Protokół Nr III/2010
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 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. 9:00 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 III 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 ogólną liczbę 15 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt porządku obrad:
1) Otwarcie Sesji i powitanie.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy.
5) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między Sesjami.
6) Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
7) Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2011r.
8) Opinia komisji o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2011r.
9) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
10) Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Wilczyce na 2011r.
11)
Podjęcie uchwał w sprawie :
a) uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2011r.
b) wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011- 2014
c) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 r.
d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu
detalicznego zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie
Gminy Wilczyce,
e) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.
f) uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wilczycach.
12) Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych na 2011 r.
13) Interpelacje radnych
14) Sprawy różne.
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15) Wolne wnioski i zapytania
16) Zakończenie obrad.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony porządek
obrad.
Paweł Dziuba – radny wsi Radoszki wniósł ustną uwagę do pkt. 12. który brzmi
-Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych na 2011r.. Zapytał czy zgodnie ze
statutem Gminy i na jakiej zasadzie zostały powołane komisje Rady Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że Statuty radni otrzymali.
Komisje powołane były w głosowaniu tajnym i nikt nie wniósł uwag do powołania
komisji.
Damian Łukawski – radny wsi Wysiadłów powiedział, że radny Dziuba ma trochę
racji , ponieważ § 49 pkt.3 statutu mówi, że radny powinien uczestniczyć w pracach
co najmniej jednej komisji rady gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że Statuty radni otrzymali.
Komisje powołane były w głosowaniu tajnym i nikt nie wniósł uwag do powołania
komisji.
Poza powyższymi uwagami, radni nie wnieśli innych uwag do przedstawionego
porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych radnych, przeciw 1 radny,
od głosu wstrzymało się 4 radnych.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad tj pkt. 4 przyjęcia protokołów z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Poinformował, że protokoły z poprzedniej Sesji Rady Gminy znajdują się do wglądu
u insp. ds. obsługi Rady Gminy, każdy zainteresowany może zapoznać się z ich
treścią. Radni nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń, nie wymagali odczytywania
przyjmując protokoły poprzez głosowanie jednogłośnie.
Ad.5
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W informacji Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami
Przewodniczący poinformował, że każdego tygodnia co wtorek pełnił dyżur
w Urzędzie Gminy.

Ad. 6
W sprawozdaniu Wójta Gminy z działalności między Sesjami, Wójt Gminy
poinformował, że z powodu braku środków finansowych część faktur za odśnieżanie
dróg w 2010 r. musimy zapłacić w 2011 r. Zostało podpisane porozumienie
z wykonawcą, i drogi które były niezrealizowane w 2010 r. będą realizowane
wiosną 2011 r. Są to drogi w Gałkowicach- Ocin w kierunku P. Smolarskiego ,
w Wilczycach -3 odcinki dróg, w Przezwodach w kierunku P. Adamczyka i P. Kota,
i w Darominie w kierunku szkoły.
Odbyło się spotkanie z Dyrekcją Szkoły w Darominie i radą rodziców .Są ustalenia
co do przyszłości tej szkoły. Ustalenia Dyrekcji i rodziców są takie , aby
w przyszłości przekazać szkołę do prowadzenia przez Stowarzyszenie. Jest również
wniosek od osoby fizycznej , która chce przejąć i prowadzić szkołę.
Wójt Gminy poinformował, że w dowozie dzieci do szkół nastąpiła zmiana
przewoźnika i od m-ca stycznia będzie nowy.
Uzupełniana jest dokumentacji dotycząca rozliczenia inwestycji finansowanych ze
środków unijnych tj. remizy w Wysiadłowie i Wilczycach.
Przy drodze powiatowej z Wysiadłowa do Wilczyc dodatkowo zostały wstawione
barierki zabezpieczające rowy .
Wójt Gminy poinformował, że zostały ustalone zebrania wiejskie, każdy sołtys
otrzymał harmonogram. Celem tych zebrań jest dokonanie wyboru sołtysa i rad
sołeckich. Pa zakończeniu zebrań wiejskich odbędą się zebrania sprawozdawczowyborcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych.
Wójt Gminy poinformował, że w budżecie Gminy na 2011r. brakuje środków
finansowych na utrzymanie szkół. Dochody Gminy są niewystarczające na
utrzymanie szkół. Musimy szukać rozwiązania w tej sprawie, Wójt Gminy
nadmienił, że w Gminach ościennych o większych budżetach są już szkoły które są
prowadzone przez Stowarzyszenia. W szkole takiej jest przedszkole, szkoła
podstawowa i Gimnazjum.
Ryszard Ciźla – radny powiatowy pogratulował Wójtowi Gminy wyboru na Wójta
Gminy, a następnie odczytał list gratulacyjny od Zarządu Świętokrzyskiej Izby
Rolniczej. Pogratulował również wyboru radnym na funkcję radnego Rady Gminy.
Ad.7
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad tj. pkt. 7 odczytanie opinii RIO o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2010 r.
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Uchwałę Nr 130/2010 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej
w Kielcach z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy
Wilczyce na 2011 r., przedstawiła Skarbnik Gminy Agnieszka Wrzosek ( uchwała
w załączeniu do niniejszego protokołu).
Uchwałę Nr 131/2010 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej
w Kielcach z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2011-2014 Gminy Wilczyce wraz z ,,Prognozą kwoty długu na
lata 2011-2016”, przedstawiła Skarbnik Gminy Agnieszka Wrzosek ( uchwała w
załączeniu do niniejszego protokołu).
Uchwałę Nr 132/2010 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w
Kielcach z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy wilczyce na 2011r.
przedstawiła Skarbnik Gminy Agnieszka Wrzosek ( uchwała w załączeniu do
niniejszego protokołu).
Ad.8,9
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 8 porządku obrad tj.
odczytania opinii komisji o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2011r., i pkt 9 tj.
odczytania opinii komisji o projektach Uchwał na Sesję Rady Gminy
Protokół Nr 6/2010 z posiedzenia komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury,
sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego z dnia 28 grudnia 2010 r.
odczytał Przewodniczący komisji Aleksander Bidas ( protokół w załączeniu do
niniejszego protokołu).
Protokół Nr 4 /2010 z posiedzenia komisji gospodarki finansowej, rolnictwa,
drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego z dnia 27 grudnia 2010 r. odczytał
Przewodniczący komisji Adam Krakowiak ( protokół w załączeniu do niniejszego
protokołu).
Ad.10
Radni nie prowadzili dyskusji nad projektem budżetu Gminy Wilczyce na 2011r.
Ad.11
Radni podjęli następujące uchwały:
a) Uchwałę Nr III/11/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na
2011r. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 4 radnych wstrzymało się od
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głosu.
b) Uchwałę Nr III/12/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilczyce na lata 2011- 2016 .Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych , 4
radnych wstrzymało się od głosu.
c) Uchwałę Nr III/13/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Wilczyce na 2010 r. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 4 radnych
wstrzymało się od głosu.
d) Uchwałę Nr III/14/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu pracy
placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i usługowych dla
ludności na terenie Gminy Wilczyce. Za podjęciem uchwały głosowało
14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
e) Uchwałę Nr III/15/2010 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2011 r.- radni jednogłośnie przegłosowali. Za podjęciem uchwały głosowało
15 radnych.
f) Uchwałę Nr III/16/2010 w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach. Za podjęciem uchwały
głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwalone uchwały w załączeniu do niniejszego protokołu.
Ad.12
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad tj .pkt 12 zatwierdzenie planów pracy komisji stałych na 2011r.
Plan pracy komisji ochrony środowiska, oświaty kultury, sportu spraw socjalnych
i porządku publicznego na 2011 rok odczytał Przewodniczący komisji Aleksander
Bidas – plan pracy w załączeniu do niniejszego protokołu.
Za zatwierdzeniem planu pracy komisji na 2011 rok głosowało – ,,za” 9 radnych,
,,przeciw” – 3 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
Plan pracy komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i
rozwoju gospodarczego na 2011 rok odczytał Przewodniczący komisji Adam
Krakowiak –plan pracy w załączeniu do niniejszego protokołu.
Za zatwierdzeniem planu pracy komisji na 2011 rok głosowało – ,,za” 9 radnych,
,,przeciw” – 3 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
Plan kontroli komisji rewizyjnej na 2011 rok odczytała Przewodnicząca komisji
Elżbieta Smolarska –plan kontroli komisji w załączeniu do niniejszego protokołu.
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Za zatwierdzeniem planu pracy komisji na 2011 rok głosowało – ,,za” 9 radnych,
od głosu wstrzymało się 6 radnych.
Ad.13
W interpelacjach radnych radni nie zabrali głosu.

Ad.14
W sprawach różnych głos zabrali :
Ryszard Ciźla – radny powiatowy powiedział , że odbyła się już III Sesja Rady
powiatu . Podziękował, mieszkańcom Gminy za oddane głosy które przyczyniły się
do wyboru pełnienia funkcji radnego powiatowego. Poinformował, że
Przewodniczącym rady powiatu został radny z gm. Zawichost P. T. Huk,
wiceprzewodniczącymi zostali – radna z Sandomierza P. Szklarska i radny z Gm.
Koprzywnica P. Masternak . Zostały również powołane komisje Rady.
Radny uczestniczy w 3 komisjach tj. w komisji rolnictwa, komisji drogownictwaw której pełni funkcje Przewodniczącego komisji i komisji budżetu i finansów .
W przyszłym tygodniu będą planowane posiedzenia tych komisji i zapoznanie się
z problemami dróg powiatowych. Obserwując Sesje Rady gminy , powiedział, że jest
część radnych , którzy różnie głosują , podkreślił, że każdy ma prawo do
reprezentowania własnego punktu widzenia , niemniej najlepiej jest te wszystkie
spawy wcześniej uzgadniać , natomiast na Sesji jest to takie ostentacyjne
prezentowanie własnego stanowiska i nie zawsze jest to pozytywnie odbierane przez
społeczeństwo. Jako radny powiatowy deklaruje współprace z radnymi i oczekuje na
podpowiedzi i oczekiwania w stosunku do tego co wchodzi w zakres działalności
samorządu powiatowego.
Wójt Gminy w nawiązaniu do wypowiedzi radnego powiatowego powiedział, że
najważniejszą komisją jest komisją drogownictwa w której radny powiatowy
uczestniczy, ponieważ komisja ta współpracuje z Gminą w zakresie dróg
powiatowych. Wójt Gminy nadmienił, że wspólnych inwestycji do realizacji nie
będzie z powodu braku środków finansowych. Wójt Gminy zwrócił się do radnych i
sołtysów aby wszelkie uwagi dotyczące dróg powiatowych zgłaszać do Kierownika
ZGK w Wilczycach, który z kolei z wszelkie uwagi kierował będzie do Dyrektora
Zarządu Dróg Pana Martyniaka.
Adam Krakowiak – radny wsi Dromin zwrócił się z zapytaniem do radnych
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powiatowych w sprawie umieszczenia znaku przy drodze powiatowej w Darominie
na wysokości sołtysa wsi wskazującego kierunek drogi do Bidzin, Grochocice.
Ponadto zapytał w sprawie drogi powiatowej Przezwody – Bożęcin , przy jej
budowie została zwężona, zapytał czy nie byłoby możliwości przywrócenia jej do
stanu pierwotnego. Zwrócił uwagę na zakrzaczenia , brak poboczy przy drodze jak
i również zaorywania i przyorywania drogi przez użytkowników nieruchomości.
Ryszard Dąbrowski – radny powiatowy – podziękował mieszkańcom Gminy za
oddane głosy, poinformował, że uczestniczy w dwóch komisjach tj. komisji
drogownictwa i ochrony środowiska. Rada powiatu liczy 21 osób , każdy radny
uczestniczy w pracach komisji stałych.
Krystyna Oszczudłowska – Kierownik OPS poinformowała, że w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII- promocja Integracji
społecznej , działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej Integracji
Poddziałanie 7.1.1.- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS w
okresie od 1.04. do31.12.2010 r. realizował trzecią edycję projektu systemowego
pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Wilczyce .
Projekt miał za zadanie aktywizacje osób bezrobotnych , poszukujących pracy nie
pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej
w przedziale wiekowym 21-50 lat, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej
kobiet i mężczyzn pozostających bez pracy zamieszkujących na terenie Gminy
Wilczyce. Do projektu zrekrutowano 8 osób w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn.
Zorganizowano i sfinansowano treningi umiejętności społecznych , warsztatów
aktywnego poszukiwania pracy w tym sporządzania dokumentów aplikacyjnych ,
autoprezentacji i asertywności, przeszkolenie w zakresie zastosowania technik
komputerowych i poszukiwania pracy przez internet, wyjazd integracyjny
uczestników projektu z osobami z otoczenia beneficjentów projektu i osób
realizujących szkolenia zawodowe wybrane przez uczestnika.
Poinformowała, że 2 osoby wybrały i zrealizowały szkolenie pn.,,opiekunka
społeczna”, 3 osoby wybrały i zrealizowały szkolenie ,,technologa robót
wykończeniowych w budownictwie, 3 osoby wybrały i zrealizowały szkolenie
,,sprzedawca z obsługa fiskalnych”. W trakcie projektu uczestnicy otrzymali
indywidualne wsparcia psychologa i doradcy zawodowego. Szkolenia były
realizowane przez profesjonalną Firmę szkoleniową posiadającą uprawnienia do
prowadzenia szkoleń. Poinformowała, że osoby uczestniczące otrzymały zwrot
kosztów dojazdu na treningi warsztaty i szkolenia, materiały dydaktyczne i
promocyjne oraz poczęstunek.
W dniu 20.12.2010 r odbyło się spotkanie podsumuwujące, na którym uczestnicy
otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie
Ponadto poinformowała, że dodatkowym sukcesem było przystosowanie
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pomieszczeń biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej do bieżącej pracy w ramach
którego wymienione zostało oświetlenie , skrzydła drzwiowe,zainstalowano telefony
wewnętrzne , zakupiono meble do pokojów pracowników socjalnych i odświeżono
ściany.
W ramach praktyk zawodowych odbywanych w szkoleniu ,,technolog robót
wykończeniowych w budownictwie, za pośrednictwem firmy szkolącej , zostały
zrobione podłogi położone panele, odnowiony sanitariat i wymienione drzwi.
Powyższe działania nie byłyby możliwe do zrealizowania bez zewnętrznego
dofinansowania ze środków projektu.
Następnie Kierownik OPS poinformowała, że rodzina Państwa Kiljańskich
z Wysiadłowa zwróciła się z apelem do mieszkańców naszej Gminy o pomoc
finansową w postaci przekazania 1% podatku z rozliczeń podatku dochodowego.
Pomoc ta przeznaczona będzie na rehabilitacj ę niepełnosprawnego dziecka.
Nadmieniła, że Fundacja Dzieciom ,,Zdążyć z pomocą „ założyła konto na które
należy przekazywać . W związku z tym zwróciła się do sołtysów o rozpropagowanie
powyższego wśród mieszkańców swojej miejscowości.
Beata Szymańska – radna wsi Radoszki zwróciła się do Kierownika Zakładu
Gospodarki Komunalnej w sprawie oznakowania przystanków.
Ponadto powiedziała, że delegacja rodziców z Radoszek była na rozmowie
u Dyrektora PKS-u w Tarnobrzegu w sprawie przywrócenia kursu autobusu
o godz.18:30. Propozycja Dyrekcji PKS-u jest taka aby Gmina dosponsorowała ten
kurs. W związku z powyższym zwróciła się do Wójta Gminy o wystosowanie pisma
w tej sprawie.
Zapytała również w sprawie oświetlenia odcinka drogi w kierunku Podgajówki
w Radoszkach.
W nawiązaniu do pomocy rodzinie Kiljańskich Wójt Gminy poinformował, jest taka
możliwość przekazania 1% podatku z rozliczeń podatku dochodowego i zwrócił się
do zebranych o rozpropagowanie wśród mieszkańców tej pomocy i przekazanie
przy rozliczeniach podatkowych 1% podatku dla tej rodziny.
Na zadane pytania przez radną odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, w sprawie
oznakowania przystanków zwrócił się do Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej o wystosowanie pisma do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w tej sprawie. Natomiast co do dofinansowania kursu autobusu i wykonanie
oświetlenia drogi w Radoszkach brak środków finansowych.
Beata Szymańska – radna wsi Radoszki powiedziała, że można by było zrobić
w ten sposób aby rozwiązać umowę z PKS-em a zawrzeć umowę z przewoźnikiem
prywatnym, który obsługuje tą trasę bez żadnych problemów. PKS- się nie wywiązuje
się z kursów mimo tego, że uczniom zostały sprzedane bilety miesięczne.
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Wójt Gminy powiedział , że Gmina nie ma zawartej umowy z PKS-em, konsesje dla
przewoźników wydaje tylko Starosta. Wójt Gminy zwrócił się do sołtysów,
przewodniczących rad sołeckich o wystosowanie pism z udokumentowaniem
kursów do Dyrekcji PKS-u i przewoźników prywatnych. Gmina tylko wydaje opinie
w tej sprawie.
Paweł Dziuba- radny wsi Radoszki zwrócił się z zapytaniem w sprawie oświetlenia
i oznaczenia dróg, powiedział, że w Radoszkach na kilku słupach nie świecą się
lampy. W sprawie harmonogramu zebrań wiejskich powiedział, że zdaniem radnego i
mieszkańców wsi Radoszki ustalona godzina jest zbyt wczesna, są osoby które
pracują do godzin popołudniowych. Ponadto zapytał w sprawie dalszych losów
szkoły podstawowej w Radoszkach.
Na zadane pytanie przez radnego odpowiedzi udzielił Wójt Gminy , w sprawie
oświetlenia poinformował, że należy zgłaszać bezpośrednio do Zakładu
Energetycznego i podać nr danego słupa. W sprawie zebrań sprawozdawczowyborczych obsługują je pracownicy Gminy , godzina ustalona w sołectwie
Radoszki nie jest zbyt wczesna.
W sprawie szkół Wójt Gminy poinformował, że na utrzymanie szkół Gmina nie
posiada środków finansowych, nie realizowane są inwestycji na terenie Gminy.
Z informacji uzyskanych od rodziców, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Darominie
wynika,że starania są już rozpoczęte są w sprawie zakładania Stowarzyszenia.
Nie tylko nasza Gmina boryka się z brakiem środków finansowych na oświatę,
Są szkoły likwidowane w Gminach ościennych i funkcjonują szkoły prowadzone
przez stowarzyszenia tak jak. w Klimontowie , Dwikozach. Gro środków
finansowych przeznaczamy na dowóz dzieci. Z chwilą przekształcenia szkół będzie
niekorzystnie dla nauczycieli, natomiast będą zadowoleni dzieci i rodzice.
Szkoły te będą prowadzone od przedszkola do gimnazjum.
Stanisław Godzina – sołtys wsi Wysiadłów zwrócił się do Wójta Gminy w sprawie
usterek na drodze powiatowej,dotyczy rowów, kratek ściekowych.
Należałoby również poszerzyć przepust na wysokości drogi w kierunku dołów
Wysiadłowskich , przy budowie chodników został on zwężony.
W sprawie szkoły powiedział, ze należy poczynić starania i znaleźć takie
rozwiązania i szkołę tą utrzymać aby dzieci nie odchodziły do innych szkół.
W nawiązaniu do wypowiedzi sołtysa Wójt Gminy powiedział, że słuszne uwagi
zgłosił sołtys w sprawie drogi powiatowej. Zwrócił się do sołtysów ,
przewodniczących rad sołeckich o wystosowanie pism w tej sprawie do dyrektora
Martyniaka, aby w ramach gwarancji poprawki te zostały wykonane.
W sprawie szkół Wójt gminy powiedział, że w Darominie i w Radoszkach są szkoły
wyremontowane , aby po przejęciu przez Stowarzyszenia lub osobę fizyczną już ich
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nie remontować. Nie należy mówić o likwidacji szkół, jest szansa na założenie
stowarzyszeń tak jak jest to w Gminach ościennych , gdzie szkoły są prowadzone
przez Stowarzyszenia. Likwidacja szkół jest ostatecznością , zaś przejęcie szkół przez
Stowarzyszenia jest zapewnienie dzieciom dalszej nauki .
Ryszard Ciźla- radny powiatowy nawiązał do szkół i zachęcił do założenia
Stowarzyszeń. Nadmienił, że gmina chce współpracować ze Stowarzyszeniami,
nadmienił że w Łukawie było gorzej, musiała sobie sama radzić, szkoła prowadzona
przez Stowarzyszenie funkcjonuje do dnia dzisiejszego i funkcjonuje dobrze.
Nauczyciele muszą być aktywni, jest możliwość złożenia wniosków i pozyskiwania
środków finansowych.
W sprawie dróg powiatowych powiedział, że wszelkie uwagi dotyczące dróg należy
kierować do Dyrektora Martyniaka.
Adam Krakowiak – radny wsi Daromin zwrócił się do radnych powiatowych
w sprawie prowadzenia rozmów z przedstawicielami PGKiM w Sandomierzu
w sprawie ceny wody. Na dzień dzisiejszy cena wody kupowanej z Sandomierza jest
najwyższa wobec pozostałych sprzedawców wody.
Beata Szymańska – radna wsi Radoszki zabrała głos w sprawie odbioru odpadów
wtórnych. Powiedziała, że ostatnio odpady te odbierane były w m-cu październiku
ubiegłego roku i będą odbierane w m-cu kwietniu 2011r. Ponadto Firma Remondis
stawia wymogi. Zapytała, czy nie można zmienić Firmy aby odpady odbierała Firma
z Sandomierza, która odbiera je co miesiąc i śmieci są tańsze.
Na zadane pytania przez radną odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, poinformował, że
zgłosiły się trzy firmy z którymi zostały podpisane umowy są to Santa -Eko, PGKiM
Sandomierz i Remondis . Z roku na rok wzrastają opłaty i śmieci będą coraz droższe.
Firma Remondis obsługuje większy teren Gminy i dojedzie do każdej
miejscowości , natomiast pozostałe tylko część terenu Gminy. Każdy mieszkaniec
sam decyduje do jakiej Firmy chce należeć . Wójt Gminy zwrócił się do Kierownika
Zakładu Gospodarki Komunalnej o wystosowanie pisma do Firmy Remondis w
sprawie zgłoszonej przez radną.
Beta Szymańska zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy i zapytała , czy Gmina
zatrudnia osobę która by sporządzała wnioski o pozyskanie środków unijnych lub
osobę , która mogłaby udzielić pomocy przy sporządzaniu wniosków.
Na zadane pytanie przez radną odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, poinformował, że
Gmina zatrudnia osobę , która realizuje wnioski prowadzone przez Gminę.
Na terenie Gminy są osoby z którymi można nawiązać kontakt m .innymi z P. Pilch i
P. Godyń . Wójt gminy nadmienił, że przez Gminę były organizowane takie szkolenia
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o czym powiadomieni byli sołtysi ,w których każdy mógł uczestniczyć i zapoznać
się z materiałami.
Szkolenia takie mogą być jeszcze organizowane przez Firmę która się zgłosi i która
poprowadzi takie szkolenia. Każdy zainteresowany może w nich uczestniczyć.
Aleksander Bidas – radny wsi Łukawa, w nawiązaniu do wypowiedzi Wójta
Gminy w sprawie szkół powiedział, że w Darominie było spotkanie komisji
z rodzicami i jest tworzone Stowarzyszenie , ale Stowarzyszenie opowiedziało się za
tym, że chce likwidacji szkoły, ponieważ będą mieć dogodniejsze warunki do
tworzenia tej placówki. Natomiast jest również wniosek osoby fizycznej , która chce
przejąć szkołę w Radoszkach na podstawie likwidacji i utworzenie nowej.
Wójt Gminy powiedział, że chcemy aby podmioty które przejmą szkoły były bez
żadnych zobowiązań . Rodzice zadecydowali o dalszych losach szkoły w Darominie
aby mieć wpływ na zatrudnienie . Każdy sposób tworzenia szkół ma plusy i minusy.
Beata Szymańska – radna wsi Radoszki zwróciła się do Wójta Gminy
z zapytaniem czy w Radoszkach mógłby powstać Zespół Szkół i żeby była to
szkoła publiczna.
Na zadane pytanie przez radna odpowiedzi udzielił Wójt Gminy , poinformował,
że każda szkoła , która będzie prowadzona przez Gminę obowiązuje karta
nauczyciela. Może powstać Zespół Szkół ale gdy będzie szkoła prowadzona przez
stowarzyszenie.
Ad.15
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Ad.16
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz.11:15 Przewodniczący Rady
Gminy zamknął obrady III Sesji Rady Gminy.
Protokołowała : Alicja Król
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