Protokół Nr XXVI 2017
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 4 lipca 2017 r.

Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późno zm). Obrady rozpoczęto
o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Wilczyce.
W sesji uczestniczyli: radni, sołtysi, goście zaproszem
(listy obecności
w załączeniu do protokołu).
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Krakowiak,
protokołowała przebieg obrad Pani Alicja Kró!- insp. ds. obsługi Rady Gminy.
Przewodniczący otwierając XXV Sesję Rady Gminy powitał radnych, Wójta Gminy,
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, sołtysów, gości zaproszonych, pracowników
Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz stwierdził, że obrady są prawomocne.
W sesji uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 15 radnych.
Nieobecny na Sesji Rady Gminy radny Leszek Sałata - nieobecność usprawiedliwił
telefonicznie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany projekt porządku
obrad:
l) Otwarcie Sesji i powitanie.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5) Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
6) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
7) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwal w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilczyce na lata 2017-2024
b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 20 l 7 rok,
8) Zapytania i interpelacje radnych.
9) Wnioski i zapytania.
10) Sprawy różne.
11) Zakończenie obrad.
Ad.3

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony proponowany
porządek obrad. Za zatwierdzeniem porządku obrad głosowało 14 radnych.

Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 4 punktu porządku obrad
- przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół z XXIV Sesji Rady
Gminy z dnia 31 maja 2017 r. znajduje się do wglądu u insp. ds. obsługi Rady
Gminy, jest opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy w BlP.
Każdy zainteresowany może zapoznać się z treścią protokołu. Radni nie wnieśli
uwag, nie wnioskowali o odczytanie protokołu, przyjmując protokół jednogłośnie.
Ad.5
Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami, poinformował,
że do Urzędu Gminy zgłosił się Doktorant z UMS Lublin, udostępniając nam
opracowaną dokumentację
na temat
historii powstania naszego samorządu.
Następnie na podstawie tej dokumentacji Wójt Gminy przedstawił zarys historyczny
powstania Gminy Wilczyce
Trwają również przygotowania organizacyjne dla uroczystości XI Gminnego Święta
Plonów, które odbędzie się w dniu 06.08.2017 r. na stadionie sportowym
w miejscowości Wilczyce. Uroczystości rozpoczną się Mszą Św. polowa na stadionie
sportowym. Podczas obchodów XI Gminnego Święta Plonów wystąpią: 'Zespół Blue
Box i Kordian.
Wójt Gminy poinformował, że w dniu 9 lipca 2017 r. na terenie naszej gminy
odbędzie się Wyścig Kolarski. Trasa wyścigu będzie krótsza. Wyścig rozpocznie się
o godz. 11:00, rundą honorową reprezentowaną przez szkółkę kolarską ze Szkoły
w Wilczycach, następnie start wyścigu - Stadion sportowy i przebiegać będzie przez
miejscowości Dacharzów, Zagrody, Pęczyny, Przezwody, Wilczyce. Kolarze
pokonają 8 okrążeń po 12 km każde.
Wójt Gminy poinformował o osiągnięciach szkółki kolarskiej z naszej gminy.
Zawodnicy zajeli czołowe miejsca na Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich
w Raszkowie k/Ostrowa Wlkp i zawodach szkółek kolarskich w miejscowości
Daleszyce i Bieliny.
Wójt Gminy poinformował
w
sprawie warunków
bytowych zwierząt
w gospodarstwie Pana Pacholczaka. Warunki zostały poprawione, prace przy
budynku, który ma spełniać funkcje obory zostały dokończone, został on zadaszony,
wyścielony, przygotowane żłoby do zadawania karmy. Właściciel sprzedał 3 szt.
bydła. W dniu 26.06.2017 r. przez lekarza weterynarii została przeprowadzona
kontrola sanitarno-weterynaryjna w gospodarstwie
Pana Pacholczaka dotycząca
warunków utrzymywania zwierząt. Opinia lekarza weterynarii jest pozytywna.
Zorganizowany będzie ponowny wyjazd do Pana Pacholczaka, Wójt Gminy zwrócił
się do radnych o poważne potraktowanie tej sprawy, zaangażowanie się
i wzięcie udziału w tym wyjeździe.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że Pan Stanisław Radoń
Kierownik
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Zdrowia w Wilczycach
zwrócił się z pismem do Wójta o pomoc finansową dofinansowania w kwocie 2 tys.
zł. miesięcznie na usługi rehabilitacyjne. Pismo zostało przedstawione również na
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posiedzeniu komisji Rady Gminy, Wójt Gminy zwrócił się do radnych o zajęcie
stanowiska w tej sprawie.
Wójt Gminy poinformował, że z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
otrzymaliśmy promesę na remont dróg popowodziowych w kwocie 178 tys. zł. Będą
remontowane drogi w miejscowości Pielaszów (w kierunku Wesołówki ) i droga
Daromin wieś ( od drogi powiatowej w kierunku remizy OSP do drogi gminnej obok
posesji Pana Pałachy).
W dniu 13.06.2017r. odbył się odbiór mostu na rzece Opatówce w miejscowości
Pielaszów.
W odbiorze i otwarciu wyremontowanego mostu uczestniczyła Pani Wojewoda,
radni, sołtysi miejscowości Dobrocice i Pielaszów, przedstawiciele Urzędu Gminy.
Wójt Gminy podziękował Pani Wojewodzie za pomoc finansową.
Na zadania inwestycyjne wspólnie z powiatem w budżecie gminy przeznaczone
mamy 500 tys. zł. Przy wsparciu finansowym 80% z budżetu państwa i 20% wkładu
własnego jesteśmy w stanie wykonać więcej zadań. W zapotrzebowaniu na 2017 r.
składaliśmy wnioski na realizację II dróg popowodziowych , na pewno nie uda nam
się wszystkich ich zrealizować. W międzyczasie wystąpiły niekorzystne zjawiska
atmosferyczne (przymrozki) . Środki finansowe przekazywane z Ministerstwa są na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( zniszczone drogi czy uprawy), na pewno
część środków finansowych będzie
z przeznaczeniem na usuwanie klęski
żywiołowych związanych z uprawami. Komisja pracuje w terenie, jest na etapie
zakończenia prac, podsumowania strat. Jaka będzie pomoc w tym zakresie, jest
jeszcze nie wiadomo.
Wójt Gminy nadmienił, że w ciągu roku wykonywaliśmy
ok. 7 dróg
popowodziowych, w tym roku również planujemy wykonać tyle samo.
Jesteśmy na etapie przygotowywania wniosku o pozyskanie środków finansowych
na wykonanie zadania inwestycyjnego
założenia Ogniw Fotowoltaicznych.
Zgłoszonych zostało wstępnie 60 wniosków, na dzień dzisiejszy do ostatecznej
realizacji pozostało jedynie
15 wniosków.
Dofinansowanie
z Urzędu
Marszałkowskiego wynosić będzie
60 % , pozostała cześć to wkład własny
mieszkańca.
Jeżeli pozytywnie rozpatrzony zostanie wniosek na realizacje zadania -Gospodarki
wodnościekowej , będziemy realizować zadania inwestycyjne - modernizacja ujęcia
wody w miejscowości Łukawa i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
W dniu 23 lipca w miejscowości Pielaszów będzie zorganizowana uroczystość
obchodów 73 rocznicy Bitwy pod Pielaszowem. Uroczystość rozpocznie się Mszą
Św. Polową, następnie po Mszy Św. zorganizowany
będzie bieg ( od mostu
w kierunku pomnika w Pielaszowie) oraz rajd szkółki kolarskiej. Obędzie się też
inscenizacja bitwy, pokaz Voltyżerki Ułanów z miejscowości Borów.
Następnie wójt Gminy poinformował, że przygotowany został
przetarg na
wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Wilczyce.
Wg dokumentacji projektowej koszt realizacji tego zadania wyniesie ponad 300 tys.
zł. Uzupełniane będzie w miejscowości Wilczyce, Daromin, Radoszki, Przezwody
w kierunku miejscowości Bugaj oraz Pęczyny. Zakończenie zadania planowane jest
końcem miesiąca września. W między czasie wpłynęły dwa wnioski o uzupełnienia
oświetlenia z miejscowości Wysiadłów i Wilczyce. Wykonujemy dodatkowy projekt,
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zadanie to zostanie wykonane w późniejszym terminie.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że w Urzędzie Gminy trwa kontrola
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wyniki kontroli zapowiadają się pozytywnie.
W międzyczasie odbył się Zjazd i Turniej sołtysów w Wąchocku . W zjeździe
uczestniczyło 4 sołtysów z terenu naszej gminy. Sołtysem "Roku 2016" został
wybrany sołtys miejscowości Radoszki Jan Juda. Wójt Gminy podziękował sołtysowi
Panu Janowi Judzie za wkład i trud, za prace i rozwój na rzecz środowiska,
zaangażowanie
na rzecz sołectwa Radoszki.
Wójt Gminy podziękował także
sołtysom za wzięcie udziału w Zjeździe i Turnieju, pogratulował zjęcia czołowych
miejsc w Turnieju.
Staramy się o pozyskanie środków finansowych z Funduszu Odnowy Wsi
Świętokrzyskiej. Są to niewielkie środki finansowe bo w wysokości 8-9 tys. zł.
Składaliśmy wnioski na wykonanie dojazdu od drogi gminnej do remizy OSP
w miejscowości Przezwody , zakup sztandaru dla jednostki OSP w Wilczycach,
wykonanie trybun spOliowych na stadionie spOliowym \V Wilczycach,
odnowa
sztandaru do OSP Radoszki i zakup mundurów dla OSP Łukawa. Pozytywnie
zostały rozpatrzone
3 wnioski tj. wykonanie dojazdu do remizy OSP
w Przezwodach (śr. tin. ok. 10 tys. zł.),
wykonanie trybun na stadionie \V
Wilczycach (śr. fin. ok. 12 tys. z1.), zakup mundurów dla OSP Lukawa
(śr. fin. ok. 5 tys. zł.). Zadania te będą realizowane.
Dostaliśmy również dofinansowanie z PSP w wysokości 28 tys. zł. Środki finansowe
zostaną przeznaczone na wymianę bram garażowych w OSP Łukawa i wykonanie
wylewki w budynku OSP.
Są również przeznaczone środki finansowe w wysokości po 7 tys. zł dla jednostek
nie włączonych do KSRG, na wykonanie bram garażowych w OSP Wysiadłów
i Tułkowice.
Wójt Gminy przedstawił treść listu, które wpłynął do Gminy od Prezydenta RP
dotyczącego" Narodowego czytania". ( list w załączeniu do niniejszego protokołu).

Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 6 porządku obrad _
tj. - opinii komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
zwrócił się do przewodniczącego
komisji
ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku
publicznego o przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji.
Radna Teresa Pilch - Przewodniczący komisji ochrony środowiska ...
przedstawiła Protokół Nr 1/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. ( protokół w załączeniu do
niniejszego protokołu).
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Ad.7
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego 7 punktu porządku
obrad - rozpatrzenia projektów i podjęcia uchwał
a) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2024
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXV /162/2017 zmieniająca uchwałę
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2024

w sprawie

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
b) Przewodniczący
Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok,

w sprawie

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXV/163/2017
w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok,

w sprawie

wprowadzenia

zmian

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
c) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
sieci publicznych
oddziałów
przedszkolnych
w szkołach
podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wilczyce.
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXV/I6412017 w sprawie ustalenia sieci publicznych
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wilczyce.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
d) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem
Gminy Wilczyce na lata 2017-2021
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Radni podjęli Uchwałę Nr XXV/165/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wilczyce na lata
2017-2021

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwalone uchwały w załączeniu do niniejszego protokołu.
Ad .8
W zapytaniach i interpelacjach głos zabrali:
Przewodniczący
Rady Gminy nawiązał do sytuacji w gospodarstwie Pana
Pacholczaka , wobec czego zwrócił się do radnych o zajęcie stanowiska w tej
sprawie.
Radny Edward Trznadel- powiedział, że na wspólnym posiedzeniu komisji radni
wypracowali stanowisko, w sprawie zwrócenia się do Kierownika o przedłożenie
stosownej dokumentacji
dotyczącej funkcjonowania NZOZ w Wilczycach,
przyczyny niepodpisania umowy z NFZ oraz
planu i propozycji wyjścia
z zaistniałej sytuacji z zaznaczeniem poprawy działalności usług ujętych w zakresie
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodka Zdrowia Wilczyce na rzecz
mieszkańców Gminy Wilczyce.
Radny zwrócił się do radnych o prowadzenie dyskusji w powyższej sprawie.
W czasie prowadzonej dyskusji radni zajęli stanowisko, nie wyrażają zgody na
dofinansowanie w kwocie 2 tys. zł miesięcznie na usługi rehabilitacyjne
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej-Ośrodku Zdrowia w Wilczycach.
Inwestycja polegająca na otworzeniu puntu rehabilitacyjnego
jest zaszczytnym
celem dla mieszkańców z terenu naszej gminy, ale z usług tych korzystają też
mieszkańcy
spoza terenu naszej gminy, co adekwatnie
wydłuża czas
i oczekiwanie naszych mieszkańców.
Ad 9.
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Ad.IO

W sprawach różnych głos zabrali :
Radna Teresa Pilch nawiązała do otrzymanej pracy doktoranckiej na temat historii
powstania Gminy Wilczyce, powiedziała, aby pracę tą umieścić na stronie
internetowej Gminy.
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Radny Edward Trznadel poruszył temat dotyczący używania dział przeciw
gradowych do ochrony upraw sadowniczych przed zjawiskami atmosferycznym w
gospodarstwach rolników z terenu Gminy. Radny nadmienił, że jest susza, częste
używanie dział powoduje rozbicie chmury deszczowej przez co przyczynia się do
obniżenia poziomu opadów deszczu. Radny zwrócił się do Pani Teresy Pilch _
Przewodniczącej komisji ochrony środowiska ... o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Radna Teresa Pilch powiedziała, że
nie wpłynęły pisma do komisji ochrony
środowiska ....w sprawie używania dział przeciw gradowych. Zwróciła się do radnych
o podjęcie stosownego stanowiska w tej sprawie.
W czasie prowadzonej dyskusji radni prowadzili dyskusję na temat działania dział
przeciw gradowych.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi poinformował, że najpierw należałoby zwrócić się
z pismem do Instytutu Meteorologii o podanie sumy opadów w poszczególnych
gminach, wówczas wiedzielibyśmy
czy na naszym terenie opadów jest mniej,
ale wiążą się z tym duże koszty finansowe. Wójt Gminy przedstawił pokrótce
system działania dział przeciw gradowych.
.
Radny Stanisław Kolasiński sugerował, aby prowadzić rozmowy z gminami
ościennymi w kwestii wspólnego finansowania badań wskaźnika opadów deszczu.
Piotr Ozdoba - przedstawiciel Policji poinformował, kwestia używania dział
gradowych na dzień dzisiejszy nie jest do końca wyjaśniona.
Ad. H
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 10:53 Przewodniczący Rady
Gminy zamknął obrady XXV Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Alicja Król
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