Protokół Nr II/2010
z Sesji Rady Gminy w Wilczycach
z dnia 1 grudnia 2010 r.
Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust.1 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. 12:10 w budynku Urzędu Gminy.
W sesji uczestniczyli: radni, sołtysi, goście zaproszeni (listy obecności
w załączeniu do protokołu).
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Leszek Sałata,
protokołowała przebieg obrad Pani Alicja Król insp. ds. obsługi Rady
Gminy .
Przewodniczący otwierając II Sesję Rady Gminy powitał radnych, Wójta
Gminy Adama Bodurę, sołtysów, gości zaproszonych, pracowników
Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz stwierdził, że obrady są
prawomocne.
W sesji uczestniczyło 15 radnych na ogólna liczbę 15 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy
projekt porządku obrad:

Leszek Sałata przedstawił

1) Otwarcie Sesji i powitanie.
2) Stwierdzenie guorum.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
5) Opinia komisji o projektach uchwał .
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
b) ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy.
7. Interpelacje radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie cały porządek
obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.

Ad.4
Mgr Maria Krakowiak- Kusik – Przewodnicząca Gminnej Komisji
Wyborczej wręczyła Wójtowi elektowi zaświadczenia stwierdzające
wybór na Wójta Gminy Wilczyce, który został wybrany w wyborach
bezpośrednich w dniu 21 listopada br. wynikiem głosów 1197 co stanowi
64,01 %.
Wybrany na Wójta Gminy w wyborach bezpośrednich zgodnie z ustawą
z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta Wójt Gminy Pan Adam Bodura złożył przed Radą
Gminy ślubowanie następującej treści: ,,Obejmując Urząd wójta gminy
uroczyście ślubuję , że dochowam wierności prawu , a powierzony mi
urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców Gminy. ,, Tak mi dopomóż Bóg”.
Ad. 5
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad tj. opinii komisji o projektach uchwał na Sesje Rady
Gminy.
Protokół Nr 2/2010 z posiedzenia komisji gospodarki finansowej ,
rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego z dnia
1 grudnia 2010 r. odczytał Przewodniczący Komisji Adam Krakowiak
( protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Protokół Nr 2/2010 z posiedzenia komisji ochrony środowiska, oświaty ,
kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego z dnia
1 grudnia 2010 r. odczytał Przewodniczący Komisji Aleksander Bidas
( protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.6
Radni podjęli następujące uchwały:
a) Uchwałę Nr II / 9 / 2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta
Gminy. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych
wstrzymało się od głosu.
b) Uchwałę Nr II / 10 / 2010 w sprawie ustalenia limitu kilometrów na
jazdy lokalne dla Wójta Gminy. Za podjęciem uchwały głosowało
13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwalone uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.7
W interpelacjach radnych radni nie zabrali głosu.
Ad.8
W sprawach różnych Wójt Gminy zwrócił się do sołtysów, radnych,
przewodniczących rad sołeckich o rozpropagowanie konkursu na
najładniejszą dekorację świąteczna. Wójt nadmienił , że w ubiegłym roku
taki konkurs był już zorganizowany i najpiękniejsze zagrody zostały
nagrodzone.
W miesiącu grudniu na sali gimnastycznej odbędzie się konkurs w tenisa
stołowego. Informacja o konkursie będzie zamieszczona na stronie
internetowej Urzędu Gminy.
Są sygnały od mieszkańców w sprawie odśnieżania chodników.
Wójt Gminy zwrócił się do KZGK o wystosowanie w tej sprawie
informacji do mieszkańców właścicieli działek przylegających do
chodników o odśnieżanie tej części chodnika. Zgodnie z przepisami
odśnieżanie chodnika należy do właściciela nieruchomości.
Następnie Wójt Gminy zwrócił się do sołtysów, radnych ,
przewodniczących rad sołeckich o rozpropagowanie tej informacji wśród
mieszkańców.
Zostały wysłane pisma do Dyrektorów szkół o zorganizowanie prac i
odśnieżenie dachów na budynkach szkół i parkingów przy szkołach.
Beata Szymańska - radna wsi Radoszki zabrała głos w sprawie
odśnieżania chodnika. Zapytała, kto będzie odśnieżał chodnik, jeśli
w ciągu dnia przejedzie pług i go z powrotem zasypie.
Na zadane pytanie przez radną odpowiedzi udzielił Wójt Gminy który
poinformował, że zgodnie z przepisami odśnieżanie chodnika należy do
właściciela posesji wzdłuż której chodnik jest położony, natomiast
w czasie zimy może się tak zdarzyć, że w ciągu dnia chodnik będziemy
musieli odśnieżać kilka razy.
Aleksander Bidas – radny wsi Łukawa zapytał również w sprawie
odśnieżania chodnika przy posesji która jest niezamieszkała.

Na zadane pytanie przez radnego odpowiedzi udzielił Wójt Gminy –
poinformował, że w tej sprawie przez Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej zostanie wysłana informacja do właściciela posesji
informująca o obowiązku utrzymania w czystości chodnika położonego
wzdłuż danej nieruchomości.
Ponadto Wójt Gminy poinformował, że jest interwencja w sprawie
przepustu przy drodze powiatowej w Radoszkach, nie został on wykonany
przez wykonawcę drogi powiatowej. W tej sprawie zostało wystosowane
pismo do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana Martyniaka.
Ad.11
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 12:25
Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady II Sesji Rady Gminy.

Protokołowała:
Alicja Król

