Protokół Nr XXXV/2010
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 8 września 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 XXXV 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.
W obradach Sesji Rady Gminy nie uczestniczyła radna Anna Moszczyńskazmarła dnia 22 lipca 2010 r.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt porządku obrad:
1)
2)
3)
4)
5)

Otwarcie Sesji i powitanie.
Stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
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) Opinia komisji o informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za
I półrocze 2010 r.
9) Opinia RIO o informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce
za I półrocze 2010 r.
10) Dyskusja i przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce
za I półrocze 2010 r.
11) Podjęcie uchwał w sprawie :
a) wygaśnięcia mandatu radnego.
b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 r.
c)
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
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d) przeznaczenia środków finansowych na realizację remontu
nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 004349 T Łukawa
Rządowa-Łukawa Zakrzacze zgodnie z założeniami ,,Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w planowanym
budżecie Gminy Wilczyce na rok 2011.
e) przeznaczenia środków finansowych na realizację remontu
nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 004340 T RadoszkiLenarczyce zgodnie z założeniami ,,Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011” w planowanym budżecie Gminy Wilczyce
na rok 2011.
12) Interpelacje radnych.
13) Sprawy różne.
14) Wolne wnioski i zapytania.
15) 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 14 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.
Ad. 6
W sprawozdaniu Wójta Gminy z działalności między Sesjami, Wójt Gminy
poinformował, że trwa termin składania wniosków na stypendium szkolne.
Warunkiem do otrzymania stypendium jest przedłożenie rachunków, faktur
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lub oświadczeń o zakupach.
Do końca m-ca września należy składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo.
W ramach naprawy gwarancyjnej wyremontowano drogę Wilczyce –
Gałkowice-Ocin, pozostały do uzupełnienia pęknięcia asfaltu powstałe na
skutek przejeżdżających samochodów ciężarowych z dużym tonażem.
Firma wyłoniona w przetargu zajmuje się remontem świetlicy w Wysiadłowie.
Zostało wykonane ogrodzenie placu szkoły w Radoszkach oraz
wyremontowany dach na szkole.
W Darominie musimy wykonać zabezpieczenie , ogrodzenie szkoły od Domu
Nauczyciela. Jest to zalecenie Inspekcji Pracy i Sanepidu.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że prawie w każdej wiosce jest
założone Koło Gospodyń Wiejskich. Jest to zasługa Pani Rutkowskiej i Pani
Gradzińskiej. Zadanie to realizowane jest w ramach Programu Integracji
Społecznej przez Bibliotekę w Wilczycach.
W niedzielę 12.09.br na stadionie sportowym w Wilczycach w godzinach
popołudniowych odbędzie się kolejna edycja programu pn. ,, Fasolowa
niedziela”.
Wójt Gminy zwrócił się do radnego i rady sołeckiej wsi Gałkowice Ocin
o wykorzystanie środków finansowych przekazanych od sponsora na remont
świetlicy wiejskiej w Gałkowicach-Ocin.
Następnie Wójt Gminy podziękował mieszkańcom wsi Radoszki oraz
wszystkim którzy zaangażowali się w pomoc w zbiórce siana dla powodzian.
Wójt Gminy poinformował,że rodzina z Trześni zwróciła się o pomoc
w zakupie opału na zimę .
W związku z tym Wójt Gminy zwrócił się do sołtysów o zorganizowanie
zbiórki pieniężnej na ten cel.
Wójt Gminy nawiązał do tegorocznych dożynek, i poinformował, że wieniec
z Pielaszowa zajął I miejsce na dożynkach gminnych , i był również
najładniejszy i zajął I miejsce w województwie na przeglądzie wieńcy
dożynkowych w Tokarni. W związku z tym 19 września br. bierzemy udział
w Dożynkach w Spale reprezentując woj. świętokrzyskie.
Otrzymaliśmy promesę w wysokości 300 tys. zł na drogi popowodziowe.,
Będzie realizowana droga w Darominie w kierunku P. Mojduszki, odcinek
drogi w Radoszkach w kierunku mostu drewnianego i w Wysiadłowie przez
doły.
Od dnia 1 września br. w drodze naboru jest zatrudniony nowy pracownik Pan
Paweł Śmieszek na stanowisku ds. planowania przestrzennego i inwestycji.
Ad.7,8
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 7i 8 porządku
obrad tj. odczytania opinii o projektach Uchwał na Sesję Rady Gminy
i opinii komisji o informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za
I półrocze 2010 r.
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Protokół Nr 9 /2010 z posiedzenia komisji ochrony środowiska, oświaty,
kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego z dnia
3 września 2010 r. odczytał Przewodniczący komisji Jerzy Pietrzykowski
( protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Protokół Nr 4 /2010 z posiedzenia komisji gospodarki finansowej ,
rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego z dnia
2 września 2010 r. odczytał Przewodniczący komisji Andrzej Mazurek
( protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.9
Uchwałę Nr 71/2010 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
0brachunkowej w Kielcach z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie opinii
o sprawozdaniach z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za
I półrocze 2010 r. odczytała skarbnik Gminy Agnieszka Wrzosek( Uchwała
w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.10
Radni nie prowadzili dyskusji nad przyjęciem informacji z wykonania
budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 2010 roku.
Radni jednogłośnie przyjęli informację z wykonania budżetu Gminy Wilczyce
za I półrocze 2010 roku.
Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych.
Ad.11
Radni podjęli następujące uchwały:
a) Uchwałę Nr XXXV/ 200 / 2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnegoradni jednogłośnie przegłosowali. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych.
b) Uchwałę Nr XXXV/ 201 / 2010 w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 r.- radni jednogłośnie
przegłosowali. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
c) Uchwałę Nr XXXV/ 202 / 2010 w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej- radni jednogłośnie przegłosowali.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
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d) Uchwałę Nr XXXV/ 203 / 2010 w sprawie przeznaczenia środków
finansowych na realizację remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej
nr 004349 T Łukawa Rządowa-Łukawa Zakrzacze zgodnie
z założeniami ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011” w planowanym budżecie Gminy Wilczyce na rok 2011- radni
jednogłośnie przegłosowali. Za podjęciem Uchwały głosowało 14 radnych.
e) Uchwałę Nr XXXV/ 204 / 2010 w sprawie przeznaczenia środków
finansowych na realizację remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej
nr 004340 T Radoszki-Lenarczyce zgodnie z założeniami ,,Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w planowanym
budżecie Gminy Wilczyce na rok 2011- radni jednogłośnie przegłosowali.
Za podjęciem Uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwalone uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.12
W interpelacjach radnych głos zabrali radni :
Jerzy Pietrzykowski – radny wsi Radoszki - powiedział, że drogi, chodniki,
przepusty, rowy aby utrzymać w należytym porządku należałoby ich
konserwować. Nadmienił, że kiedyś był zatrudniony pracownik, konserwator
który wykonywał te prace. W związku z tym zwrócił się z zapytaniem do
Wójta Gminy, czy byłaby możliwości zatrudnienia w naszej Gminie takiego
pracownika.
Na zdane pytanie przez radnego Wójt Gminy udzielił odpowiedzi
poinformował, że Gmina nie może zatrudnić takiego pracownika, ewentualnie
Zakład Gospodarki Komunalnej. Obowiązkiem każdego mieszkańca jest jest
utrzymanie porządku obok swojej posesji. Na dzień dzisiejszy są zatrudnieni
pracownicy w grupie interwencyjnej, są wysyłani do prac w miejscowościach
na terenie Gminy, ale należy ich przypilnować.
Aleksander Bidas – radny wsi Łukawa zwrócił się z zapytaniem do Wójta
Gminy, czy byłaby możliwość zaplanowania w budżecie Gminy na 2011 r.
środków finansowych na zwiększenie powierzchni utwardzenia placu za
budynkiem Domu Kultury w Wilczycach. Ponadto zapytał czy w tym roku
w ramach remontu tego budynku nie byłoby możliwości zwiększenia
utwardzenia tej powierzchni , ponieważ utwardzony plac jest za mały.
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Na zadane pytanie przez radnego odpowiedzi udzielił Wójt Gminy,
poinformował, że budynek remizy jest jeszcze nierozliczony, utwardzenie
placu nie było ujęte w projekcie, program tego nie przewidywał.
Ponieważ za budynkiem na stałe zamontowana jest scena i wszystkie
uroczystości będą odbywać się na scenie,docelowo plac ten będziemy chcieli
utwardzić i ułożyć kostkę.
Oprócz tego budynku mamy do remontu jeszcze inne remizy w Radoszkach,
Wysiadłowie, Przezwodach w Darominie na które też musimy przeznaczyć
środki finansowe.
Ad.13
W sprawach różnych głos zabrali :
Jerzy Pietrzykowski- radny wsi Radoszki – nawiązał do powodzi 2010 r.,
wymienił i podziękował wszystkim którzy nieśli tą pomoc i przyczynili się do
pomocy w zbiórce i dowiezieniu siana dla powodzian.
Ryszard Dąbrowski – radny wsi Daromin powiedział, że jest mieszkańcem
Gminy Wilczyce i zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy, gdzie może
kupić flagę Gminy.
Na zadane pytanie przez radnego odpowiedzi udzielił Wójt Gminy,
poinformował, że to nie jest tak, Uchwałą Rada Gminy przyjęła i ustanowiła
herb i flagę Gminy. Nie można kupić indywidualnie i wywieśić , musi być to
za zgodą Rady Gminy. Flaga taka kosztuje ponad 200 zł, jeśli będą chętni
którzy chcą mieć flagę to należy złożyć zbiorcze zamówienie i fagi zostaną
zamówione.
Aleksander Bidas – radny wsi Łukawa zwrócił się z zapytaniem do Wójta
Gminy w sprawie oświetlenia w miejscowości Łukawa.
Na zadane pytanie przez radnego odpowiedzi udzielił Wójt Gminy ,
poinformował, że w tej sprawie jest pismo Generalnej Dyrekcji Dróg
i Autostrad .Związane są z tym koszty finansowe i przez Zakład Energetyczny
w Tarnobrzegu nie ma zgody na budowę V linii. Jeśli będzie zgodę to linia
budowana będzie przewodem , ponadto przez Zakład jest wyłoniona Firma ,
która w m-cu wrześniu i październiku ma wykonać modernizację linii.
Dopiero po zakończeniu modernizacji linii będzie można podpisać umowę
z tą Firma na wykonanie oświetlenia. Natomiast oświetlenia bocznego
w kierunku Łukawy – Zakrzacze nie będziemy wykonywać, dlatego , że
projekt odbudowy tej drogi zostanie złożony do Rządowego Programu
odbudowy Dróg Lokalnych i w projekcie tym zostanie ujęta budowę
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oświetlenia.
Adam Krakowiak- radny wsi Daromin zwrócił się z zapytaniem do Wójta
Gminy w sprawie telefonizacji Gminy Wilczyce i dostępu do internetu.
Na zadane pytatnie przez radnego odpowiedzi udzielił Wójt Gminy ,
poinformował, że prace są już prowadzone w miejscowości Gałkowice-Ocin,
z rozmów wynika, że też już pracują w Darominie. W grudniu 2011 r. prace
mają być zakończone, cała gmina ma być pokryta przewodami
światłowodowymi .
Krystyna Oszczudłowska – Kierownik OPS w Wilczycach poinformowała, że
od 1 siernia br. przyjmowane są wnioski na świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na okres zasiłkowy od 1 października do 30 września 2011 r.
Od 1 września br . przyjmowane są wnioski na świadczenia rodzinne na okres
zasiłkowy od m-ca listopada do m-ca października 2011r. Wysokości
świadczeń jak i kryterii dochodowych do przyznania tych świadczeń nie
zmieniły się.
0d 2 września do końca m-ca września będą przyjmowane wnioski
w sprawie pomocy rodzinom rolniczym którzy ponieśli szkody w uprawach
rolnych w okresie ulewnych deszczów.
W ramach projektu ,,Aktywizacja Społeczno Zawodowa w Gminie Wilczyce”
w okresie od m-ca września do m-ca listopada będą prowadzone szkolenia
zawodowe przez Firmę szkoleniową. Projekt będzie współfinansowany z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ignacy Chałupczak – sołtys wsi Pęczyny zwrócił się z zapytaniem do Wójta
Gminy, zapytał czy byłaby możliwość uruchomienia 1 kursu dojazdu Busa do
miejscowości Pęczyny w godzinach porannych po młodzież dojeżdżającą do
szkół średnich w Sandomierzu.
Na zadanie pytanie przez sołtysa odpowiedzi udzielił Wójt Gminy ,
poinformował, że nie jest to w zakresie Gminy, przewoźnicy w większości są
prywatni. Należy uzgodnić z sołtysami innych odległych miejscowości liczbę
młodzieży dojeżdżających do szkół , podać trasę przejazdu i wystosować
pismo wraz z uzasadnieniem do przewoźnika w tej sprawie.
Jerzy Pietrzykowski- sołtys wsi Radoszki zwrócił się z zapytaniem do
Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprawie naprawienia drogi
w kopiec koło Pana Grzesiaka, ponadto powiedział , że będzie kopany rów
między remizą a Panem Łukaszkiem w Radoszkach i należałoby wyciąć
zakrzaczenia od strony Pana Łukaszka.
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Na zadane pytanie przez radnego odpowiedzi udzielił Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej, poinformował, że w Radoszkach pracuje sprzęt
i planowana jest do naprawy wymieniona droga.
Odnośnie wycięcia zakrzaczeń Wójt Gminy poinformował, że jest grupa
bezrobotnych , w tej chwili pracują przy szkole Podstawowej w Radoszkach,
jeśli skończą prace przy szkole to należy skierować ich do wycięcia
zakrzaczeń.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia w sprawie pomocy finansowej na odbudowę Miasta
i Gminy Bogatynia zniszczonej po powodzi w dniu 7 sierpnia 2010 r. ( pismo
w załączeniu do protokołu).
Stanisław Godzina – sołtys wsi Wysiadłów zabrał głos w sprawie budowy
drogi – Wysiadłów – Wilczyce. Powiedział, że jest problem z rowami przy tej
drodze, w czasie opadów okazuje się , że woda zalewa gospodarstwa, rowy są
niedrożne, woda przez drogę przepływa na posesję sołtysa.
Interweniował w tej sprawie w Zarządzie Dróg Powiatowych u Pana Starosty
i Wicestarosty Sandomierskiego, po oględzinach tej drogi obiecali, że
to co będzie można zrobić w tym roku to poprawią , natomiast pozostałe
prace wymagające większych nakładów wykonane zostaną w późniejszym
terminie. Natomiast przy drodze krajowej jest niedokończony rów, woda
spływająca z góry zalewa gospodarstwa, należałoby interweniować w tej
sprawie.
Wójt Gminy wyjaśnił, że dwukrotnie była przeprowadzona konsultacja tej
drogi przed projektem . Na dzień dzisiejszy jest podpisana umowa, jest po
przetargu, nie ma już środków finansowych. Na konsultacjach nie było
żadnego mieszkańca Wysiadłowa aby nanieść uwagi co do jej budowy.
Dyrektor Zarządu Dróg realizuje tą drogę zgodnie z projektem, na dzień
dzisiejszy nic nie można zrobić w tej sprawie. Za realizację tej drogi
odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i Starosta
Sandomierski.
Stanisław Godzina – sołtys wsi Wysiadłowa dodał, że wykonawcy przyznali
się, że procedury przy budowie chodnika nie zachowali. Na dzień dzisiejszy
nie ma zrobionych odpływów wody i w czasie opadów woda będzie nadal
zalewała gospodarstwa rolne.
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Wójt Gminy -wyjaśnił, że nie jest to tak, w tej chwili woda z drogi krajowej
nie wchodzi na drogę powiatową. Prace wykonania rowu nie były dokończone
ponieważ rów który jest , jest na działce P. Zająca. W tej chwili sprawa jest
już wyjaśniona z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, rów zostanie
wykopany na prywatnej posesji P. Zająca. Wójt nadmienił, że jest też
problem z wykopaniem rowu obok posesji Pana Łukawskiego i Pana Sochy,
kiedyś Gmina przeznaczyła środki finansowe na wykopanie tego rowu, był
wykopany ale w dokumentacji geodezyjnej nie było zaznaczone. Właściciel
posesji sąsiedniej, twierdzi, że działkę kupił bez rowu. W jakiś sposób sprawę
tą musimy wyjaśnić.
Ad.13
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Ad.14
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz.10:20 Przewodniczący
Rady Gminy zamknął obrady XXXV Sesji Rady Gminy.
Protokołowała : Alicja Król
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