Protokół Nr XXVI/2017
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
XXVI Sesję Rady Gminy rozpoczęto l minutą ciszy
wybuchu Powstania Warszawskiego.

w celu uczczenia pamięci

Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust.! 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, sohysi, goście zaproszenI
(listy obecności
w załączeniu do protokołu).
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Krakowiak,
protokołowała przebieg obrad Pani Alicja Król - insp. ds. obsługi Rady Gminy.
Przewodniczący otwierając XXVI Sesję Rady Gminy powitał radnych, Wójta Gminy,
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, sohysów, gości zaproszonych, pracowników
Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz stwierdził, że obrady są prawomocne.
W sesji uczestniczyło I l radnych na ogólną liczbę 15 radnych.
Nieobecny na Sesji Rady Gminy radny Jarosław Borowski, Eugeniusz Król ,Leszek
Sałata, Edward Trznadel.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany projekt porządku
obrad:
l)
2)
3)
4)
5)
6)

Otwarcie Sesji i powitanie.
Stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
7) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwal w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 20 l 7 rok,
b) wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa,
c) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi
Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu z dnia 30 czerwca 2017 r. na
uchwałę Rady Gminy Wilczyce Nr XXIII/I 50/20 I 7 z dnia 21 marca
2017 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Wilczyce w 20 l 7 roku.

8) Zapytania i interpelacje radnych.
9) Wnioski i zapytania.
10) Sprawy różne.
l l) 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 11 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Stanisławowi Radoniowi _
Kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia
w Wilczycach, który w swej wypowiedzi wyjaśnił problem udzielania świadczeń
rehabilitacyjnych dla mieszkańców. Wyjaśnił różnicę pomiędzy Publicznym
zakładem Opieki Zdrowotnej a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.
Poinformował, że od 1999 r. Ośrodek Zdrowia funkcjonuje jako Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej, różnica dotyczy tylko podmiotu założycielskiego.
Świadczenia rehabilitacyjne dofinansowane były z NFZ, od póhora roku umowa nie
została podpisana, stąd zwraca się do Rady Gminy o dofinansowanie usług
rehabilitacyjnych. Ośrodek Zdrowia w Gminie Samborzec miejscowość Skotniki jest
utrzymywany przez samorząd.
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 XXV Sesji Rady Gminy
z dnia 04 lipca 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 w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Doktora Stanisława Radonia
i wsparcia finansowego usług rehabilitacyjnych wyjaśnił, że Gmina nie może
inwestować w Niepubliczny Zakład Opieli Zdrowotnej niebędący własnością Gminy.
Wspomniany przez Doktora Ośrodek Zdrowia w Skotnikach, na pewno nie należy do
osoby prywatnej, stąd Gmina może w niego inwestować, natomiast Ośrodek Zdrowia
w Wilczycach jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej i Gmina nie ma
możliwości inwestowania bo jego właścicielem jest osoba prywatna.
Jeżeli zaś chodzi o dofinansowanie usług rehabilitacyjnych, budżet gminy na rok
2017 mamy już zaplanowany, przy tak niskim budżecie w połowie roku trudno jest
wygospodarować środki finansowe na dofinansowanie w/w usług.
W ciągu roku realizujemy zadania inwestycyjne, w budżecie gminy musimy posiadać
środki finansowe na wkład własny.
Faktem jest, że usługi rehabilitacyjne są dla mieszkańców i służą mieszkańcom, ale
też nie wiadomo czy rada gminy w kolejnym budżecie Gminy przeznaczy środki
finansowe na wykonywanie w/w usług. Wójt Gminy nawiązał do ogłoszeń
wywieszonych w Ośrodku Zdrowia, informacje w nich zawarte podpisane przez Pana
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Doktora są nieprawdą, są krzywdzące dla Wójta. Wójt Gminy wyjaśnił, że pismo od
Doktora Radonia zostało przedstawione na komisjach i obradach Sesji. Rada
Gminy podjęła stanowisko, że z budżetu Gminy na 2017 r. dofinansowanie nie jest
możliwe.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Jackowi Kwiecień,
który wyjaśnił, że z treści pisma wynikało, że Rada Gminy udzieliła odmownej
odpowiedzi, dlatego napisali ogłoszenie o takiej treści.
Jeżeli chodzi o Gminę Samborzec, rzeczywiście Wójt Gminy inwestuje w budynek
Ośrodka Zdrowia będący własnością Gminy.
Wójt Gminy przedstawił

informację z działalności między sesjami, poinformował,
że otrzymaliśmy promesę w kwocie 600 tys. zł na realizację dróg.
Trwa remont dróg w miejscowościach: Pielaszów w kierunku Wesołówki i Daromin
od mostu w kierunku ~azdu na szkołę, koło remizy do skrzyżowania w okolicach
posesji Państwa Pałacha. Koszty remontu wzrosły - dla w/w dróg wynoszą 442 tys.
zł.

Ogłoszony został przetarg na remont drogi Dacharzów - Wincentów. Rozstrzygnięcie
przetargu nastąpi w dniu 3 sierpnia 2017 r.
Staraliśmy się o pozyskanie środków finansowych z konkursu
"Odnowa wsi
Świętokrzyskiej na 2017 rok". Są to niewielkie środki finansowe, dofinansowanie
wynosi ok. 6 tys. zł w zależności od projektu,
ale przy wkładzie własnym
wynoszącym od 2 tys. do 4 tys. będziemy chcieli utwardzić dojazd od drogi gminnej
do remizy OSP w Przezwodach.
Pozytywnie został również w ramach tego konkursu rozpatrzony wniosek na montaż
trybuny sportowej na stadionie sportowym w Wilczycach - 8 500 zł
(dofinansowanie) oraz zakup mundurów galowych dla OSP Łukawa - 4 900 zł
( dofinansowanie).
Trwają przygotowania do uroczystości zorganizowania XI Gminnego Święta
Plonów, które odbędzie się w dniu 6.08.2017 r. na stadionie sportowym w
miejscowości Wilczyce. Uroczystości
rozpoczną się o godz. 13:30 Mszą Św.
Polową, celebrowaną przez księdza proboszcza z parafii Łukawa. Gospodarzami
Dożynek są mieszkańcy miejscowości Bugaj Pani M. Konarska i Pan J. Rawiak.
Wójt Gminy przedstawił program uroczystości.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że jest problem z wyłonieniem
wykonawcy na budowę ogólnodostępnego budynku rekreacyjno - sportowego w
Wilczycach. Wniosek o pozyskanie środków finansowych składaliśmy za
pośrednictwem
LGD Ziemi Sandomierskiej. Na realizacje zadania z programu
PROW 2014-2020 pozyskaliśmy środki finansowe w kwocie 250 tys. zł. Ogłoszony
jest kolejny przetarg. Jeżeli okaże się, że nie będzie wykonawcy zadanie będzie
realizowane w przyszłym roku.
Wójt Gminy poinformował, że czekamy na podpisanie umów na realizacje
zadania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej. W tym rokll składaliśmy wniosek
o pozyskanie środków finansowych na modernizację ujęcia wody w miejscowości
Łukawa i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie realizowane
będzie z programu PROW 2014 -2020. Po podpisaniu umowy ogłoszony zostanie
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przetarg, będziemy przymierzać SIę do realizacji zadania. W pIerwszym etapie
wykonamy wpięcie wody do sieci i remont budynku przepompowni , w drugim
etapie wykonamy
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Na realizacje
zadania w budżecie gminy na przyszły rok musimy zaplanować środki finansowe na
wkład własny.
Składaliśmy wnioski na zadanie związane z
wykonaniem termomodemizacji
budynków tj. szkoły Wilczyce, budynku Urzędu Gminy ( starego i nowego), szkoły
w Darominie i Radoszkach. Czekamy na ich rozpatrzenie. Koszt realizacji całego
zadania wyniesie około 4 mln zł, dofinansowanie jest na poziomie 85%.
Podpisana została umowa na wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego .
Na zadanie to w budżecie gminy zaplanowane były środki finansowe w wysokości
350 tys. zł. Jesteśmy już po przetargu, przystąpiły do niego 4 firmy. Oświetlenie
wykonane będzie za kwotę ok. 210 tys .. zł, pozostała część środków finansowych
będzie przeznaczona
na drogi popowodziowe. Wójt Gminy poinformował, że
dodatkowo wpłynęły jeszcze 2 wnioski o zamontowanie dodatkowego oświetlenia.
Pierwszy o montaż 3 lamp w miejscowości Wysiadłów koło posesji agroturystyki
"Orlik", drugi o zamontowanie 2 lamp - oświetlenie chodnika z kostki brukowej
prowadzącego do szkoły w Wilczycach.
Oświetlenie to będzie wykonane
w późniejszym terminie.
W dniu 23 lipca odbyła się uroczystość obchodów 73 rocznicy bitwy pod
Pielaszowem. Uroczystość rozpoczęła się msza Św. Polową która koncelebrował
ksiądz Biskup E. Frankowski i ksiądz proboszcz parafii Malice M. Nowak.
W uroczystości tej udział wzięli kombatanci, zaproszeni goście oraz mieszkańcy
okolicznych miejscowości.
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 2/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. ( protokół w załączeniu do
niniejszego protokołu).
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
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok,
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w sprawIe

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXVI/166/2017 w sprawie wprowadzenia
w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok,
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych,

zmian

b) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zwrot nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
Radny Janusz Pietraszewski zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy, zapytał
w sprawie rozwiązania umowy z Agencją, czy czynione są starania w sprawie
przejęcia gruntów.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, wyjaśnił, że Agencja
Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa 10 lat temu podpisała umowę z Gminą na
przekazanie działek pod warunkiem, że gmina na nich zainwestuje. W chwili
podpisywania umowy takie było zobowiązanie ze strony Gminy. Przez okres 10 lat
Gmina nie wywiązała się z realizacji zadania. Jeżeli Agencja tych działek od nas nie
weźmie, to działki te przepadają, w związku z czym Agencja
zwróciła się
z wnioskiem do Gminy o oddanie lub kupno działek.
Po zakończeniu procedur ponownie możemy wystąpić z wnioskiem do Agencji
o przekazanie nam tych działek na okres kolejnych 10 lat, uzasadniając, że będziemy
na nich inwestować.
Innych zapytań radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXVI/167/2017 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody
na zwrot nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych.
c) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi
Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu z dnia 30 czerwca 2017 r. na uchwałę Rady
Gminy Wilczyce Nr XXIII/150/20l7 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia
gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2017 roku.
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Radni podjęli Uchwałę
Nr XXVI/168/2017
w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego
w Sandomierzu z dnia 30 czerwca 2017 r. na uchwałę Rady Gminy Wilczyce
Nr XXIII/15012017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia gminnego
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 20 17 roku.
Za podjęciem uchwały głosowało II radnych.
Uchwalone uchwały w załączeniu do niniejszego protokołu.
Ad .8

W zapytaniach i interpelacjach głos zabrali:
radna Teresa Pilch nawiązała do pracy Doktoranckiej na terna historii powstania
naszej gminy. Zadała pytanie, czy byłaby możliwość umieszczenia takiej informacji
na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, poinformował, że nie ma
problemu, informacja dotycząca historii powstania naszego samorządu zostanie
umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Ad 9.
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Ad.IO

W sprawach różnych głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił treść zaproszenia na Międzynarodowe
spotkanie sieciujące B2B pn: potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich
producentów sektora spożywczo - przetwórczego", które odbędzie się w dniu
25 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w Zamku Królewskim w Sandomierzu. Celem
spotkania będzie promocja eksportu regionalnej produkcji sektora spożywczoprzetwórczego na rynkach zagranicznych
oraz nawiązanie nowych kontaktów
handlowych w tej branży.
Wójt Gminy poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynął protest od mieszkańców
miejscowości Gałkowice- Ocin wyrażających sprzeciw w sprawie budowy wieży
przekaźnikowej telefonii komórkowej na działce 148/2.
Podjęte zostały działania w
tym temacie. Do Urzędu Gminy jak i Starostwa Powiatowego nie wpłynął wniosek
w sprawie wydania dokumentacji
w tej sprawie.
Przez Urząd Gminy Wilczyce i Starostwo Powiatowe nie została wydana żadna
dokumentacja dotycząca warunków zabudowy na działce nr 148/2.
Wójt Gminy zwrócił się do rady Gminy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
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odniósł się do protestu mieszkańców miejscowości
Gałkowice -Ocin, wyjaśnił, że wszystko zaczęło się od tego, kiedy do miejscowości
Gałkowice-Ocin przyjechała firma, która miała doprowadzić na ta działkę linię
energetyczną. Mieszkańcy sąsiednich działek nie wyrazili na to zgody.
W późniejszym czasie znów pojawiały się firmy, sugerowano, że to będzie właśnie
budowa masztu , stąd mieszkańcy
napisali protest w sprawie budowy wieży
przekaźnikowej telefonii komórkowej na tej działce.
Radny Stanisław

Przewodniczący

Kolasiński

Rady Gminy

zwrócił się do Rady Gminy o zajęcie stanowiska

w tej sprawie.

Po prowadzonej dyskusji dotyczącej budowy wieży telefonii komórkowej Rada
Gminy jednogłośnie poparła protest mieszkańców wsi Gałkowice-Ocin
wyrażających sprzeciw budowie wieży przekaźnikowej telefonii komórkowej.

Ad.H

W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 10:40 Przewodniczący
Gminy zamknął obrady XXVI Sesji Rady Gminy.

Protokołowała:

Alicja Król

RADA GMINY
WilCZYCE
nj. świętokrzyskie
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Rady

