Protokół Nr XXXIV/2010
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 6 lipca 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 XXXIV 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 14 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 protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między
Sesjami.
6) Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
7) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy,
8) Podjęcie uchwał w sprawie :
a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok,
b) ustalenia dopłaty do 1m3 wody.
c) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy cen
i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
d) w sprawie podsumowania opinii zgłoszonych w toku konsultacji
e) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z radnymi działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
9)

Informacja z analizy oświadczeń majątkowych przedłożonych Wójtowi
Gminy przez pracowników za 2009 rok.
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10) Informacja z analizy oświadczeń majątkowych przedłożonych
Przewodniczącemu Rady Gminy przez radnych za 2009 rok .
11) Interpelacje radnych.
12) Sprawy różne.
13) Wolne wnioski i zapytania
14) Zakończenie obrad.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony
porządek obrad.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad tj pkt. 4 przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Poinformował, że protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy znajduje się do
wglądu u insp. ds. obsługi Rady Gminy, każdy zainteresowany może zapoznać
się z jego treścią. Radni nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń, nie wymagali
odczytywania przyjmując protokół poprzez głosowanie jednogłośnie.
Ad.5
W informacji Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między
sesjami Przewodniczący poinformował, że każdego tygodnia co wtorek pełnił
dyżur w Urzędzie Gminy.
O godz. 9:15 przybył radny Adam Krakowiak. Stan radnych wynosił 14.
Ad. 6
W sprawozdaniu Wójta Gminy z działalności między Sesjami, Wójt Gminy
poinformował, że są ukończone drogi inwestycyjne, które były realizowane
w oparciu o środki pomocowe w ramach dróg popowowdziowych. Zostały
wykonane drogi: w Pielaszowie, Tułkowice-Wilczyce i w Wysiadłowie.
Są wstrzymane środki finansowe na realizację drogi Przezwody - Wilczyce.
Planowano wykonać niwelację tej drogi i wysypanie kamieniem.
Realizacja jej planowana była w ramach środków rekultywacji.
Jest wykonywane grodzenie szkoły w Radoszkach. Prowadzone są rozmowy
z Firmą w sprawie poprawy dachu na szkole w Radoszkach .
Wójt Gminy zwrócił się do radnych, sołtysów o poinformowanie
mieszkańców, że z powodu remontu w miejscowości Radoszki, w dniu 10
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lipca br. będzie wyłączony z ruchu odcinek drogi powiatowej WysiadłówWilczyce. Drogą dojazdową do tych miejscowości będzie droga powiatowa
przez Łukawę Kościelną. Zostały wykoszone pobocza na drogach gminnych
i powiatowych. Są na ukończeniu naprawy miejscowe na drogach.
9.07.br zostanie podpisana umowa na modernizację remizy OSP
w Wysiadłowie. Na wykonanie tego zadania w drodze przetargu zostanie
wyłoniony wykonawca .
Został złożony i odrzucony wniosek na remont remizy w Radoszkach
i Przezwodach . Czekamy na otwarcie ponownego terminu w którym można
będzie złożyć wspólny wniosek na remont remizy w Przezwodach
i Radoszkach.
Wójt Gminy zwrócił się z apelem do sołtysów o poinformowanie
mieszkańców w sprawie telefonizacji gminy. Nadmienił, że jesteśmy jedną
z 4 gmin na 102 gminy w woj. świętokrzyskim i jedną z 22 gmin w kraju
gdzie będą budowane światłowody telefoniczne. Prace rozpoczną się od
Łukawy, poprzez Gałkowice-Ocin, Ocinek, Wysiadłów , Radoszki
i zakończone mają być do końca br. roku.
Wójt Gminy poinformował, że jesteśmy w trakcie realizacji planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy.
W niedziele 11 lipca rozpoczyna się turniej w piłkę nożną o Puchar Wójta
Gminy. W rozgrywkach udział weźmie 8 drużyn. W zeszłym roku dla każdej
drużyny zostały zakupione stroje, w tym roku zostały zakupione stroje dla
bramkarzy i piłki dla każdej drużyny.
Dożynki gminne odbędą się w dniu 8 sierpnia . Msza św. dożynkowa będzie
w Parafii Jankowice. Po zakończeniu Mszy Św. przejazd na stadion
sportowy w Wilczycach. Zwrócił się do sołtysów o przygotowanie wieńcy
dożynkowych.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że wystąpił do Nas samorząd Gminy
Dwikozy o zorganizowanie pomocy dla mieszkańców Gminy
poszkodowanych w powodzi.
Podziękował sołtysom, radnym, mieszkańcom za zorganizowanie takiej
pomocy i przekazaniu darów dla powodzian.
Wójt Gminy wymienił wszystkich którzy przyczynili się do tej pomocy.
Zebrane dary zostały dostarczone do Zespołu Szkół w Dwikozach.
Lista osób którzy przekazali dary znajduje się w OPS Wilczyce.
Koordynatorem tego zadania zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wilczycach.
Mieszkańcy Radoszek zadeklarowali pomoc powodzianom w postaci zbiórki
siana. Zwrócił się z prośbą do sołtysów o zorganizowanie pomocy
w prasowaniu siana i dowiezieniu ciągnikami rolniczymi do miejscowości
Sokolniki. Nadmienił, że koordynatorem tego zadania jest Pan Paweł Dziuba
wspólnie z sołtysem wsi Radoszki.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że jest propozycja aby powołać sekcję
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bądź drużynę piłki ręcznej, która mogłaby wziąć udział w rozgrywkach.
W sprawie SKR-u Wójt Gminy przekazał, że wiemy już jaka jest wycena
majątku SKR-u. Z informacji od komornika wynika, że przetarg w sprawie
sprzedaży zostanie ogłoszony w m-cu wrześniu.
Zaległości SKR-u sięgają kilkanaście lat, wnioski o zajęcie nieruchomości
były składane do komornika . Procedura w tej została rozpoczęta, natomiast
kosztów nie odzyskają wszyscy, odzyska je Rada Spółdzielni i pracownicy.
Po sprzedaży majątku SKR-u będzie właściciel , który będzie zobligowany do
płacenia należnych podatków na rzecz Gminy.
Jest przygotowane kolejne ogłoszenie na dowóz dzieci do szkoły, w drodze
przetargu zostanie wyłoniony przewoźnik.
Wójt Gminy zwrócił się do radnych z miejscowości Radoszki aby załatwili
transport ziemi, jest szansa , że będzie wykopany rów w kierunku mostu
drewnianego i rów koło remizy w Radoszkach.
Wójt Gminy podziękował strażakom za udział w usuwaniu skutków powodzi
w Sandomierzu i Dwikozach.
Zwrócił się do sołtysów o rozpropagowali wśród mieszkańców, że w m-cu
sierpniu br. będzie przeprowadzony spis rolny. Poinformował, że do
przeprowadzenia spisu w drodze losowania zostało wyłonionych
5 rachmistrzów spisowych i osoba rezerwowa.
Są sygnały od mieszkańców , że po drogach o ograniczonym tonażu poruszają
się samochody o dużej ładowności niż jest dozwolona. Zwrócił się do
Kierownika Posterunku Policji o zwrócenie szczególnej uwagi na tą sprawę
szczególnie w dniu 10.07.2010 r. kiedy będzie wyłączony z ruchu na czas
remontu w miejscowości Radoszki, odcinek drogi Wysiadłów -Radoszki.
Ad.7
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 7 porządku
obrad tj. odczytania opinii o projektach Uchwał na Sesję Rady Gminy.
Protokół Nr 8 /2010 z posiedzenia komisji ochrony środowiska, oświaty,
kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego z dnia
5 lipca 2010 roku odczytał Przewodniczący komisji Jerzy Pietrzykowski
( protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Protokół Nr 3 /2010 z posiedzenia komisji gospodarki finansowej ,
rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego z dnia
1 lipca 2010 roku odczytał Przewodniczący komisji Andrzej Mazurek
( protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
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Ad.8
Radni podjęli następujące uchwały:
a) Uchwałę Nr XXXIV /195/ 2010 w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok – radni jednogłośnie
przegłosowali. Za podjęciem Uchwały głosowało 13 radnych obecnych
na sali.
b) Uchwałę Nr XXXIV/ 196/ 2010 w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3
wody radni jednogłośnie przegłosowali.
Za podjęciem Uchwały głosowało 13 radnych obecnych na sali.
c) Uchwałę Nr XXXIV/ 197/ 2010 w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania dotychczasowej taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę - radni jednogłośnie przegłosowali.
Za podjęciem Uchwały głosowało 13 radnych obecnych na sali.
d) Uchwałę Nr XXXIV/198/2010 w sprawie podsumowania opinii
zgłoszonych w toku konsultacji -radni jednogłośnie przegłosowali.
Za podjęciem Uchwały głosowało 13 radnych obecnych na sali.
e) Uchwałę Nr XXXIV/ 199/ 2010 w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radnymi działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiradni jednogłośnie przegłosowali. Za podjęciem Uchwały głosowało
13 radnych obecnych na sali.
Uchwalone uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.9
Informację z oświadczeń majątkowych przedłożonych Wójtowi Gminy przez
pracowników za 2009 r. przedstawiła Maria Krakowiak- Kusik - Sekretarz
Gminy( informacja w załączeniu do niniejszego protokołu).
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Ad.10
Informację z oświadczeń majątkowych przedłożonych Przewodniczącemu Rady
Gminy przez radnych za 2009 r. przedstawiła Alicja Król – inspektor ds.
obsługi Rady Gminy ( informacja w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.11
W interpelacjach radnych radni nie zabrali głosu.
Ad.12
W sprawach różnych głos zabrali :
Ryszard Dąbrowski – radny wsi Daromin zabrał głos w sprawie zbiórki
pomocy dla powodzian,powiedział, że nie wszystkie osoby zostały wyczytane,
m. in . radny też pomagał w zbiórce nie zostały ujęty na liście i nie
wyczytany.
Pietrzykowski Jerzy – radny wsi Radoszki – powiedział, że mieszkańcy
Radoszek również zorganizowali zbiórkę darów dla powodzian oraz zbiórkę
siana . Głównym organizatorem tego działania jest Pan Paweł Dziuba, radny
jest koordynatorem. Zwrócił się do sołtysów o podanie numerów tlefonów
w sprawie kontaktu i pomocy w zbiórce oraz transporcie siana do rolników
z Sokolnik. Nadmienił, że paliwo częściowo będzie zwracane, część paliwa
wykorzystano do koszenia, a pozostałą ilość przeznaczono na zbiórkę
i transport. Sponsorem paliwa jest Cukrownia Ropczyce. Zwrócił się do
Kierownika Posterunku Policji o pomoc w celu pilotowania na drodze
bezpieczeństwa dowozu siana.
Rosowski Michał – sołtys wsi Bożęcin zabrał głos w sprawie drogi
powiatowej w Bożęcinie. Zostały wykoszone pobocza, natomiast gałęzie drzew
nie zostały wycięte i sięgają do połowy jezdni.
Należałoby je wyciąć ponieważ zagrażają bezpieczeństwu na drodze.
Leszek Sałata – Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że sprawa ta była
zgłaszana do Dyrektora Martyniaka, zakrzaczenia będą wycinane
w późniejszym czasie.
W sprawie listy osób zaangażowanych w zbiórkę darów dla powodzian
Wójt Gminy wyjaśnił, powiedział, że odczytał taką listę jaką miał przekazaną
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przez OPS , ale oprócz wyczytanych osób są też osoby które pomagały
w zbiórce i nie zostały wyczytane m.in. radny z Gałkowic -Ocin i radna
z Pielaszowa. Lista osób którzy dostarczali dary znajduje się w OPS.
Wójt Gminy poinformował, że zostało wystosowane pismo i przeprowadzone
rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad w Kielcach w sprawie
wykonania wjazdu na działkę ( mleczarni) od drogi krajowej.
W związku z tym Wójt Gminy zwrócił się do radnego i sołtysa z Wysiadłowa
o dopilnowanie tej sprawy i wystosowanie pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg
i Autostrad w Kielcach w sprawie odtworzenia tego przepustu.
Krystyna Oszczudłowska - Kierownik OPS nawiązała do wypowiedzi Wójta
Gminy i wyjaśniła ,że może nie wszyscy którzy dostarczali dary dla
powodzian zostali wymienieni, lista osób jest w OPS, każdy zainteresowany
może sprawdzić czy się na niej znajduje. Podziękowała wszystkim którzy nieśli
pomoc powodzianom z terenu gm. Dwikozy w postaci darów oraz
pracownikom socjalnym OPS którzy zajmowali się ich zbiórką oraz na
miejscu uczestniczyli przy sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do
uzyskania pomocy.
Poinformowała, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach, w ramach
programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII realizuje w 2010 r
trzecią edycję projektu systemowego pn.,, Aktywizacja społeczno- zawodowa
w Gminie Wilczyce”. Projekt ma za zadanie aktywizację 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 ogólnym projektu jest zwiększenie
aktywności zawodowej i społecznej kobiet i mężczyzn pozostających bez
pracy zamieszkujących na terenie Gminy Wilczyce.
Zaplanowano zorganizowanie i sfinansowanie treningów 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, szkolenia zawodowe wybrane przez uczestnika, wyjazd integracyjny
uczestników projektu z osobami z otoczenia beneficjentów projektu i osób
realizujących .
Osoby uczestniczące otrzymają zwrot kosztów dojazdu na treningi, warsztaty
i szkolenia. Przewidziano indywidualną pomoc psychologa, doradcy
zawodowego i pracownika socjalnego.
Działaniami zostanie objęta 8 osobowa grupa osób spełniających wymagania
projektu i chętnych do współpracy.
Narzędziem realizacji projektu będzie zawarcie kontraktu specjalnego
i przestrzeganie jego postanowień. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Realizacja projektu trwa od 1.04. do 31 grudnia 2010 r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
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Europejskiego Funduszu Społecznego.
Umowa o dofinansowanie projektu będzie podpisana w dniu 9 lipca br.
Stanisław Godzina – sołtys wsi Wysiadłów powiedział, że pomoc dla
powodzian będzie trwała jeszcze przez cały rok. Ludzie Ci stracili wszystko co
mieli. Na pewno będą potrzebne ziemniaki, zboże , warzywa i owoce.
Należy pamiętać o tej pomocy, nie zapominać i sukcesywnie tym ludziom
pomagać.
Odnośnie telefonizacji poinformował, że chodził z Panem, który projektuje to
zadanie, ale idzie to bardzo opornie, jest problem z prowadzeniem linii.
Odnośnie budowy drogi powiatowej powiedział, że przy niektórych wjazdach
na posesje są zawyżone lub zaniżone krawężniki i należałoby w jakiś sposób
to poprawić. W związku z tym zwrócił się do Wójta Gminy o zaproszenie
Dyrektora Martyniaka na rozmowę w tej sprawie.
W sprawie kopania rowów przy tej drodze , powiedział, że należy dopilnować,
są wykopane niestarannie.
W sprawie drogi krajowej powiedział, że budowa ma być zakończona do
końca m-ca lipca, zwrócił uwagę na wjazdy do posesji, nie wszędzie są
budowane.
W sprawie telefonizacji Wójt Gminy poinformował, że należy rozmawiać
z mieszkańcami, należy ich przekonać, budowa linii telefonicznej nic nie
kosztuje. Odnośnie drogi powiatowej, należy przedzwonić do Dyrektora
Martyniaka, uzgodnić i wyeliminować nieprawidłowości związane
z wykonaniem krawężników przy wjazdach na posesje.
Odnośnie budowy wjazdów, mostków musi być wystosowane pismo do
Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Kielcach.
Adam Krakowiak - radny wsi Daromin zwrócił się do Kierownika
Posterunku Policji w Dwikozach w sprawie zaistniałego zdarzenia 28 czerwca
br. w miejscowości Daromin.Powiedział, że w dniu 29.06. radny został
poinformowany przez mieszkankę , że w Darominie na jednym z zakrętów
stoi buda która zagraża bezpieczeństwu. Nadmienił, że właściciel tejże budy
jest uciążliwym człowiekiem. Po wielokrotnych próbach kontaktu z
Posterunkiem Policji zainteresowana została w jej uznaniu nierzetelnie
potraktowana przez funkcjonariusza Policji.
W związku z tym zwrócił się do Kierownika Posterunku Policji w Dwikozach
o interwencje w tej sprawie.
Pan Ireneusz Strojewski – Kierownik Posterunku Policji odpowiedział, że
odnośnie telefonu postara się sprawę sprawdzić i wyjaśnić. W sprawie budy
porozmawia z Dzielnicowym Gminy i w ciągu tygodniu postara się również
sprawę wyjaśnić.
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Ryszard Dąbrowski – radny wsi Daromin zabrał głos z sprawie pomocy dla
powodzian , zwrócił się z zapytaniem do Pana Wójta dlaczego Izby Rolnicze
nie angażują żadnej pomocy.
Na zadane pytanie przez radnego odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, nawiązał
do wypowiedzi sołtysa z Wysiadłowa, powiedział, że pomoc dla powodzian
będzie jeszcze trwać, na pewno będą organizowane zbiórki płodów jesiennych.
Odnośnie Izb Rolniczych była pomoc zorganizowana dla powodzian
w postaci transportu zboża z Wybrzeża dla Gminy Łubnice i Gminy Dwikozy.
Była również zorganizowana pomoc przez Kółka Rolnicze polegająca na
transporcie zboża z Wybrzeża dla Gminy Dwikozy, Łubnice , do
miejscowości Wrzawy i Sokolniki. Przez Prezesa Izb Rolniczych zostało
wystosowane pismo do Producentów folii w Polsce o pomoc w postaci
przekazania folii na odtworzenie upraw w zalanych miejscowościach z terenu
Gminy Dwikozy, a także do Firm o nasiona. Akcja pomocy przez Izby
Rolnicze trwa przez cały czas.
Ad.13
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Ad.14
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz.10:30 Przewodniczący
Rady Gminy zamknął obrady XXXIV Sesji Rady Gminy.
Protokołowała : Alicja Król
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