Protokół Nr XXVII/2009
z Sesji Rady Gminy w Wilczycach
z dnia 04 września 2009 r.
Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm./ Obrady rozpoczęto o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy.
W sesji uczestniczyli: radni, sołtysi, goście zaproszeni (listy obecności
w załączeniu do protokołu).
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Leszek Sałata,
protokołowała przebieg obrad Pani Alicja Król – insp.ds. obsługi Rady
Gminy.
Przewodniczący otwierając XXVII 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 Leszek Sałata przedstawił
projekt porządku obrad:
Proponuje następujący porządek obrad :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Otwarcie Sesji i powitanie.
Stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między
Sesjami.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy
Podjęcie uchwał w sprawie :
a) Zmiany plany dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce
na 2009 rok,
b) Wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny,
c) Wyrażenia zgody na współfinansowanie zadania pod nazwą
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0735T Daromin-Wysiadłów
w miejscowościach Wilczyce, Dacharzów, Radoszki i
Wysiadłów” zgodnie z założeniami ,,Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
d) Udzielenia pomocy finansowej w roku 2009.
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e) Zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków
finansowych na realizacje przebudowy drogi gminnej Nr 004354
T Wysiadłów- Chwałki zgodnie z założeniami ,,Narodowego
programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011”
w planowanym budżecie Gminy Wilczyce na rok 2010.
9) Opinia komisji o informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce
za I półrocze 2009roku,
10) Opinia RIO o informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za
I półrocze 2009 roku,
11) Dyskusja i przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy
Wilczyce za I półrocze 2009 roku,
12) Informacja z analizy oświadczeń majątkowych przedłożonych
Wójtowi Gminy przez pracowników za 2008 rok,
13) Informacja z analizy oświadczeń majątkowych przedłożonych
Przewodniczącemu Rady Gminy przez radnych za 2008 rok,
14) Interpelacje radnych.
15) Sprawy różne.

16) Wolne wnioski i zapytania
17) Zakończenie obrad.
Ad.3
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie cały porządek
obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych obecnych na sali.
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. Radni nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń , nie
wymagali odczytywania 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 na ostatnich dożynkach powiatowych
odznaczenie od Ministra Rolnictwa otrzymał Pan Mirosław Saniawa.
Ze względu na nieobecność Pana Saniawy na dożynkach powiatowych
odznaczenie zostało wręczone na Sesji Rady Gminy.
Zwrócił się do sołtysów aby po Sesji Rady Gminy zgłosili się do Pana
Wierciocha pracownika Urzędu celem pobrania i rozpropagowania
informacji o przetargu ogłoszonym na sprzedaż działek w Dacharzowie
i Pęczynach z Agencji Rolnej Skarbu Państwa.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że wpłynęło do Wójta pismo od
sołtysa z miejscowości Zagrody w którym pisze że Zagrody zostały
zapomniane nie realizuje się żadnych inwestycji z żądaniem odpowiedzi
na to pismo, posługuje się Dacharzowem, że wykonane jest dużo prac.
W miejscowości Dacharzów wykonano jedną drogę bo taka była potrzeba.
Jak wiadomo od 2003 roku w Zagrodach co roku wykonuje się jakąś drogę
, na wniosek mieszkańców zakupiono również kontener z przeznaczeniem
na spotkania .Wykonano drogę w wąwóz z połączeniem z drogą
powiatową Kleczanów – Pęczyny, jak i drogę do Pana Stępnia, do Pani
Piwowarskiej, w tym roku też jest zaplanowana inwestycja do wykonania
w Zagrodach. Była decyzja Rady Nadzorczej GS gdzie chciano przekazać
budynek sklepu, na pomieszczenie socjalne dla wsi lecz sołtys nie zgłosił
się po odbiór kluczy.
W oparciu o złożony wniosek do IPN otrzymano 15 tys. zł na wyposażenie
sali patronackiej w Wilczycach. Sala ta została zaadoptowana z korytarza.
Odnośnie funkcjonowania Klubu Huragan Wójt Gminy poinformował, że
komisja która udziela licencji , naniosła dużo uwag odnośnie wyposażenia
boiska tj. pomieszczeń dla zawodników, wykonania odgrodzenia trybun
siatką od boiska. Wójt o tym informuje ponieważ są to wysokie koszty
wykonania powyższych usterek.
Odnośnie budowy elektrowni wiatrowych Wójt Gminy poinformował, że
na dzień dzisiejszy nie ma żadnego pisma w sprawie budowy takich
elektrowni, są to tylko informacje , nie mamy w tym zakresie żadnej
wiedzy. Jeżeli taki wniosek by wpłynął, będzie to przedstawione na Sesji
i komisjach Rady celem zapoznania się i wydania opinii w tej sprawie.
Na dzień dzisiejszy nie mamy w tym zakresie żadnej wiedzy.
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Po raz pierwszy w historii wieniec z naszej Gminy zajął pierwsze miejsce
w dożynkach powiatowych w Jędrzejowie. Wiąże się to z tym , że
delegacja z Gminy wraz z wieńcem uczestniczyć będzie w dożynkach
wojewódzkich w Spale. Wieniec ten wykonała Pani Barbara Żyła z
miejscowości Pielaszów.
Został wymieniony dach na budynku remizy w Przezwodach ,pokryty
został blachą. Przy pomocy Pani sołtys zostało wykonane boisko do gry
w siatkówkę. Budynek remizy wymaga remontu i modernizacji w środku
budynku.
Został zakończony remont budynku remizy w Tułkowicach. Zakupiono
meble, stół do bilarda, atlas do ćwiczeń, komputer, został podłączony
internet.
Zostały jeszcze do wykonania dwa budynki remiz w Wysiadłowie
i Radoszkach. W ramach i pozyskania środków finansowych realizację
tych budynków rozpoczęto by w przyszłym roku.
W remizie w Wysiadłowie ponownie wymieniono szyby w oknach.
W ramach Programu Integracji Społecznej w Wysiadłowie planowane jest
wykonanie nowej świetlicy miejsca spotkań dla młodzieży.
Otrzymano środki finansowe z Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości
30 tys. zł na wykonanie drogi w Dobrocicach do Pani Niewiadomskiej.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że trwają prace remontowe przy
Szkole Podstawowej w Darominie . Środki na ten cel są pozyskane
z zewnątrz z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz części wkładu
własnego.
Zostały oddane do użytku dwa odcinki drogi tj. Ocinek i Bożecin.
Po rozmowie z Burmistrzem Ożarowa jest szansa w 2010 r. na połączenie
drogi Grochocice z Bożęcinem . W chwili obecnej trwa przebudowa drogi
krajowej od Sobótki do Sandomierza i zostanie wykonane połączenie drogi
na Ocinku Górnym z droga krajową przez firmę która wygrała przetarg.
Przebudowa drogi krajowej będzie zakończona do końca tego roku.
W ramach inwestycji drogowych wykonano już dwie drogi tj.
w Darominie w kierunku Pana Krakowiaka i drogę na Bugaj.
Pozostałe drogi będą wykonane do połowy miesiąca października są to
drogi w: Gałkowicach – Ocin do Pana Kolasińskiego, Radoszkach do Pani
Grzesiak, Zagrodach do Pana Stępnia, Przezwodach do Pana
Justyniarskiego i Michałowskiego, Wilczycach do Pani Gawron i drogi
w Dacharzowie i Darominie.
Jest podpisana umowa z Panem Marszałkiem na przebudowę budynku
remizy OSP w Wilczycach tj. adaptacje na Bibliotekę i Gminny Ośrodek
Kultury. W przyszłym tygodniu będzie ogłoszony przetarg na realizacje tej
inwestycji.
Wójt Gminy poinformował, że zostały wstrzymane środki finansowe na
realizacje II transzy dróg popowodziowych. Do zadania tego zgłoszone
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były dwie drogi. Z I transzy środków finansowych została wykonana droga
Łukawa Kościelna – Wilczyce – Podłącze . Natomiast z II transzy
środków finansowych planowana była do realizacji w tym roku droga
Wilczyce – Wilczyce Kolonia w kierunku Bugaj, a w przyszłym roku droga
Tułkowice. W związku ze wstrzymaniem środków finansowych może się
tak okazać, że realizacja drogi na Tułkowice będzie przesunięta o rok.
Wójt Gminy poinformował, że w niedzielę bierzemy udział w
Wojewódzkim Święcie Jabłkobrania w Obrazowie . Zwrócił się do
rolników- sadowników którzy mają owoce i warzywa aby nawiązali
współpracę z Panią Rutkowską w celu promowania warzyw i owoców
z sadów na w/w święcie.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że są odblokowane środki
finansowe Programu Integracji Społecznej. Zwrócił się do wnioskodawców
o kontakt z koordynatorem Programu aby te środki wykorzystać.
Z programu tego nie skorzystało Stowarzyszenie w Gałkowicach Ocin ,
Dacharzowie, Dobrocicach gdzie mogły złożyć wnioski i pozyskać środki
finansowe. Tam gdzie Gmina nie jest właścicielem gruntu nie może
przekazywać środków finansowych. Wójt dla przykładu wymienił
Dobrocice, gdyby mieszkańcy na Stowarzyszeniu podjęli Uchwałę i
przekazaliby grunty na rzecz gminy to wtedy moglibyśmy myśleć o
wykonaniu inwestycji i w ciągu dwóch trzech lat pobudowaniu systemem
gospodarczym budynku socjalnego który by służył mieszkańcom
z przeznaczeniem na spotkania, zebrania.
W przyszłym roku będzie do realizacji inwestycja drogi WysiadłówWilczyce w ramach Rządowego Programu odbudowy Dróg Lokalnych.
Na dzisiejszej sesji jest projekt uchwały w sprawie przesunięcia środków
finansowych na wykonanie dokumentacji na tą drogę.
Wykonanie dokumentacji tej drogi jest już zlecone.
Aby złożyć wniosek o pozyskanie środków finansowych musi być podjęta
uchwała intencyjna. Aby realizować tą inwestycje musza być
zagwarantowane własne środki finansowe w wysokości 50% i wtedy
otrzymamy 50 % środków finansowych pozyskanych ( daje rząd)
Realizacja tej drogi będzie przebiegać w dwóch etapach I etap będzie
realizowany od Wysiadłowa do Wilczyc, drugi od Wilczyc do Daromina.
Koszty wykonania tej inwestycji to około 1,5 mln. zł wkładu własnego.

Ad.7
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad tj. pkt. 7 odczytania opinii komisji o projektach Uchwał
na Sesję Rady Gminy.

6

Protokół Nr 7/2009 z posiedzenia komisji ochrony środowiska, oświaty,
kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego z dnia
03 września 2009 roku odczytał Przewodniczący komisji Jerzy
Pietrzykowski ( protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Protokół Nr 5/2009 z posiedzenia komisji gospodarki finansowej ,
rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego z dnia
02 września 2009 roku odczytał Przewodniczący komisji Andrzej Mazurek
( protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.8
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekty uchwał na Sesję Rady
Gminy:
a) Zmiany plany dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce
na 2009 rok,
b) Wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny,
c) Wyrażenia zgody na współfinansowanie zadania pod nazwą
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0735T Daromin-Wysiadłów
w miejscowościach Wilczyce, Dacharzów, Radoszki
i Wysiadłów” zgodnie z założeniami ,,Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
d) Udzielenia pomocy finansowej w roku 2009.
e) Zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków
finansowych na realizację przebudowy drogi gminnej Nr 004354 T
Wysiadłów- Chwałki zgodnie z założeniami ,,Narodowego
programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011”
w planowanym budżecie Gminy Wilczyce na rok 2010
Radni podjęli następujące uchwały:
.
a) W sprawie Projektu uchwały zmiany planu dochodów
i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok radna Anna
Moszczyńska zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy
w sprawie przesunięcia środków finansowych z dróg na
oświatę.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, poinformował,
że wynika to z braku środków na oświatę, zostały podwyższone
pobory dla nauczycieli ale w zamian za to nie została zwiększona
subwencja, pozyskano informację, że nie będzie drugiej drogi
popowodziowej i dlatego nastąpiło przesunięcie środków
finansowych z drogi popowodziowej. Zaś środki finansowe na
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drogi wymienione w sprawozdaniu będą zrealizowane zgodnie z
planem .
Po wyjaśnieniu radni podjęli Uchwałę Nr XXVII/148/2009
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wilczyce na 2009 rok- radni jednogłośnie przegłosowali. Za
podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
b) Uchwałę Nr XXVII/ 149 / 2009 w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie darowizny,
c) W sprawie projektu uchwały wyrażenia zgody na
współfinansowanie zadania pod nazwą ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 0735T Daromin-Wysiadłów w miejscowościach
Wilczyce, Dacharzów, Radoszki i Wysiadłów” zgodnie z
założeniami ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011”, Ryszard Dąbrowski radny wsi Daromin zwrócił się z
zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie planu tej drogi , nadmienił,
że w planie jest ujęta droga Wysiadłów -Radoszki -Wilczyce, a
kiedy będzie ujęta w planie droga Przewody –Daromin ponadto
zapytał na czym będzie polegał remont tej drogi.
Jerzy Pietrzykowski – radny wsi Radoszki zapytał, czy przed
przystąpieniem do opracowania planu czy projektu tej drogi
powinny być przeprowadzone zebrania z mieszkańcami.

Na zadane pytania Wójt Gminy udzielił odpowiedzi ,
poinformował, że remont tej drogi polegał będzie na położeniu
nawierzchni, budowie przepustu, udrożnieniu rowów , wykonanie
chodnika po jednej stronie w każdej miejscowości .Projekt ten
będzie konsultowany. Gmina nie może być realizatorem tej
inwestycji, może tylko dołożyć środki finansowe a realizatorem
może być tylko i wyłącznie powiat. Wójt nadmienił, że nie byłoby
szans pobudowania tej drogi gdyby nie Rządowy Program
Odbudowy Dróg. Powiat nie ma do końca uregulowanej
własności dróg . W przypadku miejscowości Radoszki , gdy
chodnik będzie pobudowany po jednej stronie, to po drugiej nie
będzie rowów, będą tylko po jednej stronie, będzie wykonany
wstępny szkic i będzie to przedstawione do konsultacji.
Realizatorem, tej drogi będzie powiat
Po wyjaśnieniu radni podjęli Uchwałę Nr XXVII/ 150/ 2009
w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie zadania pod
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nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0735T DarominWysiadłów w miejscowościach Wilczyce, Dacharzów, Radoszki
i Wysiadłów” zgodnie z założeniami ,,Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Za podjęciem Uchwały
głosowało 15 radnych.
Anna Moszczyńska – radna wsi Radoszki powiedziała, że boi się
o budżet na 2010 r. , realizacja remizy jest przesunięta,
800 tys. zł na drogę w Wysiadłowie , 1,5 ml zł na drogę
Wysiadłów -Wilczyce, budżet jest już bez rezerwy budżetowej.
Wójt Gminy powiedział, że realizacja remizy nie jest przesunięta,
rozpoczynamy w tym roku, w roku 2010 też będzie finansowana.
Na pewno na realizacje inwestycji będzie zaciągnięty kredyt
Gmina może do 60 % zaciągnąć kredyt.
Andrzej Kanios – radny powiatowy dodał, że droga powiatowa
Wysiadłów Wilczyce będzie finansowana wspólnie ze Starostwem,
ze strony Gminy byłoby to 1,5 mln.zł. Nadmienił, że jest wykonany
odcinek drogi powiatowej od Kichar do Dwikóz jest już odebrany.
Wójt Gminy nadmienił, że droga w Gałkowicach - Ocin po stronie
naszej gminy jest w dobrym stanie, i w tej chwili nie wymaga
remontu, zaś jeżeli byłaby zrobiona to wtedy prawdopodobnie
byłby wznowiony tą drogą transport samochodów. W tej sprawie
zostało zorganizowane zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy
wypowiedzieli się , że nie wyrażają zgody na transport
samochodów. Dysponując protokołem , Wystąpiono z pismem do
starosty , że sołectwo Gałkowice nie wyraża zgody na transport.
Wójt nadmienił, że transport piachu z przedsiębiorstwa może
odbywać się również przez drogi należące do Gminy Dwikozy tj.
przez Kichary w kierunku na most do Dwikóz, a druga to koło
Szkoły na Gałkowice i wyjazd w Górach Wysokich.
Na dzień dzisiejszy droga w Gałkowicach- Ocin jest
wyremontowana.
Z kolei Jerzy Pietrzykowski – radny wsi Radoszki powiedział, że
kiedyś radny powiatowy poinformował, że droga WysiadłówHultajka miała być robiona w całości z Funduszu Europejskiego.
Były to 2 lub 3 drogi , jedna w kierunku Klimontowa, były
opóźnienia , ale najważniejsze było to, że radny powiedział nam to,
że 400 tys. mamy już na drogę Wysiadłów- Hultajka , zwrócił się
do radnego powiatowego o wyjaśnienie tej sprawy.
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Alojzy Jakus – radny wsi Gałkowice-Ocin zwrócił się z
zapytaniem do radnego powiatowego w sprawie odwodnienia drogi
w Gałkowicach-Ocin na wysokości radnego, prace zostały
rozpoczęte i do tej pory nie zostały zakończone, do dnia
dzisiejszego nie żadnego zabezpieczenia tej drogi. Ponadto zapytał
tez w sprawie odwodnienia drogi koło pana Myśliwskiego i
Stolarza , tez było to obiecane i na dzień dzisiejszy też nie jest to
zrealizowane.
Na zadane pytana odpowiedzi udzielił Pan Andrzej Kanios –
radny powiatowy, poinformował, że w tamtej kadencji temat był
taki żeby budować odcinki długie , uchwałą komisji drogownictwa
był podjęty temat budowy drogi Hultajka- Wysiadłów wspólnie
z powiatem opatowskim, powiat opatowski odmówił współpracy,
będzie robił sam. Droga Wysiadłów –Daromin przewidziana jest
do realizacji jako trzecia w programie w którym jest. Jest
pobudowana droga Janowice – Samborzec, jest w budowie druga
droga Klimontów –Obrazów i pozostanie droga Wysiadłów –
Daromin jako droga trzecia. Droga ta jest w planie do realizacji.
Wykonanie kosztorysu drogi Wysiadłów- Radoszki – Wilczyce
wynosi 109 tys.zł.

Nawiązując do wypowiedzi radnego powiatowego Wójt Gminy
powiedział, że najpierw zacznijmy realizować pierwszy etap tej
drogi od Wysiadłowa do Wilczyc. Jeżeli program ten istnieje
Gmina nie wycofuje się , w razie potrzeby będzie zaciągnięty
kredyt na realizację tej drogi .Gdy będzie zakończona droga
Obrazów- Klimontów, być może będzie tak, że uda się nam
zrealizować drugi etap tej drogi od Wilczyc do Daromina..
Ryszard Dąbrowski – radny wsi Daromin zaproponował aby
zwołać Sesję Rady Powiatu w Wilczycach.
Na zadane pytanie Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że jest taka
propozycja ze strony Pana Starosty, będzie wspólna Sesja Rady
Powiatu z Radą Gminy.
c) Uchwałę Nr XXVII/ 151/2009 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w roku 2009 radni jednogłośnie przegłosowali. Za
podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

10

d) Uchwałę Nr XXVII/ 152/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie
przeznaczenia środków finansowych na realizację przebudowy
drogi gminnej Nr 004354 T Wysiadłów- Chwałki zgodnie
z założeniami ,,Narodowego programu Przebudowy Dróg
lokalnych 2008-2011” w planowanym budżecie Gminy
Wilczyce na rok 2010, radni jednogłośnie przegłosowali. Za
podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwalone uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.9
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 9 porządku
obrad tj. odczytania opinii komisji o informacji z wykonania budżetu
Gminy Wilczyce za I półrocze 2009 roku.
Protokół Nr 7 /2009 z posiedzenia komisji ochrony środowiska, oświaty,
kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego z dnia
03 września 2009 roku odczytał Przewodniczący komisji Jerzy
Pietrzykowski ( protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Protokół Nr 5 /2009 z posiedzenia komisji gospodarki finansowej,
rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego z dnia
02 września 2009 roku odczytał Przewodniczący komisji Andrzej
Mazurek ( protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.10
Uchwałę Nr 58 / 2009 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie
opinii o sprawozdaniach z przebiegu wykonania budżetu Gminy
Wilczyce za I półrocze 2008 roku odczytała insp.ds. księgowości
budżetowej Pani Katarzyna Łukawska ( uchwała w załączeniu do
niniejszego protokołu).
Ad.11
Radni nie prowadzili dyskusji nad przyjęciem informacji z wykonania
budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 2009 roku.
Radni jednogłośnie przyjęli informację z wykonania budżetu Gminy
Wilczyce za I półrocze 2009 roku.
Za przyjęciem informacji głosowało 15 radnych.
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Ad.12
Sekretarz Gminy Maria Krakowiak –Kusik odczytała informację
z analizy oświadczeń majątkowych przedłożonych Wójtowi Gminy
przez pracowników za 2008 rok ( informacja w załączeniu do niniejszego
protokołu).
Ad.13
Alicja Król – insp.ds. obsługi Rady Gminy odczytała informację
z analizy oświadczeń majątkowych przedłożonych Przewodniczącemu
Rady Gminy przez radnych za 2008 r ( informacja w załączeniu do
niniejszego protokołu).
Ad.14
W interpelacjach radnych głos zabrali radni:
Jerzy Pietrzykowski – radny wsi Radoszki poinformował w sprawie
SKR-u. Powiedział, że podjął się tego zadania i je wykonał. ......................
Ad.15
W sprawach różnych głos zabrali :
Jerzy Pietrzykowski – radny wsi Radoszki poinformował o sprawie
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wilczycach. Powiedział, że podjął się
tego zadania i w części je wykonał., nie będzie mówił wszystkiego , bo
co powie to wszystko jest przekazane Panu Żyle, jest ktoś taki co bardzo
dokładnie informuje Pana Żyłę. Materiały jakie zebrał radny przedstawi
na posiedzeniu komisji, zostanie też zaproszony Pan Żyła aby
wypowiedział się co do SKR-u.
Andrzej Mazurek – radny wsi Wilczyce zabrał głos odnośnie
wypowiedzi radnego, a następnie zapytał radnego czy zbiera informacje
zamiast prokuratury, czy jest upoważniony zbierać informację za
prokuraturę.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił radny Pietrzykowski, który
poinformował, że nie zbiera informacji , tylko rozmawia, będzie zwołane
posiedzenie komisji i przedstawi zebrane informacje członkom komisji.
Następnie głos zabrał Andrzej Kanios radny powiatowy, który w swej
wypowiedzi m.innymi podziękował za przedłużenie o 2 tyg. Oddania
majątku lecznicy. Powiedział, że przykro, że zostawił teren gminy bez
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porad weterynaryjnych. .Budynek weterynarii od 1991 r. składa się z
dwóch części tj. państwowej i służbowej .Wyrejestrował działalność
gospodarczą z tego względu , że nie było możliwości zawieszenia
prowadzenia działalności gospodarczej. W imieniu inspektoratu obsługę
weterynaryjna na terenie Gminy zapewnił dr. Stefanowski. Powiedział,
że żałuje tamtych lat, w trakcie realizacji remontu budynku podniesiono
dwukrotnie czynsz, informując pisemnie , że będzie to rozliczane po
dokończeniu inwestycji, wtedy prace remontowe zostały przerwane. .
W 1991 r. nie skorzystano ze środków akcesyjnych gdzie można było
dokonać remontu lecznicy. Powiedział, że nie będzie składał wniosku o
mieszkanie.
Wójt Gminy poinformował, że był wniosek Pani Marii Piwowarskiej –
pracownicy Urzędu aby zakupić kosiarkę na wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Zagrodach w celu wykoszenia placu wokół świetlicy.
Kosiarka została zakupiona z Funduszy alkoholowych i przekazana
sołtysowi wsi.
Na 2015 rok Gmina jest ujęta w Planach Marszałka odnośnie budowy
zalewu. W tej sprawie wystano do Agencji Rolnej Skarbu Państwa do
Rzeszowa o przekazanie części działek , które znajdują się w obrębie
gdzie będzie usytuowany zalew. Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy będzie
podejmowana uchwała w sprawie przyjęcia darowizny.
Wójt Gminy poinformował, że razem z Panem Czajką jadą na rozmowę
z Panem Marszałkiem i prawdopodobnie wykup tych gruntów będzie po
stronie Gminy. Wójt informuje o tym Radę jak inwestycja ta będzie
przebiegać.
Wójt Gminy nawiązał do wypowiedzi Pana Kaniosa , powiedział, że
czynsz będzie płacony w oparciu o Uchwałę Rady Gminy. W budynku
znajdą się pomieszczenia mieszkalne w zasobach mieszkalnych Gminy
i jest lokal użytkowy- weterynaria. Przy odbiorze lokalu komisja dokona
wymierzeń lokali zamieszkałych i działek. Wójt poinformował, że jest
dużo telefonów od lekarzy weterynarzy, którzy by chcieli wydzierżawić
lokal. Wójt Gminy nadmienił, ze Pani Aniela Sołtys ma żal do radnych ,
że nie wyrazili zgody na sprzedaż mieszkania w budynku weterynarii.
Pani Sołtys była na rozmowie u Wójta , Wójt wyjaśnił, że nie podjęto
decyzji o sprzedaży i takiej nie będzie, nie można sprzedać budynku
w którym zamieszkują dwie rodziny i znajduje się lokal użytkowy.
Następnie głos zabrała Pani Maria Krakowiak-Kusik – Gminny
Koordynator Programu Integracji Społecznej , podziękowała wszystkim
tym którzy w ubiegłym roku uczestniczyli w kilku warsztatach i brali
czynny udział przy aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych. Wręczyła Certyfikaty podpisane przez przedstawiciela
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Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Konsultanta Regionalnego
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Adam Krakowiak- radny wsi Daromin zabrał głos w sprawie zalewu
i łąk , powiedział, że należałoby to rozpropagować jaki zasięg będzie miał
ten zalew , bo może będzie ktoś chętny aktem darowizny taki nieużytek
przekazać.
Wójt Gminy powiedział, że na dzień dzisiejszy nie wiemy jaki to będzie
zasięg, określą to badania i dokumentacja. Na dzień dzisiejszy
wystąpiono do Agencji o przekazanie działek które znajdują się w obrębie
gdzie będzie usytuowany zalew. Jeżeli pojemność tego zbiornika
przekroczy miliom m3 to inwestycje do realizacji przejmuje Samorząd
Województwa.
Adam Krakowiak- radny wsi Daromin powiedział, że w stosunku do
usług leczniczych są drogie dojazdy weterynarzy do danego
gospodarstwa, hodowcy z tego względu są stratni.
Następnie głos zabrała Pani Krystyna Oszczudłowska – Kierownik
OPS w Wilczycach która w swej wypowiedzi poinformowała , że OPS
jest w trakcie realizacji projektu ,, Aktywizacja Społeczno Zawodowa w
Gminie Wilczyce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działaniami projektu
objęte jest 7 osób, które ukończyły 1 część szkoleń umiejętności psycho
– społecznych , doradztwa zawodowego, obsługi komputera.
Od miesiąca września do listopada przewidziane są szkolenia zawodowe
wybrane przez uczestników.
Z Programu integracji społecznej od m-ca września do 15 grudnia
będzie prowadzone poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne
i logopedyczne dla mieszkańców naszej Gminy.
Porady będą prowadzone w lokalu znajdującym się w tzw. czworaku
i tak : w środy w godz. od 12:00 do 14:00 będą świadczone porady
psychologiczne,
w czwartki w godz. od 11:00 do 15;00 –porady logopedyczne,
w piątki w godz. od 10:00 do 14:00 porady prawne.
Wszystkie porady udzielane są bezpłatne.
Następnie poinformowała, że w nowym okresie zasiłkowym
od 1listopada 2009 roku do 31 października 2010 r w świadczeniach
rodzinnych będą obowiązywać nowe kwoty zasiłku rodzinnego i tak : do
5 roku życia dziecka zasiłek będzie wynosił 68 zł, do 18 roku życia
dziecka – 91 zł, do 24 roku życia – 98 zł, oraz świadczenia
pielęgnacyjnego 520,00 zł. Pozostałe wysokości dodatków jak również
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wysokość progu dochodowego uprawniającego do świadczeń nie uległa
zmianie , również w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego nie
uległy zmianie kryteria dochodowe i górna wysokość świadczenia.
OPS jest w trakcie przyjmowania wniosków na w/w/ świadczenia.
W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach będzie prowadzony program
ARR ,, Owoce w szkole” o czym zostali powiadomieni Dyrektorzy Szkół
na terenie Gminy.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy który nawiązał do wypowiedzi
kierownika OPS i zwrócił się do radnych, sołtysów o rozpropagowanie
poruszonych spraw przez Kierownika OPS oraz zachęcił do korzystania
z porad psychologicznych realizowanych przez OPS w ramach Programu
Integracji Społecznej.
Zwrócił się do Dyrektorów szkół o wzięcie udziału w programie ARR
,,Owoce w szkole” i składania wniosków w odpowiednim terminie.
Ad.16
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Ad.17.
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 11:30
Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXVII Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:
Alicja Król

