związku z tym zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy o interwencje
w tej sprawie do Przewoźników.
Na zadane pytanie Przewodniczący Rady Gminy udzielił odpowiedzi,
poinformował, że sam zwracał się do Przewoźnika o przedłużenie trasy
w kierunku Pęczyn, jest też grupa dzieci dojeżdżających do szkoły, ale
przewoźnicy nie są zainteresowani bo im się to nie opłaca, jest zbyt mało
pasażerów. Gmina tylko opiniuje przewoźników co do prowadzenia usług
w tym zakresie, i nie ma wpływu na ustalanie godzin kursów.
Jerzy Pietrzykowski – radny wsi Radoszki – zabrał głos w sprawie
odśnieżania chodników. Poinformował, że są problemy z ich odśnieżaniem,
niektórzy właściciele twierdzą, że nie jest to ich obowiązkiem, ponieważ
między posesją a chodnikiem jest rów, co świadczy, że chodnik nie przylega
bezpośrednio do nieruchomości i nie mają obowiązku jego odśnieżania.
Ponadto zapytał w sprawie odśnieżania parkingów przy szkołach, czy są
w zakresie odśnieżania jeśli jest podpisana umowa z wykonawcą.
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej poinformował, że w zależności
od dysponowania czasem i sprzętem wykonujący odśnieżanie może odśnieżyć
parking, ale nie należy to do jego obowiązków.
Ad.11.
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 11:50 Przewodniczący
Rady Gminy zamknął obrady I Sesji Rady Gminy.
Protokołowała
Alicja Król

