Protokół Nr XXXVI/2010
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 12 października 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 Zespołu Szkół w Wilczycach.
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 XXXVI 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 14 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 r.
b) określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub
rozkładania na raty, spłaty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Wilczyce lub jej jednostkom
organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego
upoważnionej.
c)wyrażenia intencji zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu
własnego na realizację zadania: „ Remont nawierzchni bitumicznej drogi
gminnej nr 004349T Łukawa Rządowa – Łukawa Zakrzacze oraz drogi
gminnej nr 004350T Łukawa Zakrzacze – Łukawa Rządowa zgodnie
z założeniami „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011” w planowanym budżecie Gminy Wilczyce na rok 2011.
9) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wilczyce
w roku szkolnym 2009/2010.
10) Informacja z analizy oświadczeń majątkowych przedłożonych
Przewodniczącemu Rady Gminy przez radnych za 2010 r.

11)
12)
13)
14)

Interpelacje radnych
Sprawy różne.
Wolne wnioski i zapytania
Podsumowanie realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie
Wilczyce.
- informacja o wdrożonym Programie Integracji Społecznej,
- prezentacja najciekawszych usług,
- wystąpienie gości.
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 została zakończona inwestycja rozbudowa Centrum Kultury
w Wilczycach. W tej chwili jesteśmy na etapie rozliczania tej inwestycji.
Trwa remont remizy w Wysiadłowie. Do m-ca końca m-ca listopada prace
mają być zakończone.
Po negocjacjach z Firmą z Opatowa będą realizowane drogi w Darominie
w kierunku Domu Nauczyciela , Przezwodach w kierunku P. Kota
i P. Adamczyka, Wilczycach od Apteki oraz w kierunku sołtysa i bloków
mieszkalnych na osiedlu, droga w Zagrodach i Dacharzowie. Wcześniej
została wykonana droga w Pielaszowie, Wilczyce- Tułkowice
i w Wysiadłowie w kierunku dołów.

Otrzymaliśmy środki pomocowe dla szkół. Zostało wykonane ogrodzenie
w Radoszkach. W tej chwili trwają prace przy ogrodzeniu w Darominie.
Ze środków finansowych z Funduszu rekultywacji została wykonana droga
z Przezwód do Wilczyc w kierunku P. Siudaka , droga w Darominie do
P. Fudali. Drogi te zostały wysypane materiałem utwardzeniowym.
W ramach doposażenia świetlic zakupione zostały 4 stoły do bilarda .
Przekazano je do świetlicy w Dacharzowie, Pęczynch , Zagrodach
i Pielaszowa. Takie stoły wyposażone są już świetlice w Łukawie,
Wysiadłowie, Gałkowicach -Ocin i Darominie.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że zostały złożone wnioski na drogi
popowodziowe. Do odbudowy są zakwalifikowane drogi w Dobrocicach,
Radoszkach, Przezwodach i w Dacharzowie w kierunku Rożek.
W ramach Programu Odbudowy Dróg został złożony wniosek na drogę
Łukawa- Zakrzacze.
Złożono także wnioski na remont remizy w Radoszkach i Przezwodach.
W ramach małych projektów są przygotowywane wnioski do LGD na
wyposażenie świetlic w Darominie, Pęczynach , Pielaszowie. Na remont
świetlicy w Radoszkach i Przezwodach wnioski zostały już złożone
i zaopiniowane przez LGD.
Podpisano umowę z wykonawcą na remont świetlicy w Gałkowicach -Ocin.
W następnych latach chcielibyśmy wyremontować świetlice w pozostałych
miejscowościach.
Wójt Gminy poinformował, że uczennice ze szkoły Podstawowej
w Wilczycach w,, Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska” zajęły
I miejsce w województwie. W związku z tym będą reprezentować
województwo świętokrzyskie i Gminę Wilczyce na turnieju krajowym
w Warszawie.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że jesteśmy jedną Gminą, która
otrzymała 100 % środków finansowych na wypłatę ekwiwalentu dla
strażaków za udział w akcji powodziowej na terenie powiatu sandomierskiego.
Zajęliśmy II miejsce na Dożynkach Prezydenckich w Spale. W ramach
programu ,,Muzeum Wsi Polskiej” w Tokarni również zajęliśmy I miejsce.
Wójt Gminy podziękował Pani Barbarze Żyła za wkład włożony w wykonanie
wieńca dożynkowego.
Wójt Gminy zwrócił się do sołtysów o przekazanie informacji wśród rolników,
że Świętokrzyska Izba Rolnicza organizuje dwudniowe szkolenia dla
rolników. Szkolenia odbędą się w Mokoszynie w dniach 9 i 10 listopada
w godz. 12:00 - 18:00. Zgłoszenia na szkolenia przyjmuje pracownik ds.
rolnictwa Pan Zbigniew Wiercioch.

Ad.7
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 7 porządku
obrad tj. odczytania opinii o projektach Uchwał na Sesję Rady Gminy
Protokół Nr 11/2010 z posiedzenia komisji ochrony środowiska, oświaty,
kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego z dnia
8 października 2010 r. odczytał Przewodniczący komisji Jerzy Pietrzykowski
( protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Protokół Nr 5 /2010 z posiedzenia komisji gospodarki finansowej,
rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego z dnia
8 października 2010 r.odczytał Przewodniczący komisji Andrzej Mazurek
( protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.8
Radni podjęli następujące uchwały:
a) Uchwałę Nr XXXVI /205/ 2010 w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 r. - radni jednogłośnie
przegłosowali. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
b) Uchwałę Nr XXXVI / 206/ 2010 w sprawie określenia szczegółowych
zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty, spłaty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Wilczyce lub jej jednostkom
organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionejradni jednogłośnie przegłosowali. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych.
c) Uchwałę Nr XXXVI /207/ 2010 w sprawie wyrażenia intencji
zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na
realizację zadania: „ Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej
nr 004349T Łukawa Rządowa – Łukawa Zakrzacze oraz drogi
gminnej nr 004350T Łukawa Zakrzacze – Łukawa Rządowa
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.9
Radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych
w Gminie Wilczyce w roku szkolnym 2009/2010, nie wnieśli uwagjednogłośnie przyjęli informację( informacja w załączeniu do niniejszego
protokołu).
Ad.10
Informację z oświadczeń majątkowych przedłożonych Przewodniczącemu
Rady Gminy przez radnych za 2010 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 :
Jerzy Pietrzykowski – radny wsi Radoszki , zwrócił się z zapytaniem do
Pana Wójta w sprawie drogi w ,,kopiec” w Radoszkach koło Pana Grzesiaka.
Powiedział, że droga ta zaczyna się psuć są powyrywane doły. Należałoby
przywieść parę samochodów żwirku lub piasku aby powstałe ubytki zasypać.
Na zadane pytanie prze radnego odpowiedzi udzielił Wójt Gminy –
poinformował, że nie mamy przeznaczonych środków finansowych na
transport i zakup piasku bądź żwirku. Jest to droga polna, Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej przeanalizuje tą sprawę i ewentualnie wygospodaruje
w projekcie budżetu na 2011 r. środki finansowe na realizację powyższego
zadania.
Na zadane pytanie prze radnego odpowiedzi udzielił Wójt Gminy –
poinformował, że nie mamy przeznaczonych środków finansowych na
realizację tego zadania. Jest to droga polna, Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej będzie analizował propozycje do projektu budżetu na 2011 r.
i ewentualnie wygospodaruje środki finansowe na realizację powyższego
zadania.
Ad.13
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.

Ad.14
Informację z podsumowania realizacji Programu Integracji Społecznej
w Gminie Wilczyce przedstawiła Sekretarz Gminy Maria Krakowiak-Kusik
( informacja w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.15
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz.12:10 Przewodniczący
Rady Gminy zamknął obrady XXXVI Sesji Rady Gminy.
Protokołowała : Alicja Król

