Protokół Nr XXIII! 2017
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 21 marca 2017 r.
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, sołtysi, goście zaproszem
(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 XXIII Sesję Rady Gminy powitał radnych, Wójta Gminy,
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, sołtysów, gości zaproszonych, pracowników
Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz stwierdził, że obrady są prawomocne.
W sesji uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 15 radnych.
Nieobecny na Sesji Rady Gminy radny Janusz Pietraszewski.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany projekt porządku
obrad:
l) Otwarcie Sesji i powitanie.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5) Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
6) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
7) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwal w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilczyce na lata 2017-2022
b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok,
c) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zdania
inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy
Wilczyce w miejscowościach Radoszki, Przezwody, Tułkowice",
d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącej przepompowni na stację
wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika
wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Wilczyce"
e) funduszu sołeckiego,
f) przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2017 r.
g) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 rok.
h) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych
przez Gminę Wilczyce, do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia
I

l września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
i) przyjęcia aktualizacji"Programu rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata
2016-2023"
8) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce
za2016r.
9) Zapytania i interpelacje radnych.
10) 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 proponowany
porządek obrad. Za zatwierdzeniem porządku obrad głosowało 14 radnych.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 4 punktu porządku obrad
- przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół Nr XXII z Sesji Rady
Gminy z dnia 09 lutego 2017 r. znajduje się do wglądu u insp. ds. obsługi Rady
Gminy i jest opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy w BlP. Każdy
zainteresowany może zapoznać się z treścią protokołu.
Ad. 5
Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami, poinformował,
że w związku ze zmianą w reformie oświaty,
na sesji rady gminy będziemy
podejmować uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Wilczyce, do nowego ustroju szkolnego na
okres od dnia I września 20 l 7 r. do 31 sierpnia 2019 r. Obowiązek ten dla Gminy
wynika z ustawy, musimy go zrealizować.
Wójt Gminy poinformował, że na Sesji Rady Gminy będzie poddana pod głosowanie
uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Wilczyce polegająca na wprowadzeniu
pozyskanych środków finansowych (promes) na odbudowę dróg popowodziowych
i wąwozów lessowych.
Na odbudowę dróg popowodziowych
i wąwozów lessowych w tym roku
otrzymaliśmy już promesy, opiewające na kwotę 596 tys. zł., . Zostanie wykonany
remont mostu na rzece Opatówka w miejscowości Pielaszów ( promesa 180 tys zł. )
i będą odbudowane trzy wąwozy lessowe tj. w miejscowości Dacharzów, Wilczyce
i Radoszki (promesa 416 tys. zł.). Termin zakończenia w/w inwestycji przewidziany
jest na 9 czerwiec 2017 r.
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W miesiącu kwietniu będziemy również realizować dwie drogi z PROW na które
przetargi odbyły się już w ubiegłym roku. Zadanie to było podzielone
do realizacji
na dwa lata. W pierwszym etapie wykonaliśmy drogę
w miejscowości Łukawa
i w Jankowicach do kościoła. W drugim etapie
realizować
będziemy drogę
Tułkowice- Przezwody
w kierunku drogi powiatowej w miejscowości
Pęczyny
i drogę w miejscowości Radoszki ( koło Pani Łachowskiej).
Pozytywnie został zaakceptowany wniosek z PROW na gospodarkę
wodnościekową . Będziemy realizować dwa zadania. W pierwszym etapie zostanie
wykonany remont i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Łukawa wraz
z podłączeniem wody do sieci.
W drugim etapie tj. w roku 2018 i początkiem 2019 r. planujemy wykonać zadanie
polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, dofinansowanie
wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.
Koszt wykonania oczyszczalni wynosi
około 700-800 tys. zł. Do wykonania tej inwestycji zgłosiło się 50 mieszkańców.
Wójt Gminy poinfoml0wał,
że składaliśmy wniosek na termomodernizacje
trzech
budynków. Na dzień dzisiejszy nie mamy odpowiedzi w tej sprawie.
Wniosek wg kosztorysów
złożony był na kwotę
6 mln. zł., co było dużym
obciążeniem dla budżetu gminy. Skorygowaliśmy
go do kwoty ok. 3 mln. zł.
Dofinansowanie
wniosku wynosi 85 %.
Następnie
Wójt Gminy
poinformował,
że w budżecie
gminy w 2016 r.
wygospodarowaliśmy
wolne środki w wysokości 300 tys. zł. Środki planowane były
na budowę i uzupełnienie
oświetlenia ulicznego. Z uwagi na otrzymaną mniejszą
subwencję
oświatową,
80 tys. zł przeznaczyliśmy
na pokrycie zmniejszonej
subwencji, a pozostałą kwotę 220 tys. zł. na zabezpieczenie
jako wkład własny na
drogi popowodziowe. Wójt Gminy nadmienił, że zmieniły się zasady przyznawania
promes na drogi popowodziowe. Może zdarzyć się tak, że możemy zrealizować
w
tym roku wszystkie zgłoszone 12 dróg, wobec czego w budżecie gminy musimy
posiadać zabezpieczone
środki finansowe na wkład własny. Było planowane do
wykonania uzupełnienie
i budowa oświetlenia ulicznego, na razie nie będziemy
ogłaszać przetargu, ponieważ musimy poczekać jak zostaną rozpatrzone wnioski o
pozyskanie środków finansowych na drogi popowodziowe.
Następnie Wójt Gminy poinformował,
że Oddział Medycyny Paliatywnej Szpila
w Sandomierzu zwrócił się z prośbą o dofinansowanie
kwoty 70 tys. zł na zakup
łóżka specjalistycznego.
Na dzień dzisiejszy w budżecie gminy na 2017 r., brak jest
środków
finansowych.
Możliwość
dofinansowania
zostanie
rozważona
w późniejszym tenninie.
Wójt Gminy poinformował,
że były przyjmowane ankiety na zakładanie
ogniw
fotovoltaicznych,
paneli słonecznych oraz pomp ciepła, wpłynęło 50 wniosków.
Złożenie i przygotowanie
wniosku spoczywa na samorządzie. Z uwagi na małą ilość
wniosków będziemy starać się złożyć wniosek z inną Gminą. Dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego
jest na poziomie 60 %. Wójt Gminy pokrótce
przedstawił finansowanie tego zadania.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że zakupiliśmy nowy budynek kontenerowy
do miejscowości
Dobrocice,
który będzie pełnił funkcję świetlicy wiejskiej.
Środki tinansowe na ten cel zaplanowane były w budżecie gminy.
Wójt Gminy poinformował, że uczestniczył w spotkaniach:
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- Związku Miast i Gmin woj. świętokrzyskiego,
- w spotkaniu u Wojewody. Głównym tematem były inwestycje i możliwość
pozyskania środków finansowych na drogi. Prowadzono również rozmowę na temat
Wyścigu Kolarskiego, który będzie zorganizowany w dniu 9 lipca 2017 r. Patronat
nad wyścigiem sprawować będzie Wojewoda Świętokrzyski,
- w spotkaniach odnośnie Fotovoltaniki, odnawialnych źródeł energii,
- w spotkaniach z okazji Dnia Kobiet
w miejscowości Przezwody, Zagrody
i Wilczyce.
Wójt Gminy przedstawił pismo, które wpłynęło z Wojskowej Komendy Uzupełnień
z Sandomierza odnośnie naboru do służby przygotowawczej ( pismo w załączeniu
do niniejszego protokołu).
Więcej informacji w tym temacie można uzyskać
w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu, ul. Puławiaków 12,
pod numerami telefonów : 15 832 34 04 wew. 117, 261 514 844 lub na stronie
internetowej: www.sandomierz.wku.wp.mil.pl
Wójt Gminy złożył sohysom życzenia z okazji Dnia Sołtysa.
życzenia dla sohysów od Dyrektora ARiMR.

Przekazał również

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 przewodniczących
o przedstawienie protokołów z posiedzeń komisji.

komisji

Radna Teresa Pilch przewodnicząca komisji ochrony środowiska, oświaty ...
przedstawiła Protokół Nr 2/2017 z dnia 16 marca 2017 r. -( protokół w załączeniu do
niniejszego protokołu).
Radny Edward Trznadel - przewodniczący komisji gospodarki finansowej ...
przedstawił Protokół Nr 2/2017 z dnia 20 marca 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 zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Radni podjęli Uchwałę Nr XXIII /145 /2017 zmieniająca uchwałę
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022

w sprawIe

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
b) Przewodniczący
Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 20 l 7 rok,

w spraWIe

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXIII/146/2017
w budżecie Gminy Wilczyce na 20 l 7 rok,

w sprawie wprowadzenia

zmIan

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, l radny wstrzymał się od głosu.
c) Przewodniczący

Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w spraWIe
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zdania
inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy
Wilczyce w miejscowościach Radoszki, Przezwody, Tułkowice",

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXIII /147/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie zdania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg
gminnych na terenie Gminy Wilczyce w miejscowościach Radoszki, Przezwody,
Tułkowice" ,
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
d) Przewodniczący
Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w spraWIe
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącej przepompowni na stację
wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika
wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Wilczyce"
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXIII /148/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącej
przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem
oraz modernizacją
zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych
oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Wilczyce".
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
5

e) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie funduszu
sołeckiego
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XXIII /149/2017 w sprawie funduszu sołeckiego.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, l radny przeciw.
t) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przYJęcIa
gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 20 l 7 r.
Radna Smolarska Elżbieta zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie
odławiania zwierząt bezdomnych.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, wyjaśnił, że ustawa
o samorządzie gminnym nakłada na gminę obowiązek sprawowania opieki nad
zwierzętami bezdomnymi.
Podpisana jest umowa z "Gabinetem
Weterynaryjnym
MEDWET Marcin
Komorowicz"
w Kielcach,
prowadzącym
Schronisko
dla bezdomnych
Zwierząt w Nowinach w sprawie
"Wyłapywania,
przejęcia
i zapewnienia
kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na terenie gminy".
Z chwilą wyłapania i przejęcia od Gminy bezdomnych zwierząt wszelkie obowiązki
związane z
utrzymaniem
i zapewnieniem opieki weterynaryjnej należą do
prowadzącego schronisko. W związku z tym za świadczone usługi wiążą się duże
opłaty finansowe. W budżecie gminy na ten cel mamy zaplanowane środki.
Radni nie zgłosili innych zapytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

.
.,
.
Radni podjęli Uchwalę Nr XXIII /150/2017 w sprawIe przYjęCIa gmmnego
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2017 r.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
g) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniająca uchwałę
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XXIII /151/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
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Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
h) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawIe
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych
przez Gminę Wilczyce, do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia
1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XXIII /152/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Wilczyce, do nowego
ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
i) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
aktualizacji"Programu rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023"
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XXIII /153/2017
w sprawie
aktualizacji"Programu rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023"

przYJęcIa

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwalone uchwały w załqczeniu do niniejszego protokołu.
Ad .8
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich
nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego
prowadzonych przez Gminę Wilczyce za 2016 r.
Radni nie wnieśli uwag, przyjmując sprawozdanie jednogłośnie.

wynagrodzeń
w szkołach

Ad.9
W zapytaniach i interpelacjach głos zabrali:
radny Leszek Sala ta zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie
zbierania poboczy, remontu drogi za Panem Królem w Pęczynach, jest
nieprzejezdna. Ponadto radny poprosił o możliwość nawiezienia
i posypania
piaskiem drogi w kierunku miejscowości Tułkowice i Zagrody.
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Radny Aleksander Bidas zadał pytanie w sprawie
ubytków dróg po okresie zimowym.

możliwości

uzupełnienia

Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, poinformował, że ubytki dróg
uzupełniane będą w miesiącu kwietniu. W budżecie gminy na ten cel zaplanowane
są środki finansowe w wysokości 10 tys. zł.
Odnośnie remontu drogi za Panem Królem w Pęczynach, jest zgłoszona jako droga
popowodziowa. Do wykonania planowany jest cały odcinek tej drogi 900 mb., wraz
z zebraniem poboczy i wykopaniem rowu. Będzie to droga asfaltowa. Jeżeli
pozyskamy środki finansowe, zostanie wykonana być może nawet w tym roku.
Ad 10.
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Ad.U
W sprawach różnych głos zabrali:
radny Stanislaw Kolasiński -Przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił
protokół Nr 1120l 7 z dnia 7 marca 2017 r. z kontroli przeprowadzonej przez
komisję rewizyjną (protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Radny Edward Trznadel zabrał głos w sprawie odnawialnych źródeł energii.
Radny proponował zapoznanie się z tym tematem oraz zorganizowanie wyjazdu celu
zapoznania się z funkcjonowaniem OZE.
Radny Jarosław Borowski powiedział, że w miejscowości Daromin, nie było
w tym temacie, nie były dostarczane ankiety do
zorganizowanego spotkania
wypełnienia.
Radna Elżbieta Smolarska zapytała w sprawie odnawialnych
dotyczy sposobu finansowania.

źródeł energll,

Wójt Gminy na temat odnawialnych źródeł energii nakreślił korzyści uzyskiwane
z zainstalowania takich źródeł, posłużył się przykładami krajów, które z takich
rozwiązań korzystają.
W dalszej wypowiedzi nawiązał do gminy sąsiedniej Lipnik , gdzie już korzystają
z takich instalacji. Podkreślał znaczne korzyści z takich rozwiązań.
Wobec powyższego wychodząc naprzeciw lokalnym potrzebom mieszkańców
i obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin, być może jeszcze w tym roku
musimy się nad tym zadaniem zastanowić.
Sposoby finansowania nie są do końca ustalone, wszystko będzie zależało od ilości
i rodzaju zgłoszeń.
W sprawie zorganizowania spotkań na temat odnawialnych źródeł energii, Wójt
odpowiedział, że takich spotkań nie było w żadnej miejscowości. Informacja w tym
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temacie przekazywana była na spotkaniach informacyjnych w każdej miejscowości,
była umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy. Ankiety można było tez
pobrać bezposrednio w urzedzie Gminy
Następnie Wójt Gminy poinformował, że w dniu 31 marca 2017 r. na placu OSP
odbędzie się kiermasz wielkanocny. Zgłoszenia do udziału w kiermaszu
przyjmujemy do dnia 28 marca 2017 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilczycach. Wójt Gminy zachęcił do uczestniczenia i rozpropagowania kiermaszu
wśród mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet i życzenia dla
sołtysów z okazji Dnia Sołtysa.
Radna Teresa Pilch nawiązała do okresu świąt , organizacji kiermaszy, wystaw
i innych uroczystości z tym związanych, nadmieniła, że może lepiej byłoby
organizować kiermasze w niedzielę niż w dzień roboczy.
Wójt Gminy
odpowiedział,
że poprzedni
kiermasz
Bożonarodzeniowy
zorganizowany był w niedzielę, zainteresowania
nie było, dlatego teraz
zorganizowany jest w dniu roboczym (piątek) 31 marca od godz. 10:00 na placu
OSP w Wilczycach.
Radna Teresa Pilch nawiązując do świąt Wielkanocnych
przypadających
w pięknym okresie wiosennym zwracała się do radnych, sołtysów i mieszkańców
gminy
o wzięcie udziału w
nowym zwyczaju organizowania kiermaszy
przedświątecznych kultywujących tradycje i zwyczaje świąteczne.
Lidia Rutkowska -Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach
podkreślając działalność stwierdziła, że dostosowując się do potrzeb przyjmowanych
zwyczajów, a zarazem chcąc umożliwić prezentację ukrytych talentów mieszkańców
naszej gminy, Gminna Biblioteka postanowiła zorganizować okolicznościowy
kiermasz wielkanocny na który wszystkich serdecznie zaprasza.
Dariusz Chmiel zapytał w sprawie kosztów poniesionych dla jednego gospodarstwa
w przypadku montowania fotovoltaniki.
Wójt Gminy wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie ma konkretnych wyliczeń, zaś
posługując się informacjami, dofinansowanie może wynosić w granicach 5-7 tys zł.
na jedno gospodarstwo.
Ad. 12
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 10:41 Przewodniczący
Gminy zamknął obrady XXIII Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Alicja Król

RADA GMINY
WILCZYCE
woj. świętokrzyskie.
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