Protokół Nr V/2011
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 lutego 2011 r.

Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
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 V 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 15 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) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2011r. ,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilczyce na lata 2011-2016 ,
c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
d) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 r.,
e) w sprawie funduszu sołeckiego,
f) udzielenia pomocy finansowej w roku 2011,
g) likwidacji Szkoły Podstawowej w Darominie oraz Szkoły Podstawowej
w Radoszkach ,
h) wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wilczyce do pełnienia funkcji członka Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Sandomierzu,
i) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
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j) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.
9. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych przedłożonych
Przewodniczącemu Rady Gminy przez radnych na początek kadencji.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wilczyce
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2010 r.
11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego.
12. Interpelacje radnych
13. Sprawy różne.
14. Wolne wnioski i zapytania
15. Zakończenie obrad.
Ad.3
Radny Paweł Dziuba – złożył ustny wniosek aby w pkt. 8 ppkt. ,,g” likwidacja
Szkoły Podstawowej w Darominie oraz w Radoszkach , został wycofany z porządku
obrad.
Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie złożony wniosek przez radnego
Pawła Dziubę.
Za wycofaniem podpunktu ,,g” z porządku obrad głosowało 5 radnych , 8 radnych
było przeciw , 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Innych uwag radni nie wnieśli do przedstawionego porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony porządek
obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, 1radny był przeciw, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
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. Nie wnioskowano o odczytanie na Sesji przyjmując protokół poprzez
głosowanie jednogłośnie.
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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 we wszystkich sołectwach odbyły się zebrania wiejskie, których
celem był wybór sołtysów i rad sołeckich. W sołectwie Gałkowice-Ocin nie
dokonano wyboru sołtysa, zostało wystosowane pismo do Przewodniczącego Rady
Sołeckiej w tej sprawie.
W jednostkach OSP odbyły się zebrania sprawozdawczo- wyborcze. Wójt Gminy
poinformował o zmianach jakie nastąpiły w wyborze sołtysów i rad sołeckich oraz
w wyborze Zarządów OSP . Zjazd Gminny planowany jest na dzień 8 maja br.
Wójt Gminy poinformował, że brał udział w zebraniach m.in. w Radoszkach
związanych z reorganizacją szkół, gdzie głównym tematem miała być sprawa
organizacji szkoły, a jak się okazało poruszano również wiele innych tematów.
Wójt powiedział, że na zebranie przyjechał rozmawiać na temat szkół ,a nie po to by
zarzucać Wójtowi inne sprawy. Prawo w tym kraju stanowi Parlament, a nie Wójt
i Rada Gminy , wobec czego postulaty dotyczące ustaw należy kierować pod
adresem Posła, który dzisiaj uczestniczy w zebraniu. Mówi się , że wszystko jest
sprzedane łącznie z weterynarią. Wójt wyjaśnił, że budynek weterynarii nie został
sprzedany , został sprzedany budynek Ośrodka Zdrowia, ale za kadencji
poprzedniego Wójta . Jeżeli chodzi o weterynarię , to podjęto działania aby pracował
lekarz na naszym terenie. Na stałe w tej weterynarii lekarz się nie utrzyma
ponieważ spadła hodowla zwierząt. Na dzień dzisiejszy teren Gminy obsługują
lekarze z Gmin ościennych .
Wójt Gminy wyjaśnił również sprawę likwidacji Posterunku Policji. Nie była to
decyzja samorządu , decyzja likwidacji była odgórna. Ze strony Samorządu Policja
miała zapewnione wszystkie warunki łącznie z lokalem . Policja wobec Gminy nie
ponosiła żadnych opłat . Gmina partycypowała w zakupie samochodu i sprzętu
komputerowego. Na dzień dzisiejszy nie widać aby wzrosła przestępczość mimo
likwidacji Posterunku Policji w Wilczycach. To nie Wójt zlikwidował Policję ,
Wójt jeszcze raz podkreślił, że była to decyzja władz odgórnych. Następnie mówi się,
że zaprzepaszczono wszystko, że poprzednicy pozostawili miliard złotych nadwyżki
w budżecie. Nie jest to prawdą,bo w ówczesnych latach nie operowano miliardami.
Na wstępie objęcia władzy przez Wójta przeprowadzono rozmowy z Firmami ,
które wykonywały wodociągowanie wsi Tułkowice- Wilczyce , i z firmą , która
wykonywała oświetlenie w Dobrocicach. Już wtedy nie było środków finansowych
w budżecie na wypłacenie należności za wykonane prace , dlatego należności te
3

zostały uregulowane w następnym roku. Jeżeli chodzi o pomawiania, że likwiduje
się pocztę w Wilczycach to Wójt wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy do Gminy nie
wpłynęło żadne pismo w tym temacie, ponadto przeprowadził rozmowę
z Naczelnikiem , który wyjaśnił, że coś się mówi na naradach o likwidacji , ale na
dzień dzisiejszy nie ma konkretów w tej sprawie .Jest faktem, że szuka się
oszczędności wszędzie , być może, że dojdzie do likwidacji poczty , decydentem
w tej sprawie nie jest Gmina. Jest to też decyzja odgórna.
Następnie mówi się publicznie na zebraniu , że droga powiatowa która została
wykonana Wysiadłów-Wilczyce jest niepotrzebna , po co był zaciągnięty kredyt.
Wójt wyjaśnił, że gdyby nie kredyt , to drogi by na pewno nie było.
Następnie zarzuca się publicznie, że Gmina nie musiała zaciągać kredytu, bo to droga
powiatowa i niechby powiat robił. Faktem jest, że droga jest powiatowa,
właścicielem jest powiat. Jednak tak nie jest . W związku z tym Wójt Gminy zwrócił
się z zapytaniem do Pana Posła, w sprawie dofinansowania dróg przez powiat,
zapytał czy jest taka Gmina w powiecie , która dostała pieniądze w prezencie nie
dokładając własnych środków finansowych do budowy dróg powiatowych.
Na zapytanie to Pan Marek Kwitek Poseł na Sejm RP odpowiedział, że była to
droga Obrazów – Klimontów.
W związku z powyższym Wójt Gminy wystosował pismo do Pana Starosty w
sprawie dofinansowania dróg powiatowych przez Gminy. Wójt Gminy
poinformował, że z Uchwały Rady Powiatu wynika, że dofinansowanie jest po 50 %,
dlatego, że realizacja tej drogi jest z Rządowego Programu Odbudowy Dróg
Krajowych. Więc środki finansowe zostały podzielone, połowę środków
finansowych otrzymał powiat , a drugą połowę podzielono z powiatem, czyli Gmina
dofinansowała 25% a nie 50% środków finansowych.
Wójt Gminy powiedział, że jest osobą publiczną i chce rozmawiać z osobami
odpowiedzialnymi w tym temacie, ale w oparciu o dokumenty i prawo, a nie gdzieś
coś zasłyszane.
Wójt Gminy przedstawił pokrótce odpowiedź na pismo Starosty Sandomierskiego
z którego wynika, że wszystkie inwestycje realizowane w ramach programu
inwestycyjnego na drogach powiatowych finansowane są z udziałem: inwestycje
własne 50% Gmina i 50 % powiat. Inwestycje w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego , w tym droga Obrazów –Klimontów
dotacja wynosiła 60 %.
Droga Wysiadłów- Wilczyce realizowana w 2010 r., dotacja wynosiła 50 % z
budżetu Państwa, 25 % Powiat i 25 % Gmina. Potwierdzenia w/w faktów są zawarte
i realizowane w porozumieniach międzysamorządowych.
Pan Marek Kwitek jako Poseł na Sejm RP oraz były Wicestarosta powiatu
sandomierskiego występując na zebraniu w dniu 7 lutego 2011r. w miejscowości
Radoszki podał nieprawdziwe informacje wprowadzając w błąd mieszkańców nie
tylko Gminy Wilczyce, lecz wyborców i mieszkańców Gmin ościennych .
Mając powyższe na uwadze , stwierdzam , że realizowana i przeprowadzona przez
niektóre ugrupowania polityka wzajemnych oszczerstw i pomówień prowadzi
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jedynie do destabilizacji wypracowanej i sprawdzonej współpracy między
samorządowej. Ze względu na bardzo duży zakres rzeczowo-finansowy
realizowanych w ostatnich latach inwestycjach na drogach dodatkowych , nie ma
możliwości pokrycia całości kosztów ze środków powiatu. Dlatego też, konieczna
i niezbędna jest partycypacja w finansowaniu inwestycji przez poszczególne
Gminy, na których terenie wykonywane są roboty.
Wójt Gminy poinformował, że taką wiedzę posiadał , zwracając się do Pana Posła
wiedząc, że był wicestarostą , że odpowie , nie będzie siał populizmu, tylko powie,
jaka jest prawda. Zgromadzonych można ruszyć bardzo szybko do dyskusji ,
kłamiąc. Tego się nie zmieni, Wójt Gminy uważa, że powinniśmy mówić prawdę.
Wójt Gminy przekazał, że w okresie ferii zimowych w I tygodniu odbywały się
turnieje sportowe w sali gimnastycznej.
Radny Paweł Dziuba przerwał sprawozdanie Wójta Gminy, powiedział, że należy
wrócić do spraw, które są ważniejsze do omówienia, a nie sprawy dotyczące sportu.
Ponadto zwrócił się do Wójta Gminy z zapytaniem o możliwość uzyskania kserokopii
przedstawionego przez Wójta pisma od Starosty, aby mógł je przedstawić w swoim
ugrupowaniu odpowiednim władzom.
Wójt Gminy poinformował, że pismo jest publiczne , podpisane przez Starostę i nie
będzie żadnego problemu z jego skserowaniem.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę radnemu Pawłowi Dziuba aby nie
robił zamieszania, porządek obrad został przegłosowany w dalszej części obrad
będzie dyskusja i będzie mógł zabrać głos.
Wójt Gminy poinformował, że radni przegłosowali porządek obrad, a obowiązkiem
Wójta Gminy jest złożenie sprawozdania z działalności między Sesjami.
Wójt Gminy przystąpił do przekazania dalszej części sprawozdania, poinformował,
że w drugim tygodniu ferii zimowych rozpocznie się turniej w piłkę ręczną i piłkę
nożną. Są zgłoszenia i jest jeszcze możliwość dokonania zgłoszeń do wzięcia udziału
w turnieju. Wójt Gminy poinformował, że na zebraniach wiejskich poruszane były
sprawy dotyczące wiatraków. Na dzień dzisiejszy w tej sprawie do Urzędu nie
wpłynęło żadne pismo. Nadmienił, że po zakończeniu Sesji Rady Gminy jest
umówiony na rozmowę z firmą, która zapowiedziała się telefonicznie w tym temacie.
Rada Gminy będzie informowana na bieżąco w tej sprawie .
Co roku wykonywane są badania mamograficzne dla kobiet .Wpłynęło w tej sprawie
pismo do Urzędu aby w tym roku takie badania dla Pań w przedziale wiekowym
od 50 do 69 lat były wykonane.
O terminie wykonania badań Wójt będzie informował, po uzgodnieniu z firmą
realizująca takie badania. W związku z tym Wójt Gminy zwrócił się do sołtysów,
radnych, przewodniczących rad sołeckich o rozpropagowanie powyższego wśród
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mieszkanek sołectwa i zachęcenie ich do wykonania wymienionych badań.

Stefan Chałupczak – mieszkaniec wsi Radoszki zabrał głos i powiedział , że po
sprawozdaniu Wójta powinna być prowadzona dyskusja. Powiedział, że był na
zebraniu wiejskim, zabierał głos i nie zgadza się z niektórymi wypowiedziami
które Wójt Gminy przekazał w sprawozdaniu.
W dyskusji powinni zabrać głos radni, sołtysi, przewodniczący rad sołeckich
i osoby znajdujące się na sali.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 7 porządku obrad Opinii komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
Zwrócił się do Przewodniczących komisji o odczytanie protokołów z posiedzeń
komisji.
Protokół Nr 2 /2011 z posiedzenia komisji gospodarki finansowej, rolnictwa,
drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego z dnia 8 lutego 2011 r. odczytał
Przewodniczący komisji Adam Krakowiak ( protokół w załączeniu do niniejszego
protokołu).
Radna Beata Szymańska –zwróciła się do Przewodniczącego komisji o odczytanie
opinii Kuratora w sprawie likwidacji szkół.
Na zadane pytanie radnej odpowiedzi udzielił radny Adam Krakowiak –
Przewodniczący komisji gospodarki finansowej... poinformował, że opinia Kuratora
jest do wglądu i będzie odczytana przez Przewodniczącego komisji ochrony
środowiska, oświaty , kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku
publicznego.
Protokół Nr 2/2011 z posiedzenia komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury,
sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego z dnia 9 lutego 2011 r.
odczytał Przewodniczący komisji Aleksander Bidas ( protokół w załączeniu do
niniejszego protokołu).
Pani Elżbieta Chmiel – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Radoszkach zwróciła
się z zapytaniem do Przewodniczącego komisji, że na spotkaniu komisji było pytanie
w sprawie szkoły i była odpowiedź, która nie została odczytana.
Przewodniczący komisji ponownie odczytał zapytanie Pani Chmiel, powiedział,
że jest odpowiedź, jest przeoczenie komputerowe, a odpowiedź brzmi
,, iż w miejscowościach tych jest za mało dzieci aby szkoła mogła się utrzymać”.
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Pani Elżbieta Chmiel ponownie zwróciła się z zapytaniem do Przewodniczącego
komisji i powiedziała , że zadała pytanie, które brzmiało „czy gdyby dzieci
z Tułkowic i Zagród były w szkole w Radoszkach , mając większą liczbę dzieci, czy
również szkoła przeszłaby na stowarzyszenie”.
Radny Aleksander Bidas- przewodniczący komisji wyjaśnił, że odczytał odpowiedź
na zadane pytanie , jest zapisane w protokole, tylko nie jest wpisane, kto jej udzielił.
Wg Radnego jest to odpowiedź Pana Wójta, która brzmi, - że w miejscowościach
tych jest za mało dzieci, aby szkoła mogła się utrzymać, innej odpowiedzi nie ma.
Następnie Pani Elżbieta Chmiel - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Radoszkach
powiedziała, że na jednym z zebrań w szkole była mowa, że gdyby do szkoły
uczęszczało więcej dzieci, to szkoła nie musiałaby przejść na stowarzyszenie, ale
wychodzi na to, że nawet, gdybyśmy się starali i pozyskali dzieci z Tułkowic i
Zagród, to i tak szkoła byłaby do likwidacji. Reasumując wynika, że jedno przeczy
drugiemu, nie należy się oszukiwać, szkoła od początku była w zamiarze do
likwidacji.
Pani Renata Czajkowska - mieszkanka wsi Wysiadłów powiedziała, że należy
popatrzeć na Gminy sąsiednie, jak wyglądają i funkcjonują szkoły, w których jest po
49 dzieci, jest przedszkole i szkoły funkcjonują nadal.
Pani Elżbieta Chmiel- nauczycielka Szkoły Podstawowej w Radoszkach
powiedziała, że prowadzone były rozmowy z Panem Wójtem Gminy Dwikozy, który
wypowiedział się, że przy takiej liczbie dzieci, która jest w Szkole Podstawowej nie
praktykuje się likwidacji szkoły. Liczba dzieci, która jest w szkole, to nie jest mało,
co innego, gdyby dzieci było w granicach od 20 -stu do 40 - stu, gdzie szkoły się
likwiduje, przekształca na stowarzyszenia, ale nie w takim przypadku, gdy liczba
dzieci jest bliska 70.. Pan Wójt Gminy Dwikozy wypowiedział się, że ona na coś
takiego na pewno by się nie zdecydował, próbowałby ratować, założyć w danej
szkole Zespół Szkół , aby uratować daną placówkę. Apelowała do radnych, aby
przemyśleli ten temat, zastanowili się nad likwidacją szkół, bo zlikwidować szkołę
jest bardzo łatwo, przegłosować i umyć ręce od wszystkiego. Powiedziała, że
likwidacje szkoły będą zawsze mieć na myśli i nie poczynili nic w tym kierunku, aby
pomóc uratować placówkę, która jest najlepszą na terenie Gminy.
Radna Beata Szymańska- powiedziała, że rozmawiała z Przewodniczącym Rady
z sąsiedniej Gminy, który powiedział, że u nich szkoły są wizytówką Gminy.
Nadmieniła, że w naszej Gminie ważniejsze są inne różne sprawy niż szkoły.
Pan Stefan Chałupczak zapytał w sprawie Zespołu Szkół w Wilczycach, czy
placówka ta jest dofinansowana z budżetu Gminy, czy sama się utrzymuje.
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Skarbnik Gminy Agnieszka Wrzosek wyjaśniła, że do 2010 roku otrzymywana
subwencja pokrywała koszty utrzymania szkoły, natomiast w 2010 roku z chwilą
wypłat jednorazowego dodatku uzupełniającego Gmina dołożyła środki finansowe
w wysokości ok. 200 tys. zł.
Pan Stefan Chałupczak – mieszkaniec wsi Radoszki w swej wypowiedzi zwrócił się
do radnych, powiedział, że prowadzi gospodarstwo rolne pow. 20 ha, spłacał kredyty
za szkołę w Wilczycach, salę gimnastyczną i inne. Jeśli będzie pomoc dla szkół
w Radoszkach czy Drominie też będzie pomagał, bo w pewnym momencie zrobiono
błąd w Łukawie i pozbawiono dzieciom szkoły. Zwrócił się do radnych z Wilczyc,
powiedział, że powstaje szkoła samodzielna w Darominie i w Radoszkach ,
Radoszki pozyskują dzieci skąd się da, to w ciągu dwóch lat mieszkańcy Wilczyc też
staną przed problemem likwidacji szkoły w Wilczycach, ponieważ zabierając dzieci
z ościennych wiosek do gimnazjum i do szkoły podstawowej, to w Waszej szkole
zostanie ich niewiele. Już dziś dołożono środki finansowe, a co będzie w następnych
latach, kiedy będzie trzeba utrzymać budynek szkoły i salę gimnastyczną. Apelował,
aby zastanowić się na likwidacją tych szkół, bo zlikwidować jest bardzo łatwo, ale
tym sposobem wyrządza się krzywdę przede wszystkim małym dzieciom.
Zlikwidowano szkołę w Łukawie, budżet Gminy miał być wystarczający, lecz
okazuje się, że nadal brakuje środków finansowych. Na szkoły można pozyskać
dodatkowe środki finansowe z budżetu państwa, Unii Europejskiej i różnych
funduszy pomocowych.
Ponadto powiedział, że jest rolnikiem, ze strony Gminy nie ma zapewnionej żadnej
pomocy dla rolnictwa, na terenie nie ma żadnej bazy magazynowej, placu
utwardzonego i punktu skupu. Gmina nie ma żadnych źródeł dochodów.
Następnie radny Aleksander Bidas Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,
oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego odczytał
opinię Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji szkół( opinia
w załączeniu do niniejszego protokołu)
Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Oszczudłowski - mieszkaniec wsi Wilczyce
zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy, Rady Gminy, powiedział, że skoro budżet
Gminy jest zagrożony i Gmina jest zadłużona , to dlaczego od nowego roku były
podwyżki dla pracowników Urzędu, twierdząc , że brakuje środków finansowych
w budżecie Gminy.
Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, odnośnie szkół poinformował,
że nie możemy opierać się na tym co było robione wcześniej. Na wszystko musi być
dokumentacja, dziś o tym gdzie dziecko pójdzie do szkoły decydują tylko rodzice.
Wójt Gminy poinformował, że w sprawie wypowiedzi która została przekazana na
dzisiejszej Sesji Rady Gminy w sprawie dotyczącej szkoły będzie rozmawiał
i wystosuje pismo do Wójta Gminy Dwikozy.
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Budżet Gminy Dwikozy jest dużo większy w porównaniu z budżetem Naszej
Gminy, mimo to też dwie szkoły są prowadzone przez Stowarzyszenie.
Nie należy mówić o likwidacji szkół, ponieważ wpłynęły dwa pisma i są chętni do
prowadzenia tych placówek.
Wójt Gminy poinformował, że dużo wcześniej w roku 2009 , 2010 w Dniu
Nauczyciela informował już o przekształceniu szkół i Pani Dyrektor o tym wiedziała.
Nasza Gmina posiada najniższy budżet, brakuje środków finansowych na utrzymanie
tych dwóch placówek. Szkoła w Łukawie jest prowadzona przez Stowarzyszenie
i funkcjonuje do dziś. Nasza Gmina zaciąga kredyty i prowadzi inwestycje na terenie
Gminy, które służą mieszkańcom Gminy, do których zaliczamy, drogi, szkoły,
remizy, salę gimnastyczną.
Odnośnie utwardzania placów Wójt Gminy poinformował, że nie jest to w zakresie
Gminy ,place utwardzone należą do właścicieli prywatnych m.in.Firmy Pana
Trznadla, Firmy Refal i Firmy Pana Gary, z nimi należy prowadzić rozmowy.
Wójt Gminy poinformował, że został sprzedany SKR , sprzedał komornik, jest
właściciel prywatny. gdzie również jest plac utwardzony i należy rozmawiać
z właścicielem .
Wójt Gminy nadmienił, że jest także do sprzedaży obiekt po jednostce wojskowej ,
nie ma chętnych do jego nabycia , nie jest przy drodze głównej.
Odnośnie pozyskania środków finansowych, to Gmina je pozyskuje i realizuje
inwestycje na terenie Gminy w zakresie odbudowy dróg i remontów remiz .
Natomiast w ramach tzw.,,Programu małych szkół” środki finansowe na szkoły
będzie mogło pozyskać Stowarzyszenie. Takim przykładem jest Stowarzyszenie
w Łukawie, gdzie realizuje ten program i pozyskuje środki finansowe.
Na zapytanie Pana Oszczudłowskiego Wójt Gminy poinformował, że od miesiąca
stycznia br. nikt z pracowników nie otrzymał podwyżki. Pracownicy Naszej Gminy
są najniżej uposażeni w powiecie.
Pan Zbigniew Oszczudłowski ponownie zapytał , czy były podwyżki w styczniu
lub lutym b.r. Wójt odpowiedział, że nie.
W sprawie szkoły w Radoszkach Wójt Gminy poinformował, że na funkcjonowanie
szkoły otrzymaliśmy 316 tys,zł, , a w 2010 roku dofinansowano tą placówkę
w wysokości 575 tys. zł, Na spotkaniach w ramach Świętokrzyskiego Związku Gmin
w których Wójt uczestniczy zawsze przejawia się temat oświaty. Szkoły są
likwidowane i przekształcane nie tylko w Naszej Gminie ale w całym
województwie.
Pan Stefan Chałupczak – wsłuchując się w wypowiedź Wójta Gminy powiedział, że
nie wszystko zostało powiedziane zgodnie z prawdą to co było mówione na zebraniu
w Radoszkach, między innymi w sprawie drogi, kredytu, weterynarii i szkół.
Nadmienił, że nikt nie mówił,że droga nie jest potrzebna, tylko jeżeli Gmina była
zdłużona, to nie było sensu zaciągać kolejnego kredytu. Nadmienił, że droga ta jest
źle wykonana.
W sprawie dróg na terenie Gminy powiedział, że drogi są zrobione , ale drogi
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główne powinny być przygotowane do wysokiego tonażu , ponieważ po drogach tych
poruszają się samochody o różnych ładownościach , przystosowane m.in. do
przewozu płodów rolnych.
W sprawie weterynarii, powiedział , że nie została ona sprzedana tylko została
zmarnowana.
W nawiązaniu do Dyrektora szkoły w Radoszkach powiedział, że w szkole tej
pracuje 25 lat i dużo pracy zostało wykonane w szkole. Szkoła jest prowadzona
dobrze, wyniki nauczania są zadawalające.
W sprawie remontów szkół powiedział, że rodzice włożyli dużo pracy i środków
finansowych . Została wyremontowana sala gimnastyczna, korytarz, z pozyskanych
środków finansowych wyremontowano kuchnię.
Nawiązał do lat wcześniejszych w sprawie wykorzystania i przeznaczenia rezerwy
budżetowej.
Zwrócił się do radnego Krakowiaka, zapytał czy była zostawiona rezerwa
budżetowa za kadencji P. Moszczyńskiej.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, powiedział, że są protokoły z pierwszych
posiedzeń Rady Gminy i można zapoznać się z ich treścią. Nadmienił, że nic nie
mówił na temat Pani Dyrektor, powiedział, że rozmawiał kilkakrotnie
o ciężkiej sytuacji w oświacie, na którą uzyskał odpowiedź , że musimy poczekać
może się coś zmieni.
W sprawie inwestycji powiedział, że wszystkie szkoły są traktowane jednakowo
wymienił prace zrealizowane w szkołach.
W sprawie weterynarii, poinformował, ze lekarze chcieli prowadzić punkt, ale jak się
okazało po zapoznaniu się z terenem Gminy odmówili jego prowadzenia.
Na dzień dzisiejszy, jeśli są zgłoszenia , świadczą usługi.
Jeśli zaś dotyczy dróg, budowane są zgodnie z dokumentacją i tonaż na danej drodze
wynika z dokumentacji.
W sprawie drogi powiatowej Wysiadłów - Wilczyce Wójt Gminy poinformował,
że na chwilę obecną gdyby Gmina nie zaciągnęła kredytu, nie byłoby tej drogi.
Na taką drogę chętnych było kilka samorządów. Droga ta jest na gwarancji,
właścicielem jej jest powiat. Jeśli będą zgłoszone usterki, będą realizowane przez
firmę, która ją wykonała.
Radny Adam Krakowiak – przewodniczący komisji gospodarki finansowej.. na
zapytanie P. Chałupczaka w sprawie rezerwy budżetowej, powiedział, że zgodnie
z RIO w każdym budżecie Gminy jest zagwarantowana rezerwa budżetowa.
W latach minionych i obecnych jej wysokość wahała się w różnych kwotach.
Pani Renata Czajkowska – mieszkanka wsi Wysiadłów poinformowała, że jako
rodzice rozmawiali z P. Wójtem Gminy Dwikozy, i pytali jakby wyglądała sytuacja ,
ponieważ jako rodzice na pewno nie dadzą dzieci do Wilczyc jeśli szkoła przestanie
istnieć.
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Poinformowała, że Wójt Gminy Dwikozy powiedział, że zabezpiecza darmowy
dojazd dzieci nawet z Dacharzowa jeśli będzie ich kilkoro, bo im się to opłaci,
Nadmieniła , że Pan Wójt powiedział , że dla niego to jest biznes, pieniądze
i subwencja które idzie na dziecko, to są wielkie pieniądze i weźmie wszystkie dzieci
do swojej Gminy jeśli zajdzie taka potrzeba.
Pan Zbigniew Oszczudłowski – mieszkaniec wsi Wilczyce zwrócił się do Pana
Wójta w sprawie wykonania elewacji w szkole w Radoszkach, w sprawie drogi
Wilczyce Podłącze do Gałkowic- Ocin, jest zniszczona, na drogę tą był pobrany
kredyt.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy – w sprawie drogi powiedział,
że była to jedyna droga , która się kwalifikowała do Rządowego Programu
Odbudowy Dróg. Na drogę tą nie było pobranego kredytu. Wykonana jest zgodnie
z dokumentacją. Droga ta jest wykonana na terenie bagnistym. W sprawie elewacji
w szkole w Radoszkach , wykonała ją firma, jest gwarancja i w okresie wakacyjnym
zostanie poprawiona. Wójt nawiązał do wykonanego wcześniej remontu dachu na
budynku szkoły, nie był on fachowo wykonany. W związku z wykonaniem elewacji ,
należało również wykonać ponowny jego remont , który był wykonany jesienią.
Gmina bezpłatnie dowozi dzieci do szkoły, o tym gdzie dziecko pójdzie do szkoły
decyduje rodzic, nie nauczyciel.
Radny Paweł Dziuba – ponownie zabrał głos w sprawie remontu dachu na
budynku szkoły w Radoszkach i wykonania elewacji budynku. W sprawie dróg, jeżeli
były pozyskane pieniądze należało przeznaczyć je i wykonać krótszy odcinek drogi
na terenie utwardzonym a nie bagnistym. Nawiązał do poprzedniej Sesji Rady
Gminy, powiedział, ze z wypowiedzi radnego powiatowego Pana Ciźli wynikało, że
sytuacja Gminy została dobrze oceniona, Gmina sobie radzi. Natomiast w
zamieszczonym artykule w Echu Dnia z wypowiedzi Wójta wynika, że sytuacja
Gminy nie jest najlepsza. Radny zastanawia się, że w ciągu miesiąca sytuacja tak się
zmieniła, powiedział, że musimy mówić i wypowiadać się zgodnie z sytuacją taką
jaka jest w Gminie a nie inaczej.
Głos ponownie zabrał Stefan Chałupczak który powiedział, że nie należy się kłócić ,
tylko prowadzić rozmowy i dążyć do celu aby wspólnie coś osiągnąć.
Nawiązał do remontu szkoły, wykonania elewacji , powiedział, że był ogłoszony
przetarg, została wyłoniona firma z Ostrowca Św., Pan Listek. Prace zostały już
rozpoczęte ale okazało się, że firma musi prace zakończyć i zejść z budowy.
Prace przy elewacji i wokół szkoły wykonywać będzie inna firma, która utworzyła
się na terenie Gminy, która zaoferowała niższą kwotę za ich wykonanie. Poprzedniej
firmie należało zapłacić, bo naliczyła środki finansowe za wykonaną pracę. Jak się
okazało w końcowym rozliczeniu, to za prace przy budynku szkoły należało zapłacić
większą kwotę niż wykazaną w przetargu. Skutek powyższego jest taki, firma która
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nie miała doświadczenia, ,,bo trzeba robotę znajść, bo ktoś był radny i chciał
zięciowi załatwić robotę”. Powiedział, że elewacja przez tą firmę jest źle wykonana,
ulega niszczeniu.
Wójt Gminy poinformował, że każde prace wykonywane są zgodnie
z zamówieniami publicznymi. Wtedy kiedy był pewien zakres robót przetarg wygrała
Firma z Ostrowca P. Listek, natomiast w trakcie wykonywania robót okazało się ,
że jest oferta korzystniejsza i wybrano tą korzystniejszą. Firma P. Listka
wykonywała inne prace na terenie Gminy.
Odnośnie dróg, poinformował, że taka jest technologia ich wykonania. Drogi
wykonywane są zgodnie z dokumentacją i środkami finansowymi przeznaczonymi
na ich wykonanie. Jeśli decyzja Rady będzie inna co do technologi ich wykonania ,
będziemy realizować je zgodnie z decyzją rady .
W zakresie prac wykonywanych w szkole w Radoszkach było wykonanie elewacji.
Remont dachu był konieczny ponieważ przeciekał i wykonana elewacja ulegała
zniszczeniu . Na jej wykonanie jest gwarancja i zostanie poprawiona przez Firmę
która ją wykonała.
W dalszej części obrad przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.
Ad.8
Radni podjęli następujące uchwały:
a) Uchwałę Nr V/18/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Wilczyce na 2011r.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw było 4 radnych.
b) W sprawie projektu Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011-2016 radny Paweł Dziuba
zwrócił się do Pani Skarbnik o wyjaśnienie projektu uchwały.
Skarbnik Gminy Agnieszka Wrzosek wyjaśniła, że uchwała ta powiązana jest
z uchwałą budżetową, w uchwale budżetowej były zmiany i projekt uchwały należało
dostosować do zmian naniesionych w uchwale budżetowej.
Po wyjaśnieniu radni podjęli - Uchwałę Nr V/19/2011 zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011-2016.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
c) W sprawie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
radny Łukawski Damian zwrócił się do Pani Skarbnik o wyjaśnienie projektu
uchwały.
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Skarbnik Gminy Agnieszka Wrzosek wyjaśniła, że kredyt zaplanowany jest
w uchwale budżetowej, jest to kwota 300 tys. zł., w związku z tym uchwałę taką
należy podjąć.
Radny Dziuba Paweł zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik w jakim okresie
kredyt może być zaciągnięty.
Skarbnik Gminy Agnieszka Wrzosek udzieliła odpowiedzi , poinformowała, że
może być zaciągnięty do końca 2011r, ale musi być poprzedzony opinią RIO.
Po wyjaśnieniach radni podjęli Uchwałę Nr V/20/ 2011 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw było 2 radnych, wstrzymało
się od głosu 2 radnych.
d) W sprawie projektu uchwały dotyczącego wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Wilczyce na 2011 r., radna Bożena Kolasińska zwróciła się do Pani Skarbnik
o wyjaśnienie naniesionych zmian.
Skarbnik Gminy Agnieszka Wrzosek udzieliła odpowiedzi , wyjaśniła, że zmiany
wiążą się z otrzymanymi promesami na drogi popowodziowe i w związku z tym
należy zwiększyć dochody i wydatki budżetu Gminy. Zmiany dotyczą wydatków na
inwestycjach drogowych oraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego w Łukawie droga Łukawa - Zakrzacze.
Radny Paweł Dziuba zwrócił się z zapytaniem, czy można wprowadzić jeszcze inne
inwestycje, ponadto zapytał w jakim stopniu będą wykonywane remonty dróg, jaki
będzie zakres ich wykonywania.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy , poinformował, że Gmina nie
posiada środków finansowych na wykonanie innych inwestycji. Ze środków
pomocowych realizujemy tylko drogi gminne. Różne są technologie wykonywania
remontów dróg, może będą równane.
Po wyjaśnieniach radni podjęli Uchwałę Nr V/ 21/2011 w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 r.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
e) W sprawie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego radny Damian
Łukawski zwrócił się do Wójta Gminy o wyjaśnienie projektu uchwały.
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Wójt Gminy udzielił odpowiedzi , poinformował, że jest to uchwała obligująca
samorząd, którą podejmujemy co roku i uchwałę taką należy podjąć.
Po wyjaśnieniu radni podjęli Uchwałę Nr V/22/2011 w sprawie funduszu
sołeckiego.
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 4 radnych.
Chałupczak Stefan –zabrał głos w sprawie funduszu sołeckiego powiedział, że wg
niego należałoby środki przeznaczać na sołectwa aby dane sołectwo dysponowało
tymi środkami i przeznaczało je na określone zadania w sołectwie.
Wójt Gminy – poinformował, że przekazanie środków finasowych na sołectwa
wiąże się z prowadzeniem pełnej dokumentacji księgowej. Jest określony zakres na
jakie działania rada sołecka może je przeznaczyć.
Pan Kwiatkowski Karol – przewodniczący rady sołeckiej , zapytał w sprawie opłat
za energie elektryczną w świetlicy w Dacharzowie, nadmienił, że mieszkańcy
zbierają środki finansowe na uregulowanie należności.
Wójt Gminy – poinformował, że Gmina nie jest właścicielem obiektu i nie może
płacić za zużytą energię elektryczną . Należy wystąpić z pismem do Rady Gminy
o przejecie świetlicy, jeśli będzie decyzja pozytywna o przejęciu wtedy należy
przekazać aktem notarialnym na Gminę i Gmina będzie regulować należności za
energię elektryczną.
f) Radni podjęli Uchwałę Nr V/ 23/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w roku 2011.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
g) W sprawie projektu uchwały dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej
w Darominie i Radoszkach wywiązała się dyskusja w której głos zabrali :
Radny Paweł Dziuba – zwrócił się do radnych, aby zastanowili się nad likwidacja
tych placówek , ponieważ zlikwidować je jest łatwo, natomiast odbudować trudno.
Nadmienił, że nasi dziadkowie i ojcowie wkładali duży wkład w budowę tych
placówek i nie należałoby tego wszystkiego niszczyć.
Radna Beata Szymańska – powiedziała, że za kilka lat będziemy się szczycić,
że mamy ładne drogi a nie mamy szkół.
Pan Stefan Chałupczak – mieszkaniec wsi Radoszki powiedział, że należy zwrócić
szczególna uwagę w swoim środowisku na przyszłość dzieci . Apelował do radnych
szczególnie radnych z Wilczyc aby nie podejmowali tej decyzji .Z likwidacją szkół
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wiążą się środki finansowe. Nawiązał do pozyskanych środków finansowych na
wykonanie elewacji szkoły, powiedział , że dopiero dowiedział się , że środki
finansowe na wykonanie elewacji były pozyskane z MEN. Powiedział, że pierwsze
środki finansowe jakie były pozyskane z MEN to były przez Panią Dyrektor na
wykonanie stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Radoszkach w wysokości
1 500,00 tys zł. Środki te nie były przekazane w całości na szkołę zgodnie
z pozyskaniem, dlatego zapytał, gdzie przekazano i na jaki cel pozostałe środki.
Wójt Gminy powiedział, że nie należy siać populizmu. Wyjaśnił Panu
Chałupczakowi , że wszystko jest do sprawdzenia w sprawie pozyskania środków
z MEN. Nie możemy kłamać . Nadmienił, że jest na to dokumentacja,
w ramach 0.6 % rezerwy subwencji oświatowej wystąpiono z wnioskami
o pozyskanie środków finansowych na trzy szkoły tj. szkołę w Wilczycach,
Radoszkach i Darominie .
Był natomiast dylemat w sprawie wykonania ocieplenia elewacji Wilczycach czy
okna w Radoszkach czy jeszcze coś w Darominie. W związku z tym, że nie starczyło
środków finansowych na wykonanie elewacji w szkole w Wilczycach , więc
ówczesna Rada Gminy przeznaczyła środki na wymianę okien w Radoszkach i na
remont sali gimnastycznej w Darominie . Prace te wykonano w tym samym czasie.
Wójt Gminy zwrócił się do Pana Chałupczaka o pismo, które udowadnia , że Pani
Dyrektor z Radoszek pozyskała środki z MEN.
Po wyjaśnieniach powyższej kwestii przez Wójta Gminy Pan Chałupczak
w dalszym ciągu upierał się przy swoim , powiedział, że wniosek o pozyskanie
środków finansowych przez szkołę w Radoszkach był złożony za poprzedniego
Wójta i środki finansowe musiały wpłynąć na Urząd Gminy, dlatego, że szkoła
Podstawowa w Radoszkach nie była właścicielem budynku.
Podkreślił, że Wójt przekręca fakty aby było na jego stronę.
Wójt Gminy w dalszym ciągu wyjaśnił, że wypowiada się w oparciu
o doświadczenie i wiedzę.
Na rok 2011 nie przyszło jeszcze pismo z MEN, czy będą pieniądze i czy można
będzie skorzystać z 0,6 % rezerwy.
Każdy samorząd ma prawo występować do MEN o pozyskanie środków
finansowych.
Nadmienił, że dołożono środków finansowych do wykonania ocieplenia elewacji
w szkole w Wilczycach i wszystkie prace wykonywane w szkołach są w oparciu
o pozyskane środki z MEN.
Pieniądze zaś nie przychodzą na konkretne zadania i na poszczególne szkoły.
Są to środki na zwiększenie subwencji . Wójt Gminy podkreślił, że wypowiedzi
P. Chałupczaka są kłamstwem wobec Wójta Gminy i nie są poparte żadną
dokumentacją.
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Pan Stefan Chałupczak zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy czy był inny
wniosek oprócz Radoszek.
Na zadane pytanie Wójt Gminy odpowiedział, że były złożone trzy wnioski na trzy
szkoły.
Pan Stefan Chałupczak –powiedział , że wniosek był sporządzany w szkole
w Radoszkach przez specjalistów i złożony do MEN, a środki finansowe wpłynęły do
Urzędu , bo taka jest procedura. Na złożony wniosek otrzymano odpowiedź.
Wójt Gminy powiedział, że wie co mówi i bierze odpowiedzialność za to co mówi.
Ponownie zwrócił się do P. Chałupczaka o pismo udowadniające, o pozyskaniu przez
Panią Dyrektor środków finansowych z MEN.
Sołtys wsi Wysiadłów Stanisław Godzina - wsłuchując się w w prowadzoną
dyskusję zwrócił się do Przewodniczącego i Wójta Gminy, powiedział, że nie należy
się kłócić i wypominać tylko dojść do ugody. Zwrócił się do radnych aby tej
uchwały dziś nie podejmowali, aby jeszcze zaczekali z jej podjęciem.
Powiedział, że jest jednym z pierwszych absolwentów tej szkoły, kiedy została
oddana. Ponownie zwrócił się do radnych o niepodejmowanie tej uchwały, aby nikt
się z nas nie śmiał, że mieliśmy piękne szkoły i zostały zlikwidowane. Zdaniem
sołtysa jest aby szkoły te pozostały tak jak funkcjonują do tej pory.
Pani Chmiel Elżbieta – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Radoszkach odczytała
pismo Senatora Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr hab. Adama Masalskiego, rektora
Wyższej Uczelni w Kielcach( pismo w załączeniu do niniejszego protokołu) .
W swej wypowiedzi apelowała do radnych Gminy , powiedziała, że zostali wybrani
przez cała społeczność i uważa, że powinni brać pod uwagę to co słyszą , i nie
kierowali się tylko tym, że pieniędzy nie ma. Spróbujcie nas zrozumieć, nam
pomóc, spróbujcie postawić się na Naszym miejscu , pomóżcie Nam uratować tą
szkołę, ona naprawdę jest czymś najlepszym na terenie tej Gminy.
Jeżeli nie stanie się po Naszej stronie i jeżeli nie pomożecie uratować tej szkoły ,
która bardzo dobrze kształci, która ma bardzo dobre wyniki nauczania, która ma
finalistów na etapach wojewódzkich najlepsze wyniki po egzaminie klasy szóstej .
Dlaczego to wszystko nie jest brane pod uwagę, dlaczego względy ekonomiczne
górują nad wszystkim , spróbujmy nad tym wszystkim jeszcze raz się zastanowić.
W imieniu mieszkańców Radoszek, Wysiadłowa, Ocinka, Dacharzowa zwróciła się
do radnych, że będzie to wspólna decyzja , uważa, że nie możemy się tak łatwo dać
wciągnąć w to , że nie ma innego wyjścia, musimy zrobić wszystko aby szkołę tą
uratować . Powiedziała, że w dzisiejszych czasach kiedy oświata ma coraz
najmniejsze znaczenie i coraz więcej szkół się likwiduje , my powinniśmy stawać
w obronie takich szkół na terenach wiejskich, powinniśmy ich ratować za wszelką
16

cenę a nie likwidować. Zwróciła się do radnych, że wszystko to zmierza w
niedobrym kierunku. Nadmieniła, że próbowano rozmawiać z radnymi w tej
sprawie , zwróciła się z apelem do radnych aby pomóc uratować tą szkołę i nie
można zaprzepaścić tego co zostało osiągnięte przez szkołę.
Powiedziała, że w szkole uczy się 68 dzieci to nie jest mała liczba. Nadmieniła,że
musimy stawiać na oświatę na szkolnictwo i na wykształcenie naszego młodego
pokolenia. Spróbujmy ratować to co jest najlepsze w naszej miejscowości.
Apelowała do radnych, aby głosowali zgodnie z własnym sumieniem zanim podejmą
tą ostateczną decyzję .Zwróciła się do radnych , że należy spróbować zastanowić się
jeszcze raz , a jeżeli muszą już dzisiaj głosować , to aby głosowali tak, żeby patrząc
w lustro mogli sobie spojrzeć w oczy z czystym sumieniem. Apelowała do radnych
w imieniu wszystkich mieszkańców naszych wsi, prosiła o rozważenie
wypowiedzianych słów. Powiedziała, że wie , że jako radni przyszli na obrady
Sesji , żeby podnieść palec do góry, zagłosować i zlikwidować tą szkołę, ale przecież
radni wybrani są przez ogół, przez całe społeczeństwo naszej Gminy , Nie mogą
postępować w ten sposób, powinni spróbować zrozumieć i spróbować nam pomóc.
Może rzeczywiście za rok może za dwa sytuacja się zmieni, może wrócą siódme
i ósme klasy. Zwróciła się do radnych aby zastanowili się jeszcze raz nad tym jak
zagłosują.
Radny Damian Łukawski – powiedział, aby dziś, gdy będziemy głosować nad
projektem uchwały w sprawie likwidacji szkoły , nie kierować się tym z jakiego
ugrupowania jesteśmy , że się dzielimy różnimy , żebyśmy jakoś mądrze nad tym
wszystkim pomyśleli i przekazali to młodzieży. Nadmienił, że rozmawiając
z mieszkańcami Wysiadłowa, zadecydowali , że nie chcą likwidacji tej szkoły .
W związku z tym zwrócił się do radnych o przemyślenie tej sprawy i nie kierowanie
się względami politycznymi tylko samorządowymi , należy pomyśleć
o młodzieży o oświacie aby było to w dobrym kierunku prowadzone.
Pan Zbigniew Oszczudłowski – mieszkaniec wsi Wilczyce nawiązał do wypowiedzi
radnego , powiedział m. in , że w wyborach społeczeństwo wybrało radnych, swoich
przedstawicieli. Nie wie jak to się stało na I Sesji Rady Gminy, że prawie połowa
radnych nie pracuje w żadnej komisji . Statut Gminy mówi, że radny ma obowiązek
pracy przynajmniej w jednej komisji Rady Gminy. W związku z tym zwrócił się
z zapytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy czym się kierował , że 6 osób
z Rady Gminy nie należy do żadnej komisji. Nie wie, czy to były przesłanki
polityczne czy osobiste. Radni nie wiedzą nad czym poszczególne komisje pracują,
dowiadują się dopiero na obradach Sesji . Powiedział, że tak nie może być, my jako
mieszkańcy domagamy się, aby radni , którzy byli wybrani przez społeczeństwo
pracowali w tych komisjach. Zwrócił się do przewodniczącego Rady Gminy o
wyjaśnienie powyższego.
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Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że radnych do prac w komisjach zgłaszali
radni i na każdego radnego został oddany głos.
Pani Elżbieta Chmiel – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Radoszkach
ponownie zaapelowała do radnych o pozostawienie Szkoły Podstawowej
w Radoszkach, dlatego, że Pan Wójt uczestnicząc w spotkaniu w Radoszkach
powiedział, że jest to wyłącznie decyzja Rady Gminy, Wójt nie ma żadnego wpływu
na Radę Gminy i od radnych będzie zależała decyzja. Powiedziała , że należy
przemyśleć kto jak zagłosuje, bo być może niektórzy z radnych nie są związani
ze szkołą w Radoszkach i wydaje się , że jak szkoła zostanie zlikwidowana to nie
wszystkich będzie to dotyczyło, bo wielu z radnych może tak pomyśleć. Zwróciła się
do radnych o zrozumienie powyższej sytuacji, względy ekonomiczne nie powinny
brać góry nad oświatą, nad kształceniem dzieci. Należy zastanowić się, bo oświatę
musimy ratować za wszelką cenę , musimy wspólnie dążyć do celu by szkoła
pozostała. Ponownie zwróciła się do radnych aby pomogli uratować tą szkołę.
Nadmieniła, ze oświata jest to podstawa kształcenia naszego
przyszłego społeczeństwa. Jeżeli my będziemy się cofać wstecz, nie będziemy
stawiać na oświatę na kształcenie , to jakie wyniki osiągniemy w przyszłości .
Nie będziemy społeczeństwem wykształconym i nasze przyszłe pokolenie nie będzie
wykształcone. Ponownie zwróciła się do radnych o rozważenie powyższego.
Pan Stefan Chałupczak – mieszkaniec wsi Radoszki ponownie zabrał głos w swej
wypowiedzi powiedział, że należy mówić i rozmawiać o wszystkim. Zauważył
w wypowiedziach, że nasza społeczność dzieli się na ugrupowania polityczne.
Nadmienił, że tak być powinno i o wszystkim powinno się rozmawiać, ale musimy
rozstrzygać pewne spory i pewne wątpliwości. Wywnioskował, że większość
radnych jest z koła PSL, powiedział, że deklaracja PSL Komitetu Wojewódzkiego
przed wyborami samorządowymi była taka, postawiono, że w województwie
świętokrzyskim mają być szkoły marzeń. Reasumując, powiedział, że jeśli to jest
prawdą , że większość radnych jest z PSL , to wynika z tego , że jednak
w Radoszkach będzie to szkoła marzeń. Szkoła jest jedynym miejscem , gdzie
mieszkańcy mogą przyjść i rozmawiać. Koszty likwidacji szkoły są duże.
Wrócił do lat wcześniejszych i nawiązał do szkoły w Wilczycach , gdzie szkoła
była stara i od podstaw została wybudowana nowa szkoła, pobudowano także salę
gimnastyczną , która służy mieszkańcom Naszej Gminy.
Dziś jednym z argumentów, które przemawiają za likwidacją szkół to względy
ekonomiczne.
Radny Paweł Dziuba – powiedział, że jeżeli dojdzie do likwidacji tej szkoły
i zostanie zlikwidowana, to dzieci rozejdą się do innych szkół na terenie Gminy
Dwikozy i Miasta Sandomierza. Zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy
w sprawie budynku szkoły, nadmienił, że pozostanie on pusty i jest to duży budynek.
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Po zakończonej dyskusji w sprawie szkół, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Darominie
oraz Szkoły Podstawowej w Radoszkach.
Radni podjęli Uchwałę Nr V/ 24/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej
w Darominie oraz Szkoły Podstawowej w Radoszkach.
Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw było 6 radnych.
Następnie głos zabrała Pani Elżbieta Chmiel- nauczycielka Szkoły Podstawowej
w Radoszkach w swej wypowiedzi podziękowała radnym którzy przyczynili się do
likwidacji Szkoły Podstawowej w Radoszkach. Liczyła, że słowa które były
skierowane do radnych przemówią i odniosą skutki. Jednak bardzo się myliła, to że
mieszkańcy Gminy wybrali Was jako radnych, to był straszny błąd. Jest oburzona
faktem, że radni , którzy reprezentują całe społeczeństwo Naszej Gminy, nie biorą
społeczeństwa głosu pod uwagę.
Ponownie podkreśliła, że jest tym faktem oburzona i rozczarowana.
Wymieniła radnych, którzy przyczynili się do likwacji Szkoły Podstawowej.
Pogratulowała podjętej przez radnych takiej decyzji. Powiedziała, że są
usatysfakcjonowani i szczęśliwi z podjętej decyzji, która będzie ciążyła do
zakończenia kadencji. Będą myśleć o Nas i będą mieć w świadomości to, że
przyczynili się do likwidacji naszej szkoły , którą próbowano za wszelką cenę bronić.
Względy ekonomiczne wygrały nad oświatą nad kształceniem społeczeństwa.
Podziękowała radnym, radnym pracującym w komisji oraz Wójtowi Gminy za to ,
że współpracował z radnymi i nie zrobił nic w tym kierunku aby pomóc uratować tą
szkołę.
O godz. 12:43 – radny Paweł Dziuba opuścił obrady Sesji Rady Gminy.
Stan radnych wynosił 14.
W dalszej części obrad radni podjęli następujące uchwały :
h) Uchwałę Nr V/25/2011 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wilczyce
do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych obecnych na sali.
i) Uchwałę Nr V/26/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych obecnych na sali.
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j)Uchwałę Nr V/27/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2011-2015.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych obecnych na sali.
Uchwalone uchwały w załączeniu do niniejszego protokołu.
Ad.9
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad tj .pkt 9 informacji z analizy oświadczeń majątkowych przedłożonych
Przewodniczącemu Rady Gminy przez radnych na początek kadencji.
Informację z oświadczeń majątkowych przedłożonych Przewodniczącemu Rady
Gminy przez radnych na początek kadencji przedstawiła Alicja Król – inspektor
ds. obsługi Rady Gminy ( informacja w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.10
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem przedłożonym przez Wójta Gminy
z realizacji Programu Współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2010 roku ( sprawozdanie w załączeniu do niniejszego protokołu).
Do sprawozdania radni nie wnieśli uwag.
Ad.11
Radny Aleksander Bidas – przewodniczący komisji ochrony środowiska...
przedstawił sprawozdanie przedłożone przez Wójta Gminy z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem radni nie wnieśli uwag ( sprawozdanie
w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.12
W interpelacjach radnych radni nie zabrali głosu.
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Ad.13
W sprawach różnych głos zabrał :
Radny Adam Krakowiak – powiedział, że w przedstawionych wypowiedziach było
dużo goryczy, uszczypliwości, nienawiści i złości. Nawiązał do wypowiedzi
radnego, który mówił , że dzieci nie będą chodziły do szkoły do Wilczyc, tylko pójdą
do Sandomierza i Gór Wysokich w Gminie Dwikozy.
Rozmowy takie już są prowadzone w Dwikozach, aby Wójt Gminy przejął dzieci
a wraz z nimi środki finansowe. Ci radni i mieszkańcy działaj na niekorzyść i gorszy
byt Naszej Gminy. Nadmienił, że wyborcy z miejscowości Daromin na zebraniu
wiejskim w Darominie , zapoznali się z sytuacją jaka istnieje w oświacie,
w budżecie Gminy i oni zdecydowali na zajęcie takiego stanowiska przez radnego
jakie podjął głosując.
Mieszkańcy i kadra pedagogiczna zrozumieli , że jest to jedyne wyjście . Wsłuchując
się w wypowiedzi podkreślił, że przejawia się w nich tylko walka o swój byt, a nie
o dobro dziecka. Nikt nie zabrania nauczycielom realizować się w swoim zawodzie
w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenie. Niech pozyskują środki finansowe ,
niech poszerzają wiedzę i fachowość naszych dzieci, niech tam pokażą co potrafią.
Tak być nie może.
W sprawie dróg powiedział, że mamy wybudowaną drogę powiatową Wysiadłów –
Wilczyce, do której Gmina dołożyła środki finansowe, zaciągając kredyt. Mówi się,
że droga ta jest niepotrzebna, bo był zaciągnięty kredyt. Nie można tak mówić, bo
służy ona wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy, zaciągnięty na nią kredyt spłaca
cała Gmina. Drogi na terenie Gminy budowane są zgodnie z dokumentacją i
technologia ich wykonania wynika z dokumentacji.
Nawiązał do lat wcześniejszych, do obrad Sesji Rady Gminy, powiedział, że też były
różnie, dyskusje, przepychanki, uszczypliwości, natomiast dziś jest inaczej doszło do
porozumień.
Został uchwalony Statut Gminy i Statut określa jaka jest forma prowadzenia Sesji
Rady Gminy, kto ją prowadzi, kto zadaje pytania, kto prowadzi dyskusję.
Jeśli zaś chodzi o weterynarię wyjaśnił, że prowadził rozmowy w tym temacie
i majątek, który był na jej wyposażeniu, był prywatną własnością byłego lekarza
Pana Kaniosa. Natomiast nowi lekarze zakładając lecznicę muszą sobie sami ją
wyposażyć. To się nim nie opłaca, ze względu na spadek hodowli na terenie Gminy.
Na dzień dzisiejszy, jeśli są zgłoszenie, świadczą usługi.
Nie możemy od razu wszystkiego stawiać na nie. Przyszło Nam żyć tu i teraz ,
przyszło Nam żyć w takich czasach i musimy dostosować się do takich warunków,
jakie są, do nich również muszą dostosować się nauczyciele. Przytoczył wypowiedź
Dyrektora jednej ze szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie w woj.
świętokrzyskim ,, Nie bójmy się , niech się dzieci ani rodzice nie boją Stowarzyszeń,
niech się boją nauczyciele, bo nauczyciele stracą”.
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Odnośnie pracy w komisjach Rady Gminy powiedział, że komisje są otwarte
i radni nie będący członkami komisji mogą w nich uczestniczyć.
W sprawie technologii wykonania dróg wyjaśnił, że drogi budowane są zgodnie
z dokumentacją i technologia ich wykonania wynika z dokumentacji.
Powiedział, że najpierw uszanujmy to co jest, miejmy pomysł na to zrobić żeby było
lepiej a potem żądajmy.
Resumując powyższe , nie możemy jeden drugiego oczerniać i mówić nieprawdy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że po zakończeniu Sesji Rady Gminy
odbędzie się spotkanie z sołtysami.
Ad.14
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Ad.15
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz.13:05 Przewodniczący Rady
Gminy zamknął obrady V Sesji Rady Gminy.
Protokołowała : Alicja Król
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