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Protokół Nr XIX12016
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 03 listopada 2016 r.
Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ustJ ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o
samorządzie
gminnym
(t.j.
Dz.
U.
z
2016
r.,
poz.
446).
Obrady rozpoczęto o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach.
W sesji uczestniczyli radni (lista 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 XIX Sesję Rady Gminy powitał radnych, Wójta Gminy,
pracowników Urzędu Gminy.
W sesji uczestniczyło 12 radnych na ogólną liczbę 15 radnych.
Nieobecny na Sesji Rady Gminy był radny : Kolasiński Stanisław, Sałata Leszek,
Śmiechowski Michał - nieobecności usprawiedliwili telefonicznie.
W Sesji Rady Gminy uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia
z miejscowości Wysiadłów.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 18 . ł 0.20 16 r. zmarła Zofia
Kołacz. Żołnierz Batalionów Chłopskich, działacz lokalny , wieloletni sołtys wsi
Pielaszów. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej .
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt porządku obrad:
l)
2)
3)
4)

Otwarcie Sesji i powitanie.
Stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok.
5) Interpelacje radnych.
6) Sprawy różne.
7) Zakończenie obrad.

Ad.3

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony
obrad. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Wójtowi Gminy.
Wójt Gminy wyjaśnił procedurę zwołania dzisiejszej Sesji Rady Gminy.

l

porządek

Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego 4 punktu porządku
- podjęcia uchwał.
Przewodniczący
Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok.

w

sprawie

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XIX 1122 /2016 w sprawie wprowadzenia
w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok.

zmian

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
Ad.5
W interpelacjach radnych głos zabrali radni:
radny Aleksander Bidas - zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie
uzupełniania remonterem ubytków w drogach asfaltowych.
Radna Teresa Pilch - zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie
założenia przepustu w miejscowości Zagrody. Radna powiedziała, że Sandomierski
Oddział Melioracj i zamontował przepust, natomiast woda jest tamowana przez inny
nieodpowiedni przepust. Radna zwróciła się do Wójta Gminy o podjęcie działań
mających na celu wykonanie przepustu.
Radny Jan Juda - zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie kopania
rowów w miejscowości Radoszki.
Na zadane pytania przez radnych odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, w sprawie
uzupełnienia ubytków na drogach asfaltowych , Wójt Gminy poinformował, że
ubytki uzupełniane będą wiosną.
W sprawie założenia przepustu w miejscowości Zagrody, jeżeli będzie możliwość
zostanie wykonany.
W sprawie kopania rowów Wójt Gminy poinformował, że będą kopane, jest
określony harmonogram prac dla każdej miejscowości. W miejscowości Radoszki
był już wykopany rów od rzeki Opatówki. Jeżeli nie będzie żadnych przeszkód, po
zakończeniu prac w miejscowości Bożęcin , Daromin i Pielaszów, prace będą
sukcesywnie realizowane. W miejscowości Radoszki są zgłoszone do wykopania
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rowy, jest zgłoszone także utwardzenie pobocza na drodze biegnącej obok budynku
remizy OSP. Nie jesteśmy w stanie wszystkich potrzeb od razu zaspokoić, ponieważ
jest to niemożliwe.
Ad. 6
W sprawach różnych Wójt Gminy poinformował, że w dzisiejszej Sesji Rady
Gminy uczestniczą mieszkańcy miejscowości Wysiadłów, którzy
prowadzili
rozmowy w sprawie działki gminnej, która jest we władaniu
Stowarzyszenia.
Część tej działki, na której jest usytuowany budynek mieszkalny została przez
gminę sprzedana, natomiast pozostała część działki została przekazana umową
dzierżawy na rzecz Stowarzyszenia.
Obecnie na działce tej prowadzona jest
działalność gospodarcza. Propozycja ze strony mieszkańców jest taka, aby działkę tą
przekazać w użytkowanie wieczyste, ale decyzja w tej sprawie należeć będzie do
Rady Gminy.
Radna Teresa Pilch zwróciła się z zapytaniem jaka jest powierzchnia tej działki.
Wójt Gminy odpowiedział, że są to dwie działki o ogólnej pow. 0,34 ha.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Bogusławowi Makowskiemuprzedstawicielowi Stowarzyszenia wsi Wysiadłów i Ocinek.
Pan
Bogusław
Makowski przedstawił działalność Statutową Stowarzyszenia. Poinformował, że
Gmina wydzierżawiła Stowarzyszeniu na okres 35 lat dwie działki o ogólnej
powierzchni 0,34 ha. , na których prowadzona jest
działalność gospodarcza.
Pan Makowski
przedstawiciel Stowarzyszenia
zwrócił się do Rady Gminy
o przekazanie tych działek w wieczyste użytkowanie. Motywował tym, iż działki
pochodzą z darowizny mieszkańców Wysiadłowa i mieszkańcy
oczekują być
prawnym dysponentem działek. Prośbę Stowarzyszenia popiera radny Eugeniusz
Król.
Następnie Wójt Gminy
nawiązał do uroczystości organizowania Mikołaja dla
dzieci. Poinformował, że odbędzie się w dniu 4 grudnia 2016 r. ( niedziela).

Ad.7

W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 10 :l O Przewodniczący Rady
Gminy zamknął obrady XIX Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Alicja Król

RADA GMINY
WILCZYCE
woj. świętokrzyskie
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