Protokół Nr XVIII/2012
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 28 listopada 2012 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. 9:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach.
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 XVIII Sesję Rady Gminy powitał radnych, Wójta Gminy,
sołtysów, gości zaproszonych, pracowników Urzędu Gminy, jednostek
organizacyjnych oraz stwierdził, że obrady są prawomocne.
W sesji uczestniczyło 13 radnych na ogólną liczbę 15 radnych.
Nieobecni na Sesji Rady Gminy byli radni - Paweł Dziuba i Krzysztof Królnieobecności nie usprawiedliwili.
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) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 r.
b) zamiaru przystąpienia Gminy Wilczyce do Ekologicznego Związku Gmin
Dorzecza Koprzywianki.
c) przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2013 rok,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych,
e) ustalenia wysokości diety przysługującej sołtysowi,
f) obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2013 rok,
g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 roku,
h) ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru,
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i) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013
roku na terenie Gminy Wilczyce.
9) Interpelacje radnych
10) Wolne wnioski i zapytania.
11) Sprawy różne.
12) Zakończenie obrad.
Ad.3
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony porządek
obrad. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 4 punktu porządku obrad
- przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Poinformował, że protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu
w biurze obsługi Rady Gminy , każdy zainteresowany może zapoznać się z jego
treścią. Radni nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń, nie wymagali odczytywania
przyjmując protokół poprzez głosowanie jednogłośnie.
Ad.5
W informacji z działalności między sesjami Przewodniczący Rady Gminy
poinformował, że każdego tygodnia co wtorek pełnił dyżur w Urzędzie Gminy.
Uczestniczył przy odbiorze budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pęczynach i Pielaszowie oraz przy odbiorze świetlicy wiejskiej w miejscowości
Zagrody. Uczestniczył w posiedzeniu komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury,
sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego.
Ad. 6
W sprawozdaniu z działalności między Sesjami, Wójt Gminy poinformował,
że w dniu dzisiejszym odbędzie się odbiór orynnowania budynku Zespołu Szkół
w Wilczycach. Prace wykonała Firma z Zawichostu Pan Rzepka. .
Przez firmę uzupełnione zostało też orynnowanie budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Darominie.
Komisja dokonała odbioru remontu świetlic wiejskich w budynkach remiz
strażackich w miejscowości Pęczyny i Pielaszów.
Przy współfinansowaniu środków finansowych z budżetu gminy został wykonany
2

remont drogi powiatowej w miejscowościach Pielaszów i Daromin.
Wójt Gminy poinformował, że dochodzą sygnały w sprawie pobudowanej drogi
popowodziowej w miejscowości Radoszki. To nie jest tak, aby drogę
zakwalifikować do drogi popowodziowej musi ona spełniać pewne kryteria.
Jedynym źródłem, na które możemy pozyskać środki finansowe, to są drogi
popowodziowe. Droga ta została zakwalifikowana do dróg popowodziowych ,
pozyskano środki finansowe i dlatego została pobudowana. Drogami
popowodziowymi mogą być tylko drogi gminne nie mogą być drogi wewnętrzne.
Nie na wszystkie drogi możemy ubiegać się o środki finansowe.
W dniu 5 grudnia br. w budynku Centrum Kultury w Wilczycach o godz. 11:30
odbędzie się spotkanie z autorami koncepcji kanalizacji gminy.
W związku z powyższym Wójt Gminy zwrócił się do sołtysów o przekazanie tej
informacji mieszkańcom w swoim sołectwie.
W ramach środków popowodziowych będzie wykonana droga popowodziowa do
Pana Fudali w miejscowości Daromin. Umowa została podpisana, dokumentację
złożono do Urzędu Wojewódzkiego.
Wójt Gminy zwrócił się do sołtysa i rady sołeckiej o dojechanie na miejsce
w celu dopilnowania wykonywanych prac przez firmę na tej drodze.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że został założony klub emerytów.
Spotkania odbywają się w budynku Centrum Kultury w Wilczycach.
Wójt Gminy poinformował, że do Pani Kierownik OPS w Wilczycach było
wystosowane pismo w sprawie podjęcia działań w celu pozyskiwania środków
finansowych na realizację zadań wynikających z potrzeb społecznych. Wójt Gminy
nie otrzymał odpowiedzi w tej sprawie. Okazuje się , że brakuje środków
finansowych na realizację zadań m.innymi zakup paczek mikołajkowych dla dzieci.
Tak nie może się zdarzyć aby nie było zaplanowanych środków finansowych na
realizację w/w potrzeb. W związku z powyższym na dzisiejszej sesji Rady Gminy
należy dokonać zmian w projekcie uchwały aby zabezpieczyć środki finansowe na
ten cel. Uroczystość Mikołajkowa odbędzie się w dniu 6 grudnia br. o godz. 13:30
w budynku Centrum Kultury w Wilczycach. Zaproszonych zostało 50 dzieci z rodzin
z terenu Gminy.
Z kolei w dniu 7 grudnia br. również w budynku Centrum Kultury odbędzie się
uroczystość Mikołajkowa PSL. Środki finansowe na ten cel zostały pozyskane od
sponsorów. W uroczystości tej udział weźmie 150 dzieci z terenu gminy.
Wójt Gminy zwrócił się do radnych o zagłosowanie i przyjęcie w uchwale ceny żyta
do obliczania podatku rolnego na 2013 r. zaproponowaną w przedstawionym przez
Wójta Gminy projekcie uchwały tj. 44 zł za 1 dt. Cena żyta pozostanie na poziomie
ubiegłego roku.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach zostały złożone wnioski na
realizację dróg popowodziowych gminnych. Niektóre drogi nie zostały
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zakwalifikowane, ale czekamy na następne decyzję w tej sprawie. Nie stać nas na
odbudowę tych dróg bez pozyskania środków finansowych z zewnątrz.
Jest szansa na zorganizowanie dwóch placów zabaw dla dzieci. Próbujemy złożyć
dwa wnioski, ale musimy mieć zapewnione w budżecie gminy własne środki
finansowe na ten cel.
Wójt Gminy poinformował, że Zarządzeniem Wójta Gminy ustalono, że dzień
8 grudnia ( sobota) będzie dniem pracującym dla pracowników Urzędu Gminy
w zamian za dzień 24 grudnia (Wigilia), który będzie dniem dniem wolnym od
pracy.
W sprawie oświetlenia ulicznego Wójt Gminy zwrócił się do sołtysów o zgłaszanie
nieprawidłowości w oświetleniu do Zakładu Energetycznego.
Ad.7
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 przedstawienie protokołów z posiedzeń komisji.
Protokół Nr 9/2012 z posiedzenia komisji gospodarki finansowej , rolnictwa,
drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego z dnia 21 listopada 2012 r.
przedstawił przewodniczący komisji radny Adam Krakowiak( protokół w załączeniu
do niniejszego protokołu).
Następnie złożył wniosek komisji o obniżenie ceny żyta do obliczania podatku
rolnego na 2013 r. do kwoty 42 zł za 1 dt.
Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury,
sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego z dnia 22 listopada 2012 r.
przedstawił przewodniczący komisji radny Aleksander Bidas ( protokół w załączeniu
do niniejszego protokołu).
Ad.8
Radni podjęli następujące uchwały:
1) Uchwałę Nr XVIII/ 93/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Wilczyce na 2012 r. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
2) Uchwałę Nr XVIII/94/2012 w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Wilczyce
do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Za podjęciem
uchwały głosowało 13 radnych.
3) Uchwałę Nr XVIII/95/2012 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
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Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. Za podjęciem uchwały głosowało
13 radnych.
4) Uchwałę Nr XVIII/96/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości diet dla radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
1 radny wstrzymał się od głosu .
5) Uchwałę Nr XVIII/97/2012 w sprawie ustalenia wysokości diety
przysługującej sołtysowi. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
6) Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2013 rok.
Za podjęciem uchwały głosowało 4 radnych, 6 radnych przeciw, 3 radnych
wstrzymało się od głosu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek komisji
gospodarki finansowej... zgłoszony przez Przewodniczącego komisji w sprawie
obniżenia ceny żyta do obliczania podatku rolnego na 2013 r. do kwoty 42 zł
za 1 dt.
Za obniżeniem ceny żyta do kwoty 42 zł za 1 dt. głosowało 8 radnych, 4 przeciw,
1 radny wstrzymał się od głosu.
Radni podjęli Uchwałę Nr XVIII/ 98/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
do obliczania podatku rolnego na 2013 rok. Za podjęciem uchwały głosowało
8 radnych, 4 radnych przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
7) Uchwałę Nr XVIII/99/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
w 2013 roku. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
8) Uchwałę Nr XVIII/100/2012w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek
opłaty targowej oraz jej poboru. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
9) Uchwałę Nr XVIII/101/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych w 2013 roku na terenie Gminy Wilczyce. Za
podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwalone uchwały w załączeniu do niniejszego protokołu.
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Ad. 9
W interpelacjach radni nie zabrali głosu.
Ad.10
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Ad.11
W sprawach różnych głos zabrali :
radny Adam Krakowiak zwrócił się do Wójta Gminy w sprawie spotkania
z autorami koncepcji kanalizacji gminy, zapytał czy będą ogłoszeń informujące
o tym spotkaniu.
Wójt Gminy poinformował, nie można upubliczniać kwot za które Klub sportowy
Huragan realizował będzie zadania w 2013 r. Na realizację zadania sportowego
będzie ogłoszony przetarg. W drodze przetargu zostanie wyłonione Stowarzyszenie
na realizacje zadań sportowych na terenie Gminy.
Ogłoszenia informujące o spotkaniu zostały wysłane do sołtysów i radnych.
Zwrócił się do sołtysów o poinformowanie mieszkańców.
Rada Gminy będzie podejmować decyzję co do opracowania projektu i realizacji
tego zadania.
W sprawie oświetlenia poinformował, że z rozmów przeprowadzonych
z Kierownikiem Zakładu Energetycznego wynika, że ktoś robi to złośliwie
i przestawia ustawienie zegara,ale uprawnieni pracownicy Zakładu dojadą na miejsce
i dokonają prawidłowego ustawienia.
Szymon Żyła – sołtys wsi Pielaszów poinformował, że rozmawiał z pracownikami
zakładu, którzy stwierdzili , że urządzenie to jest wadliwe.
Następnie podziękował Wójtowi Gminy i radnemu powiatowemu P. Ciźli za
dopilnowanie realizacji odcinka drogi w Pielaszowie od mostu w kierunku figurki.
Wójt Gminy poinformował, że w przypadku gdy lampy świecą się dłużej , należy
interweniować do Zakładu Energetycznego. Nie może być tak, że świeci się przez
cały dzień, ponieważ dokonujemy opłat za energię elektryczną i konserwację
oświetlenia ulicznego.
Następnie głos zabrała P. M. Konarska przewodnicząca rady sołeckiej
miejscowości Bugaj , która podziękowała Wójtowi Gminy, Radzie Gminy za
obronę w budowie elektrowni wiatrowych na terenie Gminy . Zwróciła się z
zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie realizacji drogi do gospodarstwa P.
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Konarskiego w miejscowości Bugaj.
Na zapytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy , poinformował, że sprawa
elektrowni wiatrowych jest jeszcze nie zakończona, na pewno w tej sprawie
pomocne były opinie rad sołeckich miejscowości Łukawy, Bugaja i Wilczyc.
W dalszym ciągu wpływają pisma , są zapytania w sprawie wskazania działek , które
w planie przestrzennego zagospodarowania gminy są przeznaczone pod ten cel.
Poza jedną działką w miejscowości Ocinek, na dzień dzisiejszy na terenie gminy nie
ma działek przeznaczonych pod budowę farm wiatrowych , ale może się tak zdarzyć,
że wniosek o zmianę w MPO w tej sprawie może wpłynąć do Urzędu.
Odnośnie drogi do gospodarstwa P. Konarskiego , Wójt Gminy poinformował, że
droga ta jest drogą lokalną nie gminną , na nią nie możemy pozyskać środków
finansowych. Proces wyposażenia świetlic w remizach OSP jest zakończony, w tym
roku został wyremontowany budynek w Zagrodach i doposażona świetlica
w miejscowości Gałkowice-Ocin. Pozostały jeszcze do remontu świetlice
w Bożęcinie, Bugaju i Dobrocicach. W przypadku Dobrocic i Bugaja należy
uregulować dokumentację własności. Należy również dopilnować uregulowania
części własności działki w Pielaszowie na której usytuowana jest część budynku
remizy OSP. W związku z tym Wójt Gminy zwrócił się do sołtysa o poinformowanie
Zarządu OSP w Pielaszowie o rozpoczęcie działań mających na celu uregulowanie
tej sprawy.
Radny Adam Krakowiak zwrócił się do radnego powiatowego o wyjaśnienie
w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu w wydziale Komunikacji sprawy
dotyczącej rejestracji pojazdów samochodowych. Nadmienił, że jest wprowadzona
tzw. procedura zapisywania się na dany dzień i godzinę, co utrudnia petentom
przyjezdnym zaplanowaną rejestrację pojazdów w danym dniu.
Maria Konarska- przewodnicząca rady sołeckiej sołectwa Bugaj, powiedziała, że
gospodarstwo Konarskich chce przeznaczyć część działki na usytuowanie
budynku socjalnego w Bugaju.
Michał Rosowski – sołtys wsi Bożęcin powiedział, że przejeżdżając przez teren
Gminy Wilczyce , zwrócił uwagę na wysypane śmieci na drodze w miejscowości
Radoszki w kierunku radarów. Ponadto powiedział, że wykonanie kanalizacji na
terenie gminy jest dobrym zadaniem, ale przydałaby się także pobudować
elektrociepłownię.
Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, w sprawie elektrociepłowni
poinformował, że mogła i powstała by biogazownia w Przezwodach , chciał
pobudować P. Trznadel, sprawa jest nadal aktualna, zwrócił się do przedstawicieli
sołectwa Przezwody o zajęcie przez mieszkańców stanowiska w tej sprawie.
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W sprawie kanalizacji odbędzie się spotkanie z autorami koncepcji. Na spotkaniu
tym będzie można zadawać pytania i wypowiedzieć się w tej sprawie.
W sprawie elektrowni wiatrowych zdania społeczeństwa są podzielone. Na ich
budowę nie mamy wpływu. Wszystko zależeć będzie od opinii mieszkańców
danego sołectwa.
W sprawie wysypywania śmieci jest problem. Przypadki takie zdarzają się często,
należy poczynić starania , dopilnować i wskazać sprawcę.
W sprawie lokalizacji budynku w Bugaju , o tej sprawie muszą zadecydować
mieszkańcy sołectwa.
W sprawie działki w Dobrocicach, należy zorganizować zebranie, podjąć decyzję
w tej sprawie, wystąpić do Zarządu Stowarzyszenia z propozycją przekazania
działki na własność Gminy.
Wójt Gminy poinformował, że do Urzędu wystąpiła firma z wnioskiem
o wydanie wypisu z MPO ponieważ będzie się starać o uzyskanie koncesji na
poszukiwanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obrębie sołectwa Bugaja
i Łukawy .
Stanisław Godzina- sołtys wsi Wysiadłów zabrał głos w sprawie wykonania
kanalizacji gminy , powiedział, że należałoby zorganizować takie spotkanie w
każdej miejscowości. W sprawie drogi powiatowej Wysiadłów – Wilczyce
powiedział, że na drodze tej stoi woda, nie ma wbudowanych kratek ściekowych.
Ponadto powiedział, że na odcinku drogi Wysiadłów – Łukawa należałoby
zainstalować pomiar szybkości.
Wójt Gminy poinformował , że w sprawie ograniczenia prędkości na drogach
regulują przepisy Kodeksu Drogowego , natomiast upominaliśmy się, aby na drodze
krajowej w miejscowości Chwałki i w Wysiadłowie był pobudowany trzeci pas, co
uprościłoby ruch samochodowy na tej drodze. Otrzymaliśmy pismo, że droga ta była
wykonana w ramach remontu, nie jest to przebudowa tej drogi, na wykonanie
dodatkowych prac brak środków finansowych.
Wójt Gminy poinformował, że droga powiatowa Wysiadłów- Wilczyce jest na
gwarancji, zwrócił się do do sołtysa o wystosowanie pisma od rady sołeckiej
do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie poprawienia usterek na tej
drodze.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że w 2013 r. przymierzamy się do
opracowania Programu usuwania i utylizacji eternitu. Na dzień dzisiejszy nie ma
złożonych ewidencji pokryć dachowych eternitem. W związku z tym Wójt Gminy
zwrócił się do sołtysów o niezwłoczne sporządzenie takich wykazów i doręczenie
do Urzędu Gminy, które będą niezbędne do opracowania Programu.
W sprawie szamb Wójt Gminy poinformował, że szamba mają być szczelne.
Nie stać nas i nie ma możliwości zorganizowania takiego spotkania w każdej
miejscowości. Spotkanie takie odbędzie się w dniu 5 grudnia br. w budynku
Centrum Kultury w Wilczycach. Wójt Gminy zwrócił się do sołtysów
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o poinformowanie mieszkańców aby wzięli udział w spotkaniu.
Spotkanie w sprawie projektu koncepcji kanalizacji gminy odbędzie się w budynku
Centrum Kultury w Wilczycach
Radna Elżbieta Smolarska zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie
przybliżenia kosztów utylizacji eternitu.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, poinformował, że na dzień
dzisiejszy uchwała nie została podjęta, Wykazy są potrzebne do opracowania
programu utylizacji azbestu. Firmy najczęściej pobierają opłatę od ilości eternitu.
Chcemy aby program taki został opracowany, są już złożone wnioski. W 2013 r.
musimy zająć się opracowaniem programu.
Do m-ca października 2013 r. do o Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
musimy złożyć wnioski o pozyskanie środków finansowych Jeśli nie będziemy mieć
danych, nic nie zrobimy i nie opracujemy takiego Programu.
Lucyna Krakowiak- sołtys z miejscowości Daromin powiedziała, że nie jest do
końca tak, podała przykład ze swojej miejscowości, gdzie w 75 % sporządziła
wykazy pokryć dachowych eternitem. Po miesiącu otrzymała drugie pismo, okazało
się, że należy sporządzić je od nowa bo są inne wymogi. Na dzień dzisiejszy takie
wykazy były by już sporządzone, ale z uwagi na nowe wymogi należy sporządzić je
od nowa.
Wójt Gminy poinformował, ze sołtysi otrzymali tylko jedno pismo informujące
o sporządzeniu wykazów .
Radna Beata Szymańska- powiedziała, że śmieci wysypywane przy drodze
w kierunku radarów, nie pochodzą od naszych mieszkańców, są wysypywane przez
mieszkańców gmin ościennych.
W sprawie bezpieczeństwa na drodze powiedziała, że musimy sami jeździć
bezpiecznie .
W sprawie poprawienia usterek na drodze powiatowej Wysiadłów- Wilczyce
powiedziała, że w dalszym ciągu nic nie jest zrobione, należałoby wystosować
kolejne pismo do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi,w sprawie usunięcia usterek na drodze
powiatowej , poinformował, że jesteśmy w tej sprawie bezsilni, były poczynione
starania , ale na dzień dzisiejszy ze strony Zarządu Dróg Powiatowych nie ma
odpowiedzi. Droga ta pobudowana była w oparciu o zaciągnięty kredyt, który
musimy spłacać do 2016 r.
W sprawie wysypywania śmieci zwrócił się do przedstawicieli sołectwa Radoszek
o dopilnowanie tej sprawy i wskazanie sprawcy wysypywania śmieci.
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Sprawa ta dotyczy również sołectwa Wysiadłów, gdzie także w miejscowych dołach
są wysypywane śmieci. Należy sprawę tą również przypilnować.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że na najbliższej Sesji Rady Gminy będziemy
podejmować uchwały dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Wilczyce.
Musimy rozsądnie przemyśleć i podjąć stosowne decyzje w tej sprawie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinię Prezesa Sądu
Rejonowego dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w Sandomierzu w 2013 r.
w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie
użytecznej.
W nawiązaniu do przedstawionej opinii Wójt Gminy wyjaśnił, że prace takie
realizowane są od kilku lat. Nadzoruje je Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu P. Ryszardowi Ciźliradnemu powiatowemu , w nawiązaniu do poruszanych tematów na Sesji Rady
Gminy powiedział, że sprawa wiatraków i biogazowni jest na czasie. Nadmienił,
że produkcja energii przez wiatraki jest najdroższą ze wszystkich energii, nie ma
opłacalności w jej produkcji przez elektrownie wiatrowe. Dokąd będą dotacje, dotąd
będą elektrownie wiatrowe produkowały tą energie, natomiast gdy dotację skończą
się wtedy elektrownie przestana pracować. Ekonomicznie jest to nieuzasadnione.
Najbardziej sprzyjające środowisku są biogazownie, ponieważ oczyszczają
środowisko.
W sprawie kanalizacji powiedział, że w ramach Programu odnowy wsi będzie
można ubiegać się o środki finansowe z Unii Europejskiej na ich budowę.
Droga powiatowa Wysiadłów- Wilczyce została pobudowana taka jaka jest, nie było
zgody mieszkańców, teraz mamy tego efekty. Komisja drogownictwa zobligowała
Dyrektora Martyniaka do podjęcia działań w tej sprawie.
Odnośnie sprawy rejestracji samochodów w Wydziale Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Sandomierzu poinformował, że z uwagi na dużą ilość petentów
rejestrujących samochody, ustalono zapisy na dany dzień i godzinę.
Sprawę powyższą wyjaśni z Kierownikiem Wydziału Komunikacji.
W sprawie drogi krajowej powiedział, że faktycznie jest na niej niebezpiecznie,
samochody jadą z dużą prędkością przez co zdarzają się wypadki.
Radny poinformował, że docierają sygnały od mieszkańców w sprawie szkód
wyrządzanych w gospodarstwach przez lisy. Koła zostały o tym fakcie
poinformowane. Nadmienił, że po zakończeniu dzierżawy obwodów łowieckich ,
koła występują o wydanie opinii, nadmienił, że jeśli koło nie współpracuje z lokalną
społecznością wtedy może być wydana negatywna opinia i na tej podstawie nie
zostanie przedłużona umowa dzierżawy na dany obwód.
Następnie poinformował, że jest także problem z utrzymaniem szkół średnich na
terenie powiatu z uwagi na małą ilość młodzieży uczęszczających do tych szkół.
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Wójt Gminy poinformował, że faktycznie jest problem z kołami łowieckimi. Było
spotkanie z kołami łowieckimi i sołtysami, na którym zostało ustalone, że
o terminach polowań będą powiadamiać sołtysów . Działają na terenie Gminy nie
współpracując z sołtysami. Wójt Gminy nadmienił, że Koło łowieckie działające
w obwodzie łowieckim miejscowości Radoszki zwróciło się do Wójta o
zwiększenie limitu na odstarzały, ale z uwagi na brak współpracy otrzymali decyzję
negatywną.
W sprawie budowy drogi w miejscowości Daromin do P. Fudali poinformował, że
dzierżawca gospodarstwa rolnego położonego przy tej drodze nie wyraża zgody na
jej przebudowę. Wójt Gminy zwrócił się do sołtysa o dojechanie na miejsce
i wyjaśnienie tej sprawy.
W sprawie dróg powiatowych poinformował, że w budowie drogi WysiadłówWilczyce popełniony był błąd , brak było nadzoru ze strony Dyrekcji Zarządu Dróg
Powiatowych.
W sprawie drogi gminnej w miejscowości Wysiadłów, są interwencje mieszkańców,
jest usypany wał w pasie drogowym,jest problem z właścicielem posesji przyległej
do drogi.
Wójt Gminy poinformował, że w przyszłym roku przymierzamy się do sprzedania
w drodze przetargu w miejscowości Bugaj działki po byłym składowisku odpadów .
Sołtys Michał Rosowski zabrał głos w sprawie śmieci,wzrostu cen za ich odbiór.
Wójt Gminy wyjaśnił, że wzrost cen za odbiór odpadów związany jest m. innymi
z wysokimi opłatami na wysypiskach gdzie składowane są odpady.
Maria Konarska- przewodnicząca rady sołeckiej sołectwa Bugaj zwróciła się
z zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie monitoringu, terminu sprzedaży i
ogłoszenia przetargu.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, poinformował, że działkę
sprzedajemy wraz z monitoringiem, nabywca , który ją kupi będzie zobligowany do
kontroli tego wysypiska .
Odnośnie przetargu Wójt Gminy wyjaśnił, że najpierw musimy zlecić rzeczoznawcy
wycenę działki , dopiero wtedy będziemy mogli podjąć decyzję w sprawie
ogłoszenia przetargu, w drodze którego zostanie wyłoniony nabywca tej działki.
Sołtys Stanisław Godzina zabrał głos w sprawie drogi w Wysiadłowie, powiedział,
że ze względu na ukształtowanie terenu zawsze będzie problem
z
odpływem wody na tej drodze.
W sprawie spisywania wykazu pokryć dachowych eternitem poinformował, że nie
wszyscy chcą podać dane do spisania. Najlepszym wyjściem z tej sytuacji byłoby
powołanie komisji , która w terenie sporządziłaby takie wykazy.
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W sprawie drogi Wójt Gminy poinformował, że wszystkie sprawy związane z drogą
mieszkańcy powinni zgłaszać do sołtysa. Wszystkie wynikające problemy
powinny być rozstrzygnięte zgodnie z obowiązującymi przepisami .
W sprawie wykazu pokryć Wójt Gminy poinformował, że należy informować
mieszkańców o skutkach wynikających z niedopełnienia formalności nie podania
ilości eternitu do spisania oraz dalszej procedury jego utylizacji.
Ryszard Ciźla- radny powiatowy przybliżył funkcjonowanie oczyszczalni
przydomowych (biologicznych).
Sołtys Lucyna Krakowiak- poinformowała, że były wystosowane pisma do
Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu w sprawie poprawienia odcinka drogi
w kierunku Sadłowic. Otrzymała pismo informujące, że odcinek tej drogi w br.
zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Okazało się, że na chwilę obecną nic
nie zostało zrobione w tej sprawie.
Ryszard Ciźla – radny powiatowy poinformował, że wszystkie pisma w sprawie
dróg, które są kierowane do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, należy także
kierować do radnego, wtedy będzie mógł interweniować w tej sprawie do Dyrektora.
Radny Jarosław Borowski zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie
możliwości wykonania oświetlenia drogi w kierunku kościoła w Darominie.
Na zadane pytanie Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, poinformował, że na dzień
dzisiejszy nie jest możliwe wykonanie oświetlenia. Nasza Gmina w 60 % jest nie
oświetlona. Wykonanie oświetlenia wiąże się z wydatkowaniem środków
finansowych i opracowaniem dokumentacji. Wójt Gminy poinformował, że
informował o tej sprawie na komisjach, zwrócił się do radnych o rozważne
przemyślenie tej sprawy, nadmienił, że może w roku 2014 jeśli byłaby taka potrzeba
i zostanie zaciągnięty kredyt, wtedy byłoby możliwe wykonanie oświetlenia na
terenie Gminy, ale będzie się to wiązać ze wzrostem opłat za energię elektryczną.
Na chwilę obecną spłacamy kredyty zaciągnięte na inwestycje drogowe.
Ad. 12
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 11:55
Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XVIII Sesji Rady Gminy.
Protokołowała : Alicja Król
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