Protokół Nr XXXVII/2010
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 listopada 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 XXXVII 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 za okres
kadencji.
6) Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres kadencji.
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) przyjęcia programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art .3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2011 r.
c) ustalenie ceny żyta do podatku rolnego na 2011 r.
d) ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.
e) ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 r.
f) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w
2011 roku i zwolnień z podatku na terenie Gminy Wilczyce.
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9)
10)
11)
12)

Interpelacje radnych
Sprawy różne.
Wolne wnioski i zapytania
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
Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Wilczyce w latach 2006-2010
w załączeniu do niniejszego protokołu.
Ad. 6
W sprawozdaniu Wójt Gminy poinformował, że w pierwszej kolejności
realizujemy drogi popowodziowe, ponieważ musimy dokonać ich rozliczeń.
Są to drogi: w Gałkowicach – Ocin, Dacharzowie, Zagrody – Dacharzów,
3 odcinki dróg w Wilczycach, Przewodach w kierunku P. Adamczyka i P. Kota,
Dobrocicach i w Darominie do szkoły. Drogi te będą realizowane
w późniejszym terminie, ze względu na to, że był to rok popowodziowy
i w tym okresie Firmy mają do wykonania duży nakład prac. Są pozyskane
środki finansowe na drogę w Radoszkach w kierunku radarów i będzie ona
realizowana. Są poczynione starania na pozyskanie środków finansowych na
pozostałe drogi powiatowe. Udało się pozyskać środki finansowe w wysokości
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1 600 000 zł. na drogę powiatową do Daromina i Pielaszowa. Drogi te są już
realizowane, będzie zrobione prawie po 2 km. nawierzchni asfaltowej.
Wójt Gminy poinformował, że wyposażono pracownie w szkołach
w Wilczycach i w Darominie.
W Radoszkach wysypano piaskiem i utwardzono drogę do pól. Środki
finansowe na ten cel pozyskane były w ubiegłym roku od Marszałka.
Ze środków pomocowych realizowana była Remiza OSP w Wilczycach,
inwestycja ta jest już zakończona. Do jej rozliczenia musi być zgromadzona
cała dokumentacja.
W oparciu o pomoc mieszkańców i grupy bezrobotnych wykonano wiatę
w Tułkowicach.
W ramach wyposażenia świetlic zakupiono stoły do bilarda i przekazano je do
remizy w Pęczynach, Pielaszowie i świetlicy w Dacharzowi i Zagrodach. Stoły
takie wcześniej były zakupione do Łukawy, Gałkowic - Ocin, Wysiadłowa
i Daromina. Zostały również zakupione warcaby i będą przekazane sołtysom.
Ze wspólnych środków finansowych realizowana jest świetlica wiejska
w Gałkowicach – Ocin. Zakończenie prac planowane jest w połowie miesiąca
grudnia br..
W oparciu o środki finansowe pozyskane z zewnątrz w bieżącym roku na
terenie Gminy wykonano drogi asfaltowe o długości 14 km. Wójt Gminy
przybliżył inwestycje drogowe i inwestycje w oświacie zrealizowane w 2007
roku. Są to: drogi gminne i wewnętrzne, na które przeznaczono 1,5 mln
złotych. Ocieplono ścianę południową w Zespole Szkół w Wilczycach.
Przeprowadzono remont korytarza i instalacji elektrycznej w Szkole
Podstawowej w Darominie. Wykonano remonty w Szkole Podstawowej w
Radoszkach. Zrobiono 1 km 670 m drogi dojazdowej do pól, jest to droga
wysypana kamieniem.
W 2008 roku wykonano 5km108 m dróg gminnych, dróg wewnętrznych
1km 767m, dróg powiatowych przeszło 1,5km. Wykonano ocieplenie ścian
zewnętrznych w szkole w Wilczycach i remont korytarza dolnego.
Ze środków od Marszałka wykonano 600 m drogi dojazdowej do pól. Ponadto
wykonano remonty w remizach OSP w Pielaszowie, Łukawie, Wilczycach
i Wysiadłowie.
W 2009 roku wykonano drogi gminne pokryte asfaltem o długości 2km 772m
i dróg wewnętrznych 7km 105m, dróg powiatowych ponad 1,5km.
Łącznie w 2009 roku wykonano przeszło 12km dróg asfaltowych i ok. 600m
drogi dojazdowej do pól z pozyskanych środków finansowych.
Wykonano malowanie elewacji Szkoły Podstawowej w Radoszkach oraz
malowanie i ocieplenie elewacji Szkoły Podstawowej w Darominie.
W 2010 roku została zrealizowana najdłuższa i najdroższa inwestycja droga
Wysiadłów - Wilczyce. Inwestycja ta zrealizowana była w oparciu o kredyt.
Cały jej koszt wyniesie ponad 5mln złotych. Środki finansowe przeznaczone
na tą drogę to 1 200 000 zł., natomiast pozostałe środki finansowe są
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pozyskane. Jest to inwestycja realizowana wspólnie z powiatem.
Wykonano remont remizy OSP w Wilczycach przeznaczeniem na Centrum
Kultury. Na inwestycję tą przeznaczono środki finansowe w wysokości 840 tys.
zł., tego 360 tys. zł. to wkład własny i 480 tys.zł. to środki pozyskane
z zewnątrz.
W ramach drogi „Schetynówki” został złożony wniosek o pozyskanie środków
finansowych na drogę Łukawa Rządowa – Zakrzacze.
Remont Remizy OSP w Wysiadłowie realizowany był ze środków
pozyskanych i własnych. Jej remont wyniósł ok. 100 tys. zł., z tego wkład
własny 23 tys. zł. W następnym tygodniu odbędzie się przekazanie sprzętu i
zostanie otwarta kawiarenka internetowa.
Od Marszałka pozyskano środki finansowe w wysokości 30 tys. zł.
z których zrealizowano drogi dojazdowe do pól. Jest to droga od Przezwód
w kierunku P. Siudaka i w Darominie do P. Fudali. Są to drogi utwardzone.
Z MSWiA pozyskano 300 tys. zł. na drogę powodziową w Radoszkach.
Całkowity jej koszt to 410 tys. zł., z tego wkład własny 110 tys. zł.
Ogółem w 2010 r. przy pomocy środków finansowych pozyskanych wykonano
14 km dróg asfaltowych.
Został złożony i zaakceptowany wniosek na remont Remizy OSP w
Radoszkach i Przezwodach. Złożono również wnioski o pozyskanie środków
finansowych na wyposażenie kawiarenek internetowych w Darominie,
Pielaszowie i Pęczynach.
W sprawie internetu Wójt Gminy poinformował, że w niektórych
miejscowościach są przeszkody z zakładaniem linii, nadmienił, że jesteśmy
jedną z dwudziestu Gmin w kraju, gdzie będziemy mieć założony internet.
Następnie powiedział, że jednostki OSP zostaną wyposażone w samochody
marki Ford. Do jednostki OSP w Wysiadłowie został pozyskany samochód
pożarniczy marki Mercedes, natomiast samochód pożarniczy z tej jednostki
zostanie przekazany do Pielaszowa, a z Pielaszowa do Tułkowic.
Wójt Gminy podziękował Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim, pracownikom,
Dyrektorom Szkół , strażakom za współpracę w okresie kadencji.
Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań inwestycji za okres kadencji
w latach 2006-2010 w załączeniu do niniejszego protokołu.
Ad.7
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 7 porządku
obrad tj. odczytania opinii o projektach Uchwał na Sesję Rady Gminy
Protokół Nr 12/2010 z posiedzenia komisji ochrony środowiska, oświaty,
kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego z dnia
8 listopada 2010 r. odczytał Przewodniczący komisji Jerzy Pietrzykowski
( protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
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Protokół Nr 6 /2010 z posiedzenia komisji gospodarki finansowej,
rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego z dnia
5 listopada 2010 r.
odczytał Przewodniczący komisji Andrzej Mazurek ( protokół w załączeniu
do niniejszego protokołu).
Ad.8
Radni podjęli następujące uchwały:
a) Uchwałę Nr XXXVII/ 208/ 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Wilczyce na 2010 r. - radni jednogłośnie
przegłosowali. Za podjęciem Uchwały głosowało 14 radnych.
b)Uchwałę nr XXXVII/ 209/ 2010 w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami , o których mowa w art .3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2011 rok- radni jednogłośnie przegłosowali.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. .
c) W sprawie projektu uchwały dotyczącej ustaleniu ceny żyta do
podatku rolnego na 2011 r. - radny Alojzy Jakus zwrócił się do
Przewodniczącego Rady Gminy z zapytaniem w sprawie ceny żyta
przyjętej do podatku rolnego na 2011r.
na zadane pytanie Przewodniczący rady Gminy udzielił odpowiedzi ,
poinformował, że cena żyta żyta do podatku rolnego przyjęta jest
taka jaka była w roku ubiegłym i wynosi 34,10 zł za 1 kwintal.
Po wyjaśnieniu radni podjęli Uchwałę Nr XXXVII/ 210/ 2010
w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2011 r.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
d) Uchwała Nr XXXVII/ 211/ 2010 w sprawie ustalenia dziennych
stawek opłaty targowej oraz jej poboru – radni jednogłośnie
przegłosowali. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
e) Uchwała Nr XXXVII/ 212/ 2010 w sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2011 rok- radni jednogłośnie przegłosowali.
Za podjęciem Uchwały głosowało 14 radnych.
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f) Uchwała Nr XXXVII/ 213/ 2010 w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku na terenie
Gminy Wilczyce- radni jednogłośnie przegłosowali. Za podjęciem
Uchwały głosowało 14 radnych. .
Uchwalone uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.9
W interpelacjach radnych głos zabrali radni :
Aleksander Bidas – radny wsi Łukawa zwrócił się z prośbą Pana Wójta
o wstawienie znaku ograniczenia prędkości na drodze Łukawa – Zakrzacze,
ponieważ samochody poruszają się na tej drodze z dużą prędkością.
Na zadanie pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy – poinformował, że jest
to teren zabudowany i każdy wie jaka prędkość obowiązuje. Przy modernizacji
tej drogi znak zostanie postawiony.
Alojzy Jakus – radny wsi Gałkowice-Ocin zwrócił się z prośbą do Pana
Wójta o zmianę znaku drogowego dotyczącego ograniczenia prędkości na
drodze w Gałkowicach - Ocin.
Ponadto na drodze powiatowej w Gałkowicach -Ocin należałoby przywrócić
znak ograniczenia tonażu przy wjeździe z drogi krajowej na drogę powiatową.
Na zadane pytania przez radnego odpowiedzi udzielił Wójt Gminy –
poinformował, że na drodze Gałkowice-Wilczyce został postawiony znak
ograniczenia tonażu , okazuje się , że samochody ciężarowe i tak wjeżdżają na
tą drogę. Odnośnie drogi w kierunku Dwikóz zostanie wystosowane pismo do
Dyrektora Zarządu Dróg Pana Martyniaka, Wójt Gminy zwrócił się do
radnego, aby również rada sołecka takie pismo wystosowała.
Ad.10
W sprawach różnych głos zabrali :
Aleksander Bidas - radny wsi Łukawa , zwrócił się z zapytaniem do
Pana Wójta w sprawie wykonania oświetlenia w kierunku Łukawy Zakrzacze,
nadmienił, że remonty linii energetycznej zostały już zakończone.
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Jerzy Pietrzykowski – radny wsi Radoszki zwrócił się z zapytaniem do
Wójta Gminy w sprawie mostu drewnianego. Zwrócił się do radnych którzy
kandydują do rady powiatu aby upominać się o remont tego mostu.
Maria Kajpust – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radoszkach zwróciła się
z zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie poprawy elewacji na budynku
szkoły, nadmieniła , że minie okres gwarancyjny i nie zostanie poprawiona.
Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy – w sprawie oświetlenia
powiedział, że remonty linii jeszcze nie zostały zakończone, prace zostały
podjęte w tym kierunku.
W sprawie elewacji , Firma która wykonywała, złożyła pismo , że w ramach
gwarancji elewacja zostanie poprawiona pod warunkiem , ze najpierw
zostanie wykonany remont dachu na budynku szkoły.
W sprawie mostu drewnianego, kiedyś był remontowany . Wystąpiono
z pismem do Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej w tej sprawie, jest
szansa na jego remont. Wójt nadmienił, że jest też most w Tułkowicach ,
zwrócił się do rady sołeckiej o wystosowanie pisma do Zarządu Melioracji
o przeprowadzenie jego remontu.
Michał Rosowski – sołtys wsi Bożęcin zwrócił się z zapytaniem do Wójta
Gminy w sprawie wstawienia przepustu i zasypania dołu na drodze
powiatowej w Bożęcinie na wysokości sołtysa wsi. Powiedział, że należałoby
również utwardzić drogę pomiędzy Bugajem a Bożęcinem , jest to droga
polna którą rolnicy dojeżdżają do pól.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy poinformował, że jest to
droga powiatowa, będziemy wnioskować do zarządu dróg Powiatowych ,
również od rady sołeckiej należy wystosować pismo w tej sprawie.
Andrzej Mazurek- radny wsi Wilczyce powiedział, że w Wilczycach na
drodze powiatowej w kierunku Bugaja obok posesji p. Króla tez jest dołek
i należałoby go zasypać.
Stanisław Godzina – sołtys wsi Wysiadłów zwrócił się do Wójta Gminy
w sprawie drogi powiatowej Wysiadłów- wilczyce. Powiedział, że należy
wstrzymać się z jej odbiorem , są niedociągnięcia przy jej budowie, wymaga
poprawek. Na drodze stoi woda , nie ma porobionych kratek ściekowych ,
rowów ponadto jest zaniżona.
Wójt Gminy – powiedział, że należy mylić drogi krajowej z droga powiatową.
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Niedociągnięcia przy budowie drogi krajowej zgłoszone przez mieszkańców
na piśmie zostaną wykonane przez wykonawcę.
Właścicielem drogi Wysiadłów -Wilczyce jest powiat.
Umowa na budowę tej drogi została podpisana przez Zarząd Dróg
powiatowych , Starostę i Wykonawcę. My możemy tylko wnioskować o jej
poprawę. Z rozmów przeprowadzonych z Dyrektorem Martyniakiem wynika,
że budowa tej drogi jeszcze nie jest zakończona.
Jerzy Pietrzykowski – sołtys wsi Radoszki nawiązał do wypowiedzi sołtysa ,
powiedział, że sołtys ma słuszną rację. Nadmienił, że Dyrektor Martyniak
powiadomił już radnego o planowanym odbiorze tej drogi.
Włodzimierz Szczepański – mieszkaniec wsi Wysiadłów powiedział, że
problem budowy tej drogi był zgłaszany przez cały czas .Zwrócił uwagę na
budowę przepustów , rowów, odpływów wody. Zgodnie z dokumentacją jaka
posiada to jest ona robiona niezgodnie z planem.
Wójt Gminy powiedział, że w interesie nas wszystkich jest to aby droga ta
była budowana zgodnie z dokumentacja. My tyko możemy wnioskować
w sprawie zgłoszonych uwag przy jej budowie do Dyrektora Martyniaka ,
właścicielem tej drogi jest powiat. Droga ta ma służyć mieszkańcom.
Dyrektor mówi, że budowa tej drogi jeszcze jest niezakończona.
Leszek Pawlikowski – sołtys wsi Bugaj powiedział, że w Bugaju zaczęły się
znów problemy z wodą , od 2 tygodni od godzin popołudniowych wody
brakuje. Powiedział, że należałoby również wstawić znak wskazujący
miejscowość Bugaj.
Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy , poinformował, że nie
ma dziś Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej , ponieważ jest awaria
w Pęczynach , sprawa wody zostanie wyjaśniona przez Kierownika ZGK.
Poza sołtysem nikt nie zgłaszał problemu z wodą.
Odnośnie znaku drogowego , był postawiony .Znak ten zostanie wykonany,ale
wiąże się to z kosztami jego wykonania i dodatkowymi środkami
finansowymi.
Ryszard Ciźla- radny powiatowy w swej wypowiedzi podkreślił zasługi
Wójta Gminy w wykonaniu inwestycji na terenie Gminy. Do każdej
miejscowości prowadzi droga asfaltowa. Podkreślił, że jest znaczący postęp
w rozwoju Naszej Gminy. Mamy wybudowana szkołę i sale gimnastyczna
w Wilczycach co jest powodem do zadowolenia. Dziś zebrania wiejskie
odbywają się w budynkach socjalnych, które są w miejscowościach naszej
Gminy. Nawiązał do ceny żyta ustalonej do naliczania podatku rolnego na
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2011 r. , powiedział, że jest słuszne, że została utrzymana na poziomie roku
ubiegłego. Wzrost ceny żyta ogłoszonej przez GUS jest niewielki w stosunku
do roku ubiegłego. Podziękował za współpracę w okresie kadencji.
Wójt Gminy powiedział, że dziś jest sesja rady powiatu w Sandomierzu ,
radna w interpelacjach radnych zgłasza wniosek w sprawie drogi powiatowej ,
a następnie sołtys wsi w sprawach różnych i te uwagi zostają
zaprotokołowane w protokole.
Wójt Gminy nadmienił, że o znak drogowy z oznaczeniem miejscowości
Bugaj musi wystąpić do powiatu bo jest to droga powiatowa
Włodzimierz Szczepański – mieszkaniec wsi Wysiadłów zwrócił się do Wójta
Gminy w sprawie drogi wewnętrznej w Wysiadłowie, która była wytyczona
przez Gminę. Droga ta była wyregulowana do działki syna, natomiast tam
gdzie była skarpa, tylko jest obrzucona, prace nie są do końca wykonane tak
jak powinny przebiegać. W związku z tym zwrócił się z zapytaniem do
pracownika w powyższej sprawie. Uzyskał odpowiedź, że miał takie polecenie
jakie wykonał. Zapytał , co dalej z tą drogą. Nadmienił,że przez Kancelarię
Prawną przez syna w tej sprawie zostało skierowane pismo do Wójta i Rady
Gminy .
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, powiedział , że Pan
Szczepański nie jest stroną , pismo takie wpłynęło i odpowiedź została
przesłana do Kancelarii Prawnej.
Pan Szczepański zwrócił się do Wójta Gminy , powiedział, że chce uzyskać
odpowiedź dlaczego pracownik mówi, że jak będzie miał takie polecenie, to
będzie robił tak, a skoro miał takie to zrobił tak.
Na zadane pytanie Wójt Gminy powiedział, że Pan Szczepański nie jest
stroną, gdyby była osoba zainteresowana wtedy za jej zgodą Wójt Gminy
zobowiązany byłby do udzielenia informacji .
Pan Skrok otrzymał takie polecenie, aby prace na tej drodze wykonał w
obrębie słupków geodezyjnych . Mieszkańcy Wysiadłowa złożyli wniosek
wytyczenie tej drogi. Na chwilę obecną droga ta nie będzie wysypana
kamieniem , wniosek był tylko o wytyczenie jej granic.
Włodzimierz Szczepański – mieszkaniec Wsi Wysiadłów uzupełnił , że droga
ta nie jest wykonana zgodnie ze słupkami geodezyjnymi.
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Ad.11
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Ad.12
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz.11:00 Przewodniczący
Rady Gminy zamknął obrady XXXVII Sesji Rady Gminy.
Protokołowała : Alicja Król
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