Protokół Nr IV/2011
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 12 stycznia 2011r.
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. 10:00 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 IV 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 15radnych 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) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między
Sesjami.
5) Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
6) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
7)

Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Darominie oraz Szkoły
Podstawowej w Radoszkach

8) Interpelacje radnych
9) Sprawy różne.
10) Wolne wnioski i zapytania
11) 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 obecnych na sali.
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Ad.4
W informacji Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami
Przewodniczący poinformował, że każdego tygodnia co wtorek pełnił dyżur
w Urzędzie Gminy.
Ad. 5
W sprawozdaniu Wójta Gminy z działalności między Sesjami, Wójt Gminy
poinformował, że w okresie ferii zimowych organizowane są turnieje sportowe na
sali sportowej w Wilczycach. Harmonogram turnieji ogłoszony jest na stronie
internetowej. Wójt Gminy zwrócił się do radnych, sołtysów , przewodniczących rad
sołeckich o rozpropagowanie informacji o turniejach wśród młodzieży i zgłaszanie
drużyn do udziału w organizowanych turniejach.
20 stycznia o godz. 10:00 w budynku remizy OSP odbędzie się przegląd pastorałek.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że uzupełniane są wnioski dotyczące remontu
remiz strażackich w Radoszkach i Przezwodach.
W sołectwach na terenie Gminy odbywają zebrania wiejskie, których celem jest
dokonanie wyboru sołtysa i rad sołeckich. Frekwencje na zebraniach są różne.
Po zakończeniu zebrań wiejskich odbędą się zebrania sprawozdawczo- wyborcze
w OSP.
Na dzień dzisiejszy do Urzędu Gminy nie wpłynęła żadna oferta , pismo i zapytanie
od Firm dotyczące budowy farm wiatrowych. . Poza jedną działką w Ocinku , nikt
nie złożył wniosku o przeklasyfikowanie terenu pod budowę elektrowni
wiatrowych.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że odbyły się spotkania z przedstawicielami
Stowarzyszeń i osobami fizycznymi dotyczące przejęcia Szkół po likwidacji.
Wpłynęło pismo od Pani Iwony Borowskiej w sprawie przekazania na podstawie
umowy Szkoły Podstawowej w Radoszkach po jej procesie likwidacji. W placówce
tej od 1 września 2011 r. będzie prowadzona szkoła podstawowa, przedszkole
i gimnazjum. Drugie pismo wpłynęło od Zarządu Stowarzyszenia na rzecz
wspierania Rozwoju Sołectwa Daromin ,, Moja Miejsowość” . Stowarzyszenie
zobowiązuje się , że w przypadku gdy Szkoła w Darominie zostanie zlikwidowana
utworzy Zespół Szkół w Darominie ,również prowadzone będzie przedszkole,
szkoła podstawowa i gimnazjum.
Wójt Gminy nadmienił, że będąc na zebraniu w Radoszkach informował, że dobrze
byłoby dla środowiska aby powstało stowarzyszenie i szkołę tą przejęło.
Od września br. nie będzie środków finansowych na realizację Karty Nauczyciela.
O godz. 10:15 przybył radny Adam Krakowiak. Stan radnych wynosił 15.
Z chwilą kiedy szkoły w Radoszkach i Darominie zostaną prowadzone przez
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Stowarzyszenia zmniejszy się także liczba dzieci w szkole w Wilczycach, gdzie
również w kolejnych latach reorganizacja może dotyczyć także tej szkoły.
Szkoła prowadzona przez Samorząd nie maj szansy na założenie przedszkola,
natomiast szkoła prowadzona przez Stowarzyszenia taką szansę ma.
Wójt Gminy zwrócił się do Zarządów OSP o zorganizowanie w okresie ferii
zimowych lodowisk przy szkołach w Darominie , Radoszkach, Wilczycach .
Od 1.04.br do dnia 30.06. odbędzie się spis powszechny, będzie on poprzedzony
przedspisem.
Został wyremontowany budynek socjalny w Gałkowicach -Ocin . Część środków
finansowych na remont wymienionego budynku była pozyskana od sponsora,
przedsiębiorcy P. M. Gary. W związku z powyższym Wójt Gminy podziękował
P. M. Gara za włożony wkład na ten cel.
Wspólnie z Biblioteką był zorganizowany konkurs na najpiękniejszą dekorację
świąteczną na terenie Gminy . Komisja dokonała oceny zgłoszonych dekoracji .
Wyróżniono 4 gospodarstwa tj. Pana J. Dębowskiego o P. I. Siudak z Wilczyc, P. M.
Drzazgi i P. A. Bidasa z Łukawy, II miejsce zdobyło gospodarstwo P. W. Kondrata
z Ocinka i P. J. Pietrzykowskiego z Radoszek , I miejsce gospodarstwo P. J. Kapusty
z Wilczyc.
Ad.6
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 6 porządku obrad tj.
odczytania opinii komisji o projektach Uchwał na Sesję Rady Gminy
Protokół Nr 1 /2011 z posiedzenia komisji gospodarki finansowej, rolnictwa,
drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego z dnia 10 stycznia 2011 r. odczytał
Przewodniczący komisji Adam Krakowiak ( protokół w załączeniu do niniejszego
protokołu).
Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury,
sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego z dnia 11 stycznia 2011 r.
odczytał Przewodniczący komisji Aleksander Bidas ( protokół w załączeniu do
niniejszego protokołu).
Ad.7
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 7 punktu porządku obrad tj.
podjecie uchwał w sprawie :
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Radoszkach oraz Szkoły Podstawowej
w Darominie.
Przed podjęciem uchwały wywiązała się dyskusja.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował , że projekt tej uchwały szczegółowo
analizowany i omawiany był na komisjach Rady Gminy.
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Stefan Chałupczak – mieszkaniec wsi Radoszki powiedział, że przed podjęciem
wymienionej uchwały wniosek komisji powinien być poprzedzony dyskusją ,
ponadto powiedział, że jest mieszkańcem wsi Radoszki i przyszedł zabrać głos
w sprawie likwidacji szkół. W związku z tym zwrócił się do Przewodniczącego Rady
Gminy o udzielenie głosu.
Z kolei Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych z zapytaniem
o możliwość udzielenia głosu P. Chałupczakowi. Radni w głosowaniu jawnym
jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem głosu P. Chałupczakowi.
Pan Stefan Chałupczak w swej wypowiedzi powiedział m. innymi, że jest
mieszkańcem wsi Radoszki, jest rolnikiem i wspólnie z żoną prowadzi gospodarstwo
rolne. Powiedział, że nie podejmuje się żadnych działań i szanowania tego co było
wypracowane przez kilkanaście lat. Szkoły budowane były przez społeczeństwo.
Z przedstawionych sprawozdań komisji oświaty ze spotkań z mieszkańcami nie ma
przedstawionej żadnej opinii w jaki sposób wypowiedziało się społeczeństwo danej
wsi w sprawie likwidacji bądź przekształcenia szkoły Podstawowej w Radoszkach
czy Darominie. Nawiązał do lat wcześniejszych kiedy były trudne warunki, szkoły
i były utrzymywane, a teraz dąży się do tego aby wszystko to zniszczyć. Należy
szukać przede wszystkim oszczędności i środków finansowych aby szkoły te
utrzymać. Powiedział, że zmieniły się przepisy i zgodnie z ustawą Szkoła
Podstawowa w Wilczycach prowadzona przez Samorząd powinna prowadzić oddział
przedszkolny. Nadmienił, że kilka lat temu została zlikwidowana szkoła w Łukawie
i doskonale wiemy , że likwidacja szkół źle powoduje, a odbija się to przede
wszystkim na dzieciach. Zwrócił się do radnych o rozważenie tej decyzji
i zastanowienie się nad likwidacją tych dwóch szkół. Biorąc pod uwagę
przekształcenie czy likwidacje tych szkół. Należy wziąść pod uwagę przede
wszystkim dobro dziecka. Nadmienił, że nasza Gmina jest mała, ma małą
ściągalność podatków, posiada zaciągnięte kredyty ale należy szukać innych
rozwiązań i i utrzymać szkoły podstawowe.
Wójt Gminy wyjaśnił, że o przekształceniu szkół informował już wcześniej.
Sytuacja z oświatą jest trudna, od 2006 r. pobieramy kredyt, a w latach następnych już
takiego kredytu nie otrzymamy. Szkoły są likwidowane w Gminach ościennych m.in.
w Samborcu, Klimontowie. Funkcjonują też szkoły które są prowadzone przez
stowarzyszenie w Gminie Dwikozy. Wójt Gminy podał do przykładu szkołę
prowadzoną przez Stowarzyszenie w Górach Wysokich do której obecnie uczęszcza
ponad 100 dzieci. Dziś około 70% dzieci z Radoszek uczęszcza do Gimnazjum
w Sandomierzu, i za dzieckiem są przekazywane środki finansowe.
Dzieci jest coraz mniej i nie ma szans na utrzymanie tych szkół. Dziecko pójdzie do
szkoły tam, gdzie rodzic zadecyduje, zaś Gmina będzie miała obowiązek dowieść
dziecko do szkoły. Nawiązując do lat wcześniejszych , było inaczej, prowadzony był
był inny system nauczania, nauczyciele poświęcali swój czas dla dzieci.
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Dziś system finansowania oświaty jest inny, trudny dla Gminy ponieważ obowiązuje
karta nauczyciela. Ze strony Rady Gminy będzie wszelka możliwa pomoc. Z chwilą
przejęcia szkół przez Stowarzyszenie proponuje się przekazanie budynków szkół
w użytkowanie, gdzie remont budynków będzie spoczywał na Gminie.
Nasza Gmina jest gmina typowo rolniczą , mamy najmniejszy budżet w powiecie
w powiecie.

Stefan Chałupczak – mieszkaniec wsi Radoszki dodał, że w na przełomie
2003/2004 r. była dyskusja na temat powstania gimnazjum w szkole w
Radoszkach, ale nie doszło do zrealizowania tych zmian. Nadmienił, że z żoną był u
Wójta i mówił, że gimnazjum w Wilczycach źle funkcjonuje. Dziś dzieci chodzą do
z Radoszek do Gimnazjum w Sandomierzu i rodzice są zadowoleni. Rodzice
decydują gdzie dziecko ma pójść do szkoły.
Wójt Gminy odpowiedział, że o sposobie nauczania w szkole nie decyduje Wójt ,
tylko rodzice i Dyrektor Szkoły. Dyrektor zatrudnia nauczycieli i Dyrektor odpowiada
za poziom nauczania w szkole. Wójt nadmienił, że będą też zlikwidowane Kuratoria
Oświaty, pozostanie tylko w Kielcach a główny oddział będzie w Łodzi.
Paweł Dziuba- radny wsi Radoszki zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy
i Przewodniczącego komisji ochrony środowiska, oświaty... w sprawie szkoły
w Radoszkach, zapytał, że jeżeli szkoła nie będzie prowadzona przez
stowarzyszenie ,to w jaki sposób będzie przedstawiać się prowadzenie tej szkoły
przez osobę fizyczną,jakie obowiązki należą do tej osoby , zapytał również co
będzie z budynkiem szkoły jeżeli nie dojdzie do przekazania.
Na zadane pytanie przez radnego odpowiedzi udzielił Przewodniczący komisji radny
Aleksander Bidas , który poinformował mi. inn. , że subwencję oświatową na
dziecko uczące się w tej szkole będzie przekazywana do Urzędu Gminy, a następnie
Gmina miesięcznie w formie dotacji przekazuje tą subwencję osobie fizycznej bądź
stowarzyszeniu.
Wójt Gminy dodał, że w zakresie obowiązków osoby fizycznej jest powołanie
Dyrektora Szkoły, a nauczycieli zatrudnia Dyrektor. Osoba fizyczna może pełnić
funkcje nauczyciela. Wójt gminy nadmienił, że na poprzedniej sesji rady gminy była
grupa nauczycieli ze Szkoły w Radoszkach, rozmawiała z Przewodniczącym Rady.
Po przeprowadzonej dyskusji radni podjęli Uchwałę Nr IV/17/2011 w sprawie
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Darominie oraz Szkoły Podstawowej
w Radoszkach. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw 5, radnych, od
głosu wstrzymał się 1 radny.
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Uchwalona uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.8
W interpelacjach radnych radni nie zabrali głosu.
Ad.9
W sprawach różnych głos zabrali :
Wójt Gminy – powiedział , że na zebraniu wiejskim w miejscowości Gałkowice
-Ocin został przez radną z Gałkowic- Ocin publicznie oskarżony, dlatego, że radna
powiedziała , że jakoby przed Sesją Wójt Gminy uczestniczył w zebraniu, radna wie
kto to powiedział, i rzekomo Wójt miał wpływ na jakiś układ. Zwrócił się do radnej
o ujawnienie kto to mówił, a jeżeli nie to sprawę skieruje na drogę sadową.
Wójt Gminy wyjaśnił, że mieszanie Wójta do czegokolwiek to należy mieć
potwierdzenie i dowody,Wójt Gminy nie czuje się winnym, publicznie oświadczył,
że w niczym nie brał udziału , dlatego zwrócił się do Przewodniczącego Rady
Gminy, aby radna publicznie wytłumaczyła o co tu w tym wszystkim chodzi.
Bożena Kolasińska – radna wsi Gałkowice-Ocin powiedziała, że o takich
informacjach słyszała .Jeśli informacje te były nieprawdziwe, to Pana Wójta
przepraszam.
Wójt Gminy wyjaśnił, że na zebraniu były przekazane inne słowa, Wójt Gminy
zacytował wypowiedziane słowa przez radną,po czym zwrócił się ponownie do
radnej o wyjaśnienie powyższego publicznie na Sesji Rady Gminy i wskazanie tej
osoby od której pozyskała taką wiedzę.
Bożena Kolasińska – radna wsi Gałkowice Ocin wyjaśniła, że Pan Wójt powiedział
radnej, że radna oskarża Wójta , radna z kolei powiedziała, że wcale tak nie
powiedziała, przeprosiła Wójta Gminy i Wójtowi nie ubliżyła.
Wójt Gminy ponownie zwrócił się do radnej o wyjaśnienie powyższego.
Następnie głos zabrała Maria Kajpust – Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Radoszkach , która w swej wypowiedzi mi. in. pogratulowała tym radnym , którzy
głosowali za likwidacja tych dwóch szkół. Powiedziała, że na tej sali są radni ,
których dzieci uczęszczały do szkoły Podstawowej w Radoszkach i miały bardzo
dobre wyniki nauczania. Osoba, która zgłosiła się do prowadzenia Szkoły
Podstawowej w Radoszkach, jest osoba młodą, niedoświadczona , nie jest
nauczycielem mianowanym, Uważa,że jest niezbyt dobrą osobą do prowadzenia
Stowarzyszenia i nie wie jak się dalej losy potoczą szkoły w Radoszkach, być może
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rodzie zadecydują inaczej. Odnośnie nauczycieli powiedziała, że nauczyciele w całej
Polsce zarabiają jednakowo. W niektórych gminach i szkołach otrzymują dodatki
motywacyjne a oprócz tego jeszcze inne dodatki do wynagrodzenia.
W szkole w Radoszkach 80 % nauczycieli to nauczyciele dyplomowani z dużym
stażem pracy. Nauczyciele podnoszą kwalifikacje i zdobywają stopnie awansu.
Ale tak to jest na terenie całej polski , nie tylko w naszej Gminie.
Nadmieniła,że z informacji uzyskanych z inernetu w rajkingu - szkół prowadzonych
przez Stowarzyszenie na 24 szkoły tylko 2 szkoły są zadowolone z prowadzenia
szkoły przez Stowarzyszenia i tylko Gmina ma oszczędności na tych dwóch szkołach.
Z prowadzenia pozostałych szkół przez Stowarzyszenie brak zadowolenia przez
społeczeństwo. Decyzja w sprawie przekazania lub likwidacji po części już zapadła
i na pewno zostanie zrealizowana przez Radę Gminy.
Dyrektor uważa, ze należy tą sprawę przemyśleć i zastanowić się nad likwidacją tych
szkół.
Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina nie posiada środków finansowych na utrzymanie
tych szkół. Inne Gminy o większym budżecie posiadają środki finansowe i
wypłacają dodatki motywacyjne nauczycielom. Na wypłatę jednorazowego dodatku
uzupełniającego dla nauczycieli za 2010 r. w miesiącu styczniu zostanie wypłacona
kwota około 406 tys. zł. Nadmienił, że P. Borowska , jest osobą młodą i na pewno
poradzi z prowadzeniem szkoły.
Wójt Gminy zwrócił się z zapytaniem do Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Radoszkach w sprawie siatek bramkowych.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzieliła Dyrektor Szkoły, która poinformowała, że
siatki są wiejskie, ale już dawno zwracała się do osób odpowiedzialnych
o ich zdemontowanie z bramek , ale były przymarznięte i nie dało się ich zdjąć.
Paweł Dziuba – dodał, że rozmawiał z młodzieżą z Radoszek w sprawie siatek, ale
powiedzieli, że trenują i dlatego ich nie zdejmują.
W nawiązaniu do pracy Szkoły Podstawowej w Radoszkach Dyrektor Szkoły
powiedziała, że w szkole uczy stara kadra, doświadczona i wyniki nauczania są
zadawalające. Ludzie którzy pracują ponad 25 lat zostają bez pracy, nie może to tak
być. Musimy znajść rozwiązanie aby nie zepsuć tego co do tej pory dokonano.
Wójt Gminy podkreślił, że nie mamy środków finansowych na utrzymanie szkół.
Musimy szukać takich rozwiązań aby te szkoły funkcjonowały. Jeśli w szkole jest
kadra doświadczona, to na pewno zostanie zatrudniona przez przyszłego Dyrektora.
Z rozmów z P. Borowską wynika, że chce rozmawiać i współpracować z rodzicami.
Michał Rosowski wsłuchując się w wypowiedzi zwrócił się z zapytaniem do Wójta
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Gminy w sprawie finansowania szkół w mieście i na wsi.
Wójt Gminy poinformował, że w szkołach na terenie Sandomierza uczy się więcej
dzieci, z tego względu otrzymuje większe subwencje na dziecko. Ponadto na terenie
Miasta prowadzone są różnorodne rodzaje działalności gospodarczej z tego względu
posiada większe dochody z tytułu podatków wobec czego utrzymanie szkół jest
łatwiejsze jak i również Miasto nie ponosi odpowiedzialności za dowóz dzieci.
Nasza Gmina ma małe dochody, inne miny maja dużo większe dochody z tytułu
działalności gospodarczych prowadzonych na terenie Gmin.
W nawiązaniu do wcześniejszych wypowiedzi na poprzednich Sesjach Rady Gminy
w sprawie dowozów Wójt Gminy zwrócił się do sołtysów i radnych o wystąpienie
do prywatnych przewoźników na piśmie z uzasadnieniem o umożliwienie
dodatkowych kursów,oraz do Dyrektora PKS w Tarnobrzegu o przywrócenie
odwołanych kursów o określonych godzinach na trasie z Sandomierza.
Z takim wnioskiem można również wystąpić do Dyrektora PKS w Ostrowcu Św.
Beata Szymańska – radna wsi Radoszki powiedziała, że w tej sprawie była
delegacja Dyrektora PKS -u w Tarnobrzegu, z przeprowadzonych rozmów wynika,
że nie posiadają środków finansowych na przywrócenie kursów. Proponują aby
Gmina dofinansowała kursy i wtedy je uruchomią.
Stanisław Godzina – sołtys wsi Wysiadłowa w swej wypowiedzi powiedział m.
innymi, że wsłuchując się w prowadzoną dyskusję powiedział, że to co mamy
musimy szanować. Uważa, że Szkoły w Darominie i w Radoszkach są to Szkoły
które dobrze funkcjonują. Szkoły były budowane przez społeczeństwo, należy się
zastanowić nad ich likwidacją, bo to są szkoły mocne. W wymienionych szkołach
pracuje wykwalifikowana kadra nauczycieli. Wg sołtysa w przypadku zmniejszania
się liczby dzieci, należy prowadzić rozmowy z nauczycielami
i
ewentualnie zastanowić się nad zmniejszeniem kadry. W szkoły te włożono duży
wkład finansowy, są wyremontowane, zadbane i nie należałoby ich likwidować.
Nadmienił, że była podjęta uchwała zamiaru likwidacji tych szkół, ale uważa, że nie
dojdzie do ich likwidacji.
Wsłuchując się w wypowiedź sołtysa Wójt Gminy powiedział, że szkoły te były
remontowane, po to by w przyszłości przekazać je wyremontowane.
Liczba nauczycieli jest określona w karcie Nauczyciela i nie można zmniejszać kadry
w danej szkole.
Likwidacja szkół musi przebiegać zgodnie z procedurą , najpierw musi być podjęta
uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkół , muszą być uzyskane opinie
Kuratorium Oświaty i Związku Nauczycielstwa Polskiego, musi być podjęta uchwała
w sprawie likwidacji szkół a następnie złożone wnioski od Stowarzyszeń lub osób
fizycznych o wyrażenie zgody na prowadzenie szkół.
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Ad.10
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.

Ad.16
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz.11:40
Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady IV Sesji Rady Gminy.
Protokołowała : Alicja Król
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