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Protokół Nr XXII/2017
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 09 lutego 2017 f.' .' .

z

Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust. l ustawy 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 zaproszeni (listy obecności
w załączeniu do protokołu).
Obrady Sesji Rady Gminy Wilczyce rozpoczął Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Król, następnie o godz. 9:40 na obrady Sesji Rady Gminy przybył
Przewodniczący Rady Gminy Adam Krakowiak, który przewodniczył dalszym
obradom Sesji Rady Gminy, protokołowała przebieg obrad Pani Alicja Król
- insp. ds. obsługi Rady Gminy.
Wiceprzewodniczący otwierając XXII 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.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt proponowanego
porządku obrad:
I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Otwarcie Sesji i powitanie.
Stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwal w sprawie:
a) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych
przez Gminę Wilczyce, do nowego ustroju szkolnego,
b) przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce.
8) Sprawozdanie komisji stałych za 2016 rok.

9) Zapytania i interpelacje radnych.
10) Wnioski i zapytania.
II) Sprawy różne.
12) Zakończenie obrad.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że do
Przewodniczącego Rady Gminy w dniu Ol lutego 2017 r. wpłynął wniosek Wójta
Gminy o umieszczenie w porządku obrad Sesji Rady Gminy projektu uchwały,
l

•

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy.
Za wprowadzeniem do porządku obrad i umieszczenie projektu uchwały,
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli,
szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
w punkcie 7 podpunkcie "c" głosowało 13 radnych.
Następnie przedstawił projekt porządku obrad z uwzględnieniem
projektu uchwały.
l)
2)
3)
7)
8)
9)
7)

wprowadzonego

Otwarcie Sesj i i powitanie.
Stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwal w sprawie:
a) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych
przez Gminę Wilczyce, do nowego ustroju szkolnego,
b) przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce.
c) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania.

8) Sprawozdanie komisji stałych za 2016 rok.
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 porządek
obrad. Za zatwierdzeniem porządku obrad głosowało 13 radnych obecnych na sali.
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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 z XXI Sesji Rady Gminy
z dnia 22 grudnia 2016 r. znajduje się do wglądu u insp. ds. obsługi Rady Gminy,
jest opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy w BlP.
Każdy zainteresowany może zapoznać się z treścią protokołu. Radni nie wnieśli
uwag, nie wnioskowali o odczytanie protokołu, przyjmując protokół jednogłośnie.
Ad. S
W informacji Wójta Gminy z działalności między Sesjami Wójt Gminy
poinformował, że w miesiącu styczniu 2017 r. odbyły się spotkania informacyjne
w sołectwach podsumowujące realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy
Wilczyce w 2017 r. oraz zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych
Straży Pożarnych. Na spotkaniach poruszane były tematy dotyczące m. in. dróg,
odnawialnych źródeł energii. Frekwencja na zebraniach była zadawalająca.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że jest możliwość składania wniosków na
odnawialne źródła energii (dofinansowanie montażu instalacji solarów, ogniw
fotowoltaicznych lub pomp ciepła). Sprawy związane z odnawialnymi źródłami
energii przybliżyć miał przedstawiciel firmy, ale z uwagi na wyjazd służbowy nie
mógł uczestniczyć w obradach Sesji.
Jeżeli będzie zainteresowanie ze strony
mieszkańców w tym temacie, spotkanie takie zorganizujemy.
Wójt Gminy pokrótce przedstawił procedury związane ze składaniem wniosków
i dofinansowaniem odnawialnych źródeł energii.
Dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski jest na poziomie 60 %, dofinansowanie
po stronie mieszkańców wynosi 40%. Wnioski na realizację zadania składa Gmina.
Koszt założenia instalacji fotowoltaicznych, paneli słonecznych są w granicach około
18 tys. zł., natomiast koszty montowania pomp ciepła wynoszą ok 50 tys. zł.
Wójt Gminy poinformował, że składaliśmy wnioski na gospodarkę wodno ściekową,
remont świetlic wiejskich, termomodernizacje 6 budynków tj. budynków Urzędu
Gminy, budynku dawnej siedziby Urzędu Gminy, szkół w Radoszkach, Dm.ominie,
Wilczycach oraz remizy OSP w Pielaszowie . Koszt całej inwestycji wynosi ponad
6 mln. zł. , co jest dużym obciążeniem dla budżetu gminy i nie będziemy w stanie
realizować całego zadania. W jakiś sposób chcemy to zadanie skorygować. Mamy
także szansę na przejście wniosku na gospodarkę wodnościekową. Na wniosek ten
składa się przebudowa
ujęcia wody w miejscowości Łukawa, oraz zadanie
polegające na budowie przydomowych oczyszczalni
ścieków - dofinansowanie
wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych .
Wójt Gminy poinformował, że otrzymamy promesę na przebudowę dna wąwozów
lessowych. Zgłoszonych było kilka, wstępnie będą wykonane dwa takie wąwozy ,
jeden w miejscowości Radoszki , drugi w miejscowości Wilczyce. Na realizacje
tego zadania musimy zaplanować środki własne z budżetu gminy.
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Przeszedł do realizacji wniosek
składany w LGD na budowę budynku dla
sportowców.
Wniosek
złożyło
Stowarzyszenie
Klub Sportowy
Huragan,
dofinansowany jest na poziomie 100% .Ogólna kwota dofinansowania tego zadania
to 250 tys. zł.
Wójt Gminy poinformował, że zamówiony jest nowy kontener świetlicy wiejskiej
do miejscowości Dobrocice . Koszt 50 tys. zł. Zamontowany będzie w m-cu marcu
20 l 7 r. Koszt remont starego kontenera przewyższał wartość zakupu nowego.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że mamy w planie
zorganizować od
l września 2017 r. przedszkole pełnowymiarowe w szkole w Wilczycach
funkcjonujące od godz. 7:00-17:00, czas pracy przedszkola jest jeszcze do ustalenia.
W związku ze zmianą reformy szkolnictwa szkoła w Wilczycach prowadzona przez
samorząd od l września będzie funkcjonować pod nazwą Szkoła Podstawowa
w Wilczycach im. Stanisława Młodożeńca.
Wójt Gminy poinformował, że jest ogłoszony przez WFOŚiGW tzw. Program
ZORZA. Jest to program
na dofinansowanie wymiany pieców centralnego
ogrzewania. Wójt Gminy przedstawił treść pisma, które wpłynęło do Urzędu Gminy
w związku z programem ..
Wójt Gminy poinformował, że dofinansowanie na wymianę pieca jest na poziomie
25 %. Beneficjentami programu są osoby fizyczne ,wnioski na realizacje tego zadania
mogą być składane indywidualnie przez mieszkańców.
Nie można montować kotłów węglowych w miejscowościach gdzie przebiega sieć
gazowa, i miejscowościach przez które przebiega sieć ciepłownicza.
Treść pisma umieszczona jest na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Po wcześniejszych uzgodnieniach z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy o godz. 9:40
obrady Sesji Rady Gminy opuścił radny Edward Trznadel. Stan radnych wynosił 12.
Ad.6
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 6 porządku
obrad - opinii komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do przewodniczących komisji
o przedstawienie protokołów z posiedzeń komisji.
Radna Teresa Pilch -przewodnicząca komisji ochrony środowiska ... przedstawiła
Protokół Nr 112017 z dnia 07 lutego 2017 r. (protokół w załączeniu do niniejszego
protokołu).
Radny Eugeniusz Król - z-ca przewodniczącego komisji gospodarki finansowej
...przedstawił Protokół Nr 112017 z dnia 08 lutego 2017 r. (protokół w załączeniu do
niniejszego protokołu).

4

o godz.

9:50 na obrady Sesji Rady Gminy przybył radny, Przewodniczący Rady
Gminy Adam Krakowiak. Stan radnych wynosił 13.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Król przekazał dalsze prowadzenie
obrad Sesji Rady Gminy Przewodniczącemu Rady Gminy Adamowi Krakowiakowi.
Ad.7
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego 7 punktu porządku
obrad - rozpatrzenie projektów i podjęcia uchwał w sprawie :
a) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych
przez Gminę Wilczyce, do nowego ustroju szkolnego,
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXIIl142/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Wilczyce, do
nowego ustroju szkolnego,
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych obecnych na sali.
b) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przYjęcia
regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce.
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXIII143/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu
dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych obecnych na sali.
c) Przewodniczący

Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o wyjaśnienie projektu
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uchwały.
Wójt Gminy wyjaśnił, że jest zmiana zapisu w S 3 ust. 7, który otrzymuje
otrzymuje brzmienie:
" 7. Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły
podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w S 3 ust. I 6, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej
dla Gminy Wilczyce."
Po wyjaśnieniu projektu uchwały przez Wójta Gminy radni nie zgłosili innych
zapytań.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXII/144/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych obecnych na sali.
Uchwalone uchwały w załączeniu do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 8 pkt. porządku obrad sprawozdania komisji stałych za 2016 r.
Radna Teresa Pilch - Przewodnicząca
komisji ochrony środowiska, oświaty,
kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego przedstawiła
sprawozdanie z działalności komisji za 2016 r. ( sprawozdanie w załączeniu do
niniejszego protokołu)
Radny Edward
Trznadełprzewodniczący komisji gospodarki finansowej,
rolnictwa, drogownictwa, promocji rozwoju gospodarczego przedstawił
sprawozdanie z działalności komisji za 2016 r. (sprawozdanie w załączeniu do
niniejszego protokołu)
Radny Stanisław Kolasiński - przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił
sprawozdanie z działalności komisji za 2016 r. ( sprawozdanie w załączeniu do
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niniejszego protokołu)
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności
Rady Gminy Wilczyce za 2016 r. ( sprawozdanie w załączeniu do niniejszego
protokołu)

o godz.

10:00 na salę obrad Sesji Rady Gminy przybył radny Jarosław Borowski nie
mniej jednak nie potwierdził swojej obecności na Sesji Rady Gminy poprzez
podpisanie listy obecności.
Ad. 9
W zapytaniach i interpelacjach radnych głos zabrali:
radna Teresa Pilch zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy, czy w Gminie
realizowane jest posypywanie najbardziej niebezpiecznych odcinków dróg
w sołectwach w okresie zimowym. Radna powiedział, że w kierunku miejscowości
Zagrody, droga jest niebezpieczna, przydałoby się aby była posypana.
Radna zapytała w sprawie zrealizowania zakładki dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilczycach na stronie internetowej Urzędu Gminy. Radna zauważyła, że
w innych gminach takie zakładki są założone.
Radna zwróciła uwagę, że budynki świetlic wiejskich są remontowane,
w związku z tym zwróciła się do do sołtysów, o prowadzenie działalności
kulturalnych w świetlicach dotyczy organizacji konkursów dla dzieci, spotkań
z mieszkańcami itp. , ponieważ takich informacji do tej pory nie było. Radna
i przewodnicząca komisji ochrony środowiska oczekuje informacji od sołtysów w tej
sprawie. Radna powiedziała, że może pomóc w organizacji np. konkursów, spotkań
z dziećmi i mieszkańcami dotyczącymi różnych obrzędów wiejskich, które jak
wiadomo powoli zanikają. Radna nadmieniła, że Pani Irena Godyń chętnie też
włączyłaby się w ich organizację. W sprawie działalności świetlic będą
wystosowane pisma do sołtysów, radna zwróciła się do sołtysów o odpowiedź na
pisma.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, w sprawie posypywania dróg
poinformował, że od lat na terenie Gminy drogi nie były posypywane, działania
takie nie były praktykowane. Piasek rozwożony i składany był poboczach dróg,
w miarę potrzeb rozsypywany był przez mieszkańców. Jeżeli chodzi o drogę w
Zagrodach i drogę w Dacharzów, była kilka razy posypana.
Wójt Gminy poinformował, że Gmina przymierza się do zakupu sprzętu do
posypywania dróg, jeżeli będzie zakupiony i będzie taka potrzeba ,w przyszłym roku
drogi sypane będą na zakrętach i w miejscach niebezpiecznych.
W sprawie strony internetowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej, Wójt Gminy
wyjaśnił, że Biblioteka posiada Biuletyn Informacji Publicznej, na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy jest założony odnośnik do BlP Biblioteki.
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W sprawie remontów świetlic, realizowane są w miarę potrzeb. W 2016 r. było
wykonane zadaszenie przy budynku świetlicy w miejscowości Gałkowice -Ocin
i Bugaju,i remont świetlicy w Pielaszowie, były też realizowane zakupy do świetlic.
Działalność każdej świetlicy jest inna, w niektórych organizowane są spotkania,
szkolenia. Świetlice są po to aby służyły mieszkańcom, korzystali z nich młodzi
i starsi. Dobrze byłoby aby zgłosiła się osoba chętna, która z mieszkańcami danego
sołectwa chciałby prowadzić zajęcia. Jeżeli byłaby taka potrzeba gmina również
może pomóc finansowo w potrzebie zorganizowania cyklu szkoleń dla
mieszkańców.
Radny Aleksandr Bidas zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie
odnowy wiat na przystankach autobusowych, ponieważ sąjuż zniszczone. Radny
nadmienił, że w miejscowości Łukawa na wysokości posesji Pana Nowak jest
uszkodzona blacha, należałby ją wymienić. Ponadto radny zapytał czy ze strony
Gminy są podjęte działania w sprawie przywrócenia Posterunku Policji
w Wilczycach, ponieważ mówi się, że wszystkie Posterunki Policji mają być
przywrócone.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, poinformował, że na odnowę
wiat przystankowych możemy przeznaczyć niewielkie środki finansowe.
Rozważaliśmy także możliwość aby część wiat wymienić. Koszty wymiany wiaty
wynoszą w granicach 4- 5 tys. zł.
Odnośnie przywrócenie Posterunku Policji Wójt Gminy poinformował, że w tej
sprawie nie czynimy starań, ponieważ nie mamy możliwości lokalowych. Jest
budynek dawnej siedziby Urzędu Gminy w Wilczycach, ale wymaga remontu.
Budynki Policji muszą być przystosowane i spełniać określone wymagania. Gmina
Wilczyce podlega pod Komisariat Dwikozy. Na dzień dzisiejszy w budynku Urzędu
Gminy Wilczyce utworzony jest punkt przyjęć interesantów. Czynny jest dwa razy
w tygodniu tj. w poniedziałek i środę od godz. 10:00 do godz. 11:00. Interesantów
przyjmuje dzielnicowy Piotr Czosnek.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Komendantowi Posterunku
Policji Panu Piotrowi Gniaź.
Pan Piotr Gniaź poinformował, że na dzień dzisiejszy w całym powiecie
sandomierskim tylko Gmina Klimontów złożyła akces powstania Posterunku Policji.
Powstanie Posterunku Policji, wiąże się z wydatkowaniem dużych kosztów
finansowych, nie każdą Gminę stać na ich wydatkowanie, ponadto budynki muszą
spełniać stosowne wymagania. Komendant poinformował, że Komisariat Policji
otrzymał nowy samochód terenowy. Na stronie internetowej od trzech miesięcy
działa anonimowa aplikacja, każdy zainteresowany może dokonać zgłoszeń
dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa. Następnie Komendant komisariatu omówił
działalność grup przestępczych. Zwrócił się do obecnych o spostrzegawczość
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i pomoc w tym zakresie.
Po wcześniejszych uzgodnieniach z Przewodniczqcym Rady Gminy o godz. 10:20
obrady Sesji Rady Gminy opuścił radny Leszek Sałata. Stan radnych wynosił 12 .
Ad. 10
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Ad. 11

Borowski Jarosław - zapytał Wójta Gminy w sprawie wyścigu kolarskiego.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, poinformował, że Wyścig
kolarski będzie organizowany w dniu 9 lipca 2017 r. Trasa wyścigu będzie skrócona,
wynosić będzie 12 km. Podczas Wyścigu Kolarskiego będą odbywały się
Mistrzostwa Polski strażaków w kolarstwie szosowym i wyścig
półprofesjonalistów. Wyścig rozpocznie się z miejscowości Wilczyce ( meta obok
stadionu sportowego) w kierunku miejscowości Zagrody-Peczyny- Przezwody do
Wilczyc.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przez Firmy są złożone oferty
dotyczące szkoleń w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do sołtysów o pobranie materiałów
i wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie Gminy.
Radny Aleksander Bidas zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie
drogi w Ocinku, dotyczy rozliczenia za wykonane prace.
Radny Dariusz Chmiel zwrócił się z zapytaniem do Komendanta Komisariatu
Policji, zapytał czy pojazdy rolnicze takie jak opryskiwacz ślęza i platforma jeżeli
fabrycznie nie zostały wyposażone w oświetlenie,czy obowiązkiem rolnika jest
zamontowanie oświetlenia, czy wystarczy tylko trójkąt ostrzegawczy.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Komendant Komisariatu Policji,
poinformował, że jeżeli oświetlenie nie jest zamontowane fabrycznie, wystarczy
tylko trójkąt ostrzegawczy.
W sprawie drogi w miejscowości Ocinek odpowiedzi udzielił Wójt Gminy,
poinformował, że z wykonawcą była podpisana umowa, zakończenie inwestycji było
planowane na koniec miesiąca września. Inwestycję tą firma zakończyła
na koniec miesiąca listopada. Drogi zostały odebrane protokołem przez komisję
gmmną.
Zgodnie z zapisami umowy i nie wywiązania się z terminu realizacji zadania
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zostały naliczone kary umowne.
W związku z powyższym o kwotę tą została pomniejszona faktura do wypłaty.
Środki finansowe na realizację zadania zostały pozyskane( promesa MSWiA) ,
wobec czego należało dokonać rozliczenia i zwrócić niewykorzystane środki
finansowe stanowiące kwotę naliczonych kar Wykonawcy zadania.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że tak jak w latach poprzednich jest
ogłaszany konkurs na sołtysa roku. Zjazd i Turniej sohysów odbędzie się
w dniach 24-25 czerwca 2017 r. w miejscowości Wąchock. Wobec powyższego
Wójt Gminy zwrócił się do sohysów o zorganizowanie spotkania i wytypowanie
sohysa, który reprezentował by naszą Gminę na Zjeździe i turnieju sohysów w
Wąchocku.
Ad. 12

W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. l 0:30 Przewodniczący Rady
Gminy Adam Krakowiak zakończył i zamknął obrady XXII Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Alicja Król
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