Protokół Nr XXIX/2009
z Sesji Rady Gminy w Wilczycach
z dnia 1grudnia 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.11:00 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 XXIX 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 14 radnych na ogólną liczbę 15 radnych.
Nieobecny na Sesji Rady Gminy był radny – Robert Radosz- nieobecność
usprawiedliwiona telefonicznie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Leszek Sałata poinformował, że
w dniu 23.11.2009 roku wpłynął wniosek Wójta Gminy o umieszczenie
w porządku obrad Sesji Rady Gminy projektu uchwał w sprawie:
1) Zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Radoszki na lata 2008-2015”,
2) Zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Wysiadłów na lata 2008-2015”
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt porządku obrad
z uwzględnieniem wprowadzonych projektów uchwał do porządku obrad.
1) Otwarcie Sesji i powitanie.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między Sesjami.
5) Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
6) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy
7) Podjęcie uchwał w sprawie :
a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 rok
b) ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok,
c) ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru
d) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w
2010 roku i zwolnień z podatku na terenie Gminy Wilczyce,
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e) uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Wilczycach,
f). upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2009 rok,
h) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych,
i) przyjęcia programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2010 r,
j) Ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilczyce i granic ich
obwodów.
k) Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny,
l) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz
użytkownika wieczystego nieruchomości,
m) przystąpienia do projektu inwestycyjnego pod nazwą ,,eświętokrzyskie Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej
Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego,
n) przystąpienia do projektu inwestycyjnego pod nazwą ,,eświętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”
i zabezpieczenia wkładu własnego,
o) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży
Pożarnej.
p)Zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Radoszki na lata 20082015”,
r) Zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Wysiadłów na lata
2008-2015”
8) Interpelacje radnych
9) Sprawy różne.
10) Wolne wnioski i zapytania
11) Zakończenie obrad.

Ad.3
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony
porządek obrad z uwzględnieniem wniesionych projektów uchwał.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 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.
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 terenie Gminy będzie organizowany konkurs na dekorację
świąteczną , zwrócił się do radnych, sołtysów o rozpropagowanie konkursu
wśród mieszkańców gminy.
Wójt Gminy powiedział, że zgłosiła się firma , która jest zainteresowana
budową Biogazowni Rolniczych na terenie gminy, wobec czego zwrócił się do
sołtysów o przekazanie tej informacji wśród rolników. Dotyczy to gruntów kl
IV-VI o pow. min. 3 ha,to zainteresowani rolnicy mogliby takie grunty
sprzedać Firmie z przeznaczeniem pod budowę Biogazowni.
Poinformował, że otrzymano odpowiedź na wniosek który był skierowany do
Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Kielcach w sprawie budowy chodników
w miejscowości Wysiadłów i Łukawa, jest możliwość rozważenia korekty
przyjętej w lokalizacji ciągów pieszych dostosowanych do zgłaszanych
postulatów zawartych we wniosku tj. przedłużenie chodników w Wysiadłowie
od Pana Króla do sklepu, a w Łukawie od Pana Drzazgi do Pana Krasonia.
W sprawie zwrotu akcyzy za paliwo Wójt Gminy poinformował, że jest 55 %
środków finansowych przekazanych na zwrot akcyzy na rok 2009.
W naszej Gminie płacimy do wysokości 55 % dla każdego rolnika.
Finalizujemy drogę powiatową Wysiadłów- Radoszki- Wilczyce. Dokumentacja
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jest opracowana do miejscowości Wilczyce, a dokąd będzie realizowana
rozstrzygnie przetarg. W ramach Rządowego Programu Odbudowy Dróg
Lokalnych maksymalna kwota przeznaczona na realizację tej drogi to 3 mln zł.,
3 ml należy dołożyć, ze strony starostwa jest przeznaczona kwota 1,5 ml., a
Gmina na 1,5 ml musi zaciągnąć kredyt.
W sprawie oświaty Wójt Gminy poinformował, że dużo środków finansowych
przekazujemy na ten cel, musimy pobrać kolejny kredyt w wysokości 1mln zł .
Jedyną szkołą która się bilansuje to szkoła Wilczyce, do szkoły w Radoszkach
i Darominie dokładamy środki finansowe. Podał przykład funkcjonowania w
Naszej Gminie Szkoły w Łukawie, która od kilku lat prowadzona jest przez
stowarzyszenie oraz przykład Gminy Morawica o dużo większym budżecie
gminy, w której 5 szkół funkcjonuje w oparciu o Stowarzyszenie. W tym roku
na funkcjonowanie szkół pobieramy kredyt , ale dajemy szansę szkole w
Darominie i Radoszkach na założenie stowarzyszeń. Przy prowadzeniu szkół
przez stowarzyszenia można by ubiegać się o zezwolenie na złożenie
gimnazjów.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że otrzymano tablicę interaktywną dla
szkoły w Wilczycach, jest już zainstalowana.
W ramach ,,Programu Odnowy i Rozwoju wsi” objętego programem rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2007-2013 możemy złożyć dwa wnioski na
odremontowanie dwóch strażnic tj. w Radoszkach i Wysiadłowie.
Dokumentacja do wniosków zostaje przez pracowników przygotowywana
i kompletne wioski będą złożone w siedzibie Sandomierskiego Stowarzyszenia
Rozwoju Regionalnego Lokalnej Grupy Działania do dnia 6 grudnia br.
W ramach małych projektów w I kwartale 2010 roku będzie złożony wniosek
na remont strażnicy w Przezwodach. Jednym z ważnych dokumentów który
musi być dołączony do wniosku o pozyskanie środków finansowych to Plan
Odnowy Miejscowości.
Ad.7
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad tj. pkt. 7 odczytania protokołów i opinii komisji
o projektach Uchwał na Sesję Rady Gminy.
Protokół Nr 7/2009 z posiedzenia komisji gospodarki finansowej , rolnictwa,
drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego z dnia 24 listopada 2009
roku odczytał Przewodniczący komisji Andrzej Mazurek ( protokół w
załączeniu do niniejszego protokołu).
Protokół Nr 10/2009 z posiedzenia komisji ochrony środowiska, oświaty,
kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego z dnia
26 listopada 2009 roku odczytał Przewodniczący komisji Jerzy Pietrzykowski
( protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
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Ad.8
Radni podjęli następujące uchwały:
a) Uchwałę Nr XXIX /154/ 2009 w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 rok, radni jednogłośnie
przegłosowali. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
b) Uchwałę Nr XXIX /155/2009 w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2010 rok,radni jednogłośnie przegłosowali.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

c) Uchwałę Nr XXIX /156/ 2009 w sprawie ustalenia wysokości
dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru,radni jednogłośnie
przegłosowali. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
d) Uchwałę Nr XXIX /157/ 2009 w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych w 2010 roku i zwolnień z podatku
na terenie Gminy Wilczyce,radni jednogłośnie przegłosowali.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
e) Uchwałę Nr XXIX /158/ 2009 w sprawie uchwalenia stawek dotacji
przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wilczycach,radni jednogłośnie przegłosowali. Za podjęciem uchwały
głosowało 14 radnych.
f) Uchwałę Nr XXIX /159/ 2009 w sprawie upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych,radni jednogłośnie przegłosowali. Za podjęciem
uchwały głosowało 14 radnych.
g) Uchwałę Nr XXIX /160/ 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok, radni
jednogłośnie przegłosowali. Za podjęciem uchwały głosowało 14
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radnych.
h) Uchwałę Nr XXIX /161/ 2009 w sprawie określenia wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych, radni jednogłośnie przegłosowali.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
i) Uchwałę Nr XXIX /162/ 2009 w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2010 r.,radni jednogłośnie przegłosowali. Za podjęciem uchwały
głosowało 14 radnych.
j) Uchwałę Nr XXIX /163/ 2009 w sprawie ustalenia sieci publicznych
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Wilczyce oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilczyce
i granic ich obwodów,radni jednogłośnie przegłosowali. Za podjęciem
uchwały głosowało 14 radnych.
k)Uchwałę Nr XXIX /164/ 2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości w formie darowizny,radni jednogłośnie przegłosowali.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
l) Uchwałę Nr XXIX /165/ 2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
nieruchomości,radni jednogłośnie przegłosowali. Za podjęciem uchwały
głosowało 14 radnych.
m)Uchwałę Nr XXIX/166/2009 w sprawie przystąpienia do projektu
inwestycyjnego pod nazwą ,,e-świętokrzyskie Budowa Systemu
Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”
i zabezpieczenia wkładu własnego,radni jednogłośnie przegłosowali.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
n) Uchwałę Nr XXIX /167/2009 w sprawie przystąpienia do projektu
inwestycyjnego pod nazwą ,,e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego,
o) Uchwałę Nr XXIX /168/2009 w sprawie ustalenia ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, radni
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jednogłośnie przegłosowali. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych.
p) Uchwałę Nr XXIX/169/2009 w sprawie zatwierdzenia ,,Planu
Odnowy miejscowości Radoszki na lata 2008-2015”,radni jednogłośnie
przegłosowali. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
r) Uchwałę Nr XXIX/170/ 2009 w sprawie zatwierdzenia ,,Planu
Odnowy Miejscowości Wysiadłów na lata 2008-2015”,.radni
jednogłośnie przegłosowali. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych.
Uchwalone uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.9
W interpelacjach radnych głos zabrali:
Paweł Skrok - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
poinformował, że wzrośnie cena za odbiór nieczystości stałych i nieczystości
płynnych odbieranych przez PGKi M Sandomierz.
Wójt gminy poinformował, że w ramach ,,Programu Odnowy i Rozwoju wsi”
możemy złożyć dwa wnioski na odremontowanie dwóch strażnic tj. w
Radoszkach i Wysiadłowie. Dokumentacja jest przygotowywana kompletne
wnioski zostaną złożone w siedzibie Sandomierskiego Stowarzyszenia
Rozwoju Regionalnego Lokalnej Grupy Działania.
Odnośnie drogi od Hultajki w stronę Daromina jest problem, starosta
sandomierski wystąpił z pismem do starosty opatowskiego, ale starosta
opatowski i rada powiatu opatowskiego na dzień dzisiejszy nie jest
zainteresowana tą drogą.
W sprawie śmieci składowanych przy cmentarzach Gmina nie może
finansować Parafii i odbierać śmieci. Wystąpiliśmy z pismem do Firm i tylko
Firma Remondis jest zainteresowana odbiorem śmieci. Przedstawiciel Firmy
kontaktował się z proboszczami poszczególnych parafii. W następnym
tygodniu w Urzędzie Gminy odbędzie się spotkanie przedstawicieli Firmy
z proboszczami Parafii w tej sprawie.
Andrzej Mazurek –radny wsi Wilczyce zwrócił się z zapytaniem do Pana
Wójta w sprawie kontenerów na śmieci , które znajdowały się na placu
Gminnej Spółdzielni.
Na zadane pytanie Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, wyjaśnił, że kontenery nie
były potrzebne i zostały sprzedane przez Gminę w drodze przetargu.
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Występuje jednak problem ponieważ kontenery były składowane jeszcze
przez poprzedniego właściciela Pana Ciamagę , a w międzyczasie nastąpiła
zmiana i Pan Anwajler wystąpił do Urzędu, że obciąża nas fakturą za
magazynowanie tych kontenerów. Kontenery kupiła Firma Santa – Eko.
Zostało odpisane pismo do Pana Anwajlera, ale Pan Anwajler mówi , że
ewentualnie sprawę skieruje na drogę sądową. Wójt o tym informuje Radę
Gminy. Pozostałe kontenery są wypożyczone do szkół i parafii na terenie
Gminy.
Adam Śliwa – radny wsi Wilczyce powiedział , że na komisji gospodarki
finansowej znów została poruszona sprawa niszczenia dróg. Są zaorywania
i przyorywania dróg przez rolników wykonujących prace polowe.
Po konsultacji z radcą prawnym, to władny w tej sprawie jest Wójt Gminy.
Zwrócił się do Wójta Gminy o podjęcie działań w tej sprawie, poprzez
wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń jak i wystosowanie pism do
rolników. W sprawie oświetlenia dróg, zwrócił się o przedstawienie mapki z
której to wynikałoby gdzie oświetlenie będzie wykonywane. Zapytał , czy nie
byłoby takiej możliwości , aby wykonać oświetlenie w ten sposób aby lampa
świeciła się co druga.

Na zadane pytania przez radnego Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, jeśli
chodzi o oświetlenie, Gmina nie posiada środków finansowych na
modernizację oświetlenia. Przy wykonywaniu oświetlenia należało wcześniej
ustalić z mieszkańcami aby oświetlenie wykonane było co drugi słup .Wójt
Gminy nadmienił, że otrzymaliśmy pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg i
zgodnie z przepisami drogi krajowe muszą być oświetlone, ponieważ jest to
zadanie własne Gminy. Do Zakładu Energetycznego płacimy za konserwację
oświetlenia, za dzierżawę i za energię elektryczną.
Odnośnie dróg Wójt Gminy poinformował, że drogi się psują. Zwrócił się do
radnych i sołtysów aby o każdym przypadku dewastacji dróg zawiadamiali
Policję,lub Kierownika ZGK ale musi być zgłoszenie indywidualne.
Zwrócił się do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej o wystosowanie
pism do właścicieli działek znajdujących się przy drodze.
Rafał Zioło – radny wsi Wilczyce zwrócił się z zapytaniem do Pana Wójta o
możliwości postawienia znaku drogowego na zakręcie na wysokości Pana
Warzochy lub Balmasa.
Na zapytanie radnego odpowiedzi udzielił Wójt Gminy , poinformował, że jest
to droga powiatowa, , zwrócił się do Kierownika ZGK o wystosowanie pisma
w tej sprawie do Dyrektora Zarządu Dróg powiatowych Pana Martyniaka.
Adam Krakowiak – radny wsi Daromin zwrócił się z zapytaniem do Pana
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Wójta , zapytał jaka powinna być zostawiona odległość odstąpienia od pasa
drogowego przez rolnika wykonującego prace polowe.
Zwrócił się do Kierownika ZGK o wywieszenie ogłoszeń w tej sprawie na
tablicy ogłoszeń w każdej miejscowości.
Wójt Gminy poinformował, że odległość ta wynosi 100 cm od brzegu drogi.
Zwrócił się do radnych i sołtysów o zgłaszanie do KZGK zauważonych
przypadków przyorywania dróg , wtedy zostaną wystosowane pisma do
rolników.
Ryszard Dąbrowski – radny wsi Daromin zwrócił się z zapytaniem do Pana
Wójta w sprawie gazyfikacji wsi. Zapytał również w sprawie funkcjonowania
Posterunku Policji.
Na zadane pytanie Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, poinformował, że sprawa
gazyfikacji nie jest sprawą gminy. Jeśli doszło by do tej inwestycji , to Gmina
jedynie może partycypować jeżeli będą przesłanki w sieć główną. Ze strony
Gminy została zrobiona i przekazana do Zakładu Gazowniczego Ewidencja
podmiotów i chętnych . W tej chwili czkamy na decyzję ,a decyzję w tej
sprawie podejmuje Dyrekcja w Tarnowie. W sprawie Posterunku Policji Wójt
Gminy poinformował, że Posterunek Policji jest do rozwiązania , taka decyzja
została podjęta, jest to pomysł Komendanta Wojewódzkiego Policji. Pozostają
Komisariaty Policji w Klimontowie, Dwikozach i Koprzywnicy, zaś
prawdopodobnie ma pozostać Obrazów i Zawichost. W skład komisariatu
w Dwikozach będą wchodzić cztery gminy tj. Wilczyce, Zawichost, Obrazów
i Dwikozy).
Andrzej Mazurek – radny wsi Wilczyce zwrócił się z zapytaniem do Wójta
Gminy w sprawie budowy oczyszczalni ścieków.

Andrzej Mazurek – radny wsi Wilczyce z zwrócił się z zapytaniem do
Wójta Gminy w sprawie projektu oczyszczalni ścieków.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, że Gmina nie może wyasygnować środków
finansowych na ten cel jeżeli będzie budowa takich oczyszczalni to będą to
oczyszczalnie przyzagrodowe.
Ad.10
W sprawach różnych głos zabrali:
Krystyna Oszczudłowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wilczycach poinformowała, że rok 2009 został ogłoszony przez Wojewodę
Świętokrzyskiego rokiem pracy socjalnej. W ramach roku pracy socjalnej
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został ogłoszony plebiscyt na pracownika socjalnego. Wyróżnienie z OPS
zdobyła Pani Mirosława Gołąb.
Aleksander Bidas – radny wsi Łukawa – zwrócił się z zapytaniem do Wójta
Gminy w sprawie wypłaty podatku akcyzowego. Ponadto zapytał jak
zakończyła się sprawa SKR-u.
Na zadane pytanie przez radnego odpowiedzi udzielił Wójt Gminy,
poinformował, że są już przygotowane listy wypłat, zwrot podatku będzie
wypłacany od dnia 04 grudnia br.
W sprawie SKR-u Wójt Gminy poinformował, że radny Pietrzykowski
wystąpił z pismem do Prezesa i Przewodniczącego Rady Nadzorczej
o podjęcie ostatecznego stanowiska w sprawie sprzedaży SKR-u.
Pan Prezes Spółdzielni zwrócił się z pismem do Pana Przewodniczącego
komisji ochrony środowiska... , informując, że Spółdzielnia po upadłości nie
posiada Prezesa.
Zgodnie z prawem faktycznie P. Kozłowskinie jest Prezesem Spółdzielni, wina
jest tu po stronie Rady Nadzorczej, bo Rada Nadzorcza musi wybrać Zarząd
i Likwidatora.
Krzysztof Burek – Przewodniczący Rady Nadzorczej SKR-u nawiązał do
pisma które złożył Pan Kozłowski. Powiedział, że Zarząd Spółdzielni
powołuje Rada Spółdzielni lub WZKiR, takie same procedury są też z
odwołaniem Zarządu. Nikt Zarządu Spółdzielni nie odwołał, nie została
podjęta taka Uchwała. Z chwilą kiedy Syndyk się wycofał to dokumenty
zostały przekazane Prezesowi jako Likwidatorowi. Na dzień dzisiejszy nie była
podjęta Uchwała o odwołaniu Zarządu. Chcąc powołać nowy Zarząd, najpierw
należy odwołać poprzedni Zarząd. W przypadku powołania nowego Zarządu
należy zarejestrować go w Sądzie, co będzie związane z wydatkowaniem
środków finansowych na ten cel. Powiedział, że Pan Kozłowski twierdzi , że
nie jest w Zarządzie SKR-u , to nie do końca tak to jest, bo nikt nie odwołał
Pana Kozłowskiego z pełnienia tej funkcji.
Podkreślił, że do dojścia do porozumienia i zakończenia sprawy SKR-u
wystarczy odrobina dobrej woli obydwu stron. Nadmienił, że na ostatnim
posiedzeniu komisji Pan Żyła też wypowiadał się dwuznacznie co do zakupu
Spółdzielni.
W uzupełnieniu informacji Wójt Gminy poinformował, że w przypadku
wyboru likwidatora decyduje Rada Nadzorcza, a w przypadku Syndyka
decyduje Sąd. Z chwilą gdy Sąd wybiera Syndyka kończy się działalność
Zarządu, Prezes traci moc. W związku z tym należy zwołać posiedzenie Rady
i wybrać Zarząd Spółdzielni i Prezesa i doprowadzić sprawę SKR-u do
zakończenia.
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Jerzy Pietrzykowski- radny wsi Radoszki powiedział, że Pan Żyła
zainwestował w budynek SKR-u wbrew umowie która została zawarta.
W uzupełnieniu wypowiedzi radnego Andrzej Mazurek- radny wsi Wilczyce
powiedział, że Rada SKR-u zezwoliła P. Żyle na przystosowanie tego budynku
pod swoje potrzeby.
Krzysztof Burek – Przewodniczący Rady Nadzorczej wyjaśnił, że było
zezwolenie ale na przystosowanie hali na parterze budynku.
Adam Śliwa- radny wsi Wilczyce zabrał głos w sprawie zorganizowania
parkingu koło Urzędu dla petentów, zapytał również w sprawie
zagospodarowania placu przed budynkiem remizy po zmianie przeznaczenia
budynku.
Na zadane pytanie Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, powiedział, że będzie
wykonana adaptacja budynku remizy strażackiej . Został ogłoszony drugi
przetarg. Oferty złożyło 11 Firm, dziś jest rozpatrzenie ofert. Zostanie
wyłoniony wykonawca. Poprzedni przetarg został unieważniony ponieważ
każda oferta była wadliwa. Co do parkingu przed strażnicą , na razie nie ma
sensu go robić, nie wiemy dokąd będzie zrealizowana droga powiatowa.
Dokumentacja drogi jest wykonana do Wilczyc i gdyby było tak, że będzie
wykonana, to w budżecie gminy na 2011 r. należałoby zaplanować środki
finansowe na wykonanie parkingu. Jeśli chodzi o parking dla interesantów to
będzie przed Urzędem Gminy, a dla pracowników z drugiej strony budynku.
Ad.11
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Ad.12
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 12:40 Przewodniczący
Rady Gminy zamknął obrady XXIX Sesji Rady Gminy.
Protokołowała : Alicja Król
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