Protokół Nr XXXIII/2018
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 19 czerwca 2018 r.

Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust.! ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 20 l 7 poz. 1875 z poźn. 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).
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Krakowiak,
protokołowała przebieg obrad Pani Alicja Król- insp. ds. obsługi Rady Gminy.
Przewodniczący otwierając XXXIII 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 Michał Śmiechowski.
Następnie Przewodniczący
porządku obrad:

Rady

Gminy

przedstawił

projekt

proponowanego

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) Zapoznanie z etapem wykonanych prac przebudowy przepompowni wody na
stację wodociągową w miejscowości
Łukawa - wyjazd do miejscowości
Łukawa.
7) Opinia RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2017 r.
8) Dyskusja nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2017 r.
9) Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
10) Opinia RIO o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy
11) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
12) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwal w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,
b) udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2017 rok,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilczyce na lata 2018-2026,
d) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok,
e) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie Gminy Wilczyce.

t) zasad usytuowania na terenie Gminy Wilczyce, miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych,
g) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Wilczyce
13) Analiza projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce.
14) Analiza sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Wilczyce
z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
15) Analiza informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy
Wilczyce.
16) Informacja z analizy oświadczeń majątkowych przedłożonych Wójtowi Gminy
przez pracowników za 2017 r.
17) Informacja z analizy oświadczeń majątkowych przedłożonych
Przewodniczącemu Rady Gminy przez radnych za 2017 r.
18) Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy
Wilczyce za 2017 r.
19) Zapytania i interpelacje radnych.
20) Wnioski i zapytania.
21) Sprawy różne.
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 z XXXII Sesji Rady
Gminy z dnia 24 kwietnia 2018 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.5

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami,
poinformował, że w dniach 16 i 17 czerwca 2018 r. na terenie Gminy Wilczyce odbył
się wyścig kolarski "Doliną Opatówki" i V Mistrzostwa
strażaków w jeździe
rowerowej.
W tym roku po raz pierwszy wystartowały szkółki kolarskie w tym szkółka
z Wilczyc. Wyścig kolarski podzielony był na dwa etapy, w pierwszym dniu odbył
się wyścig szkółek rowerowych z terenu woj. świętokrzyskiego, w drugim dniu
wyścig Doliną Opatówki - V Mistrzostwa strażaków ( czwarte na terenie naszej
2

Gminy). Zawodnicy ze szkółki kolarskiej z Wilczyc w dwóch kategoriach zdobyli
I,I! i III miejsce.
W I etapie szkółka z Wilczyc otrzymała 13 rowerów, teraz przekazano 7 rowerów.
Zakup finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu.
Szkółka kolarska z Wilczyc reprezentuje Gminę Wilczyce w zawodach na
terenie naszego województwa a także i kraju,osiągnięcia szkółki są zadawalające.
Wójt Gminy podziękował Panu Stanisławowi Nowakowi - Komendantowi
Gminnemu, strażakom
za zaangażowanie
i zabezpieczenie
trasy wyścigu.
Kolarskiego.
Wójt Gminy podziękował Dyrekcji Szkoły Wilczyce i trenerowi za zaangażowanie
w utworzenie szkółki w Wilczycach.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że w dniu 17 czerwca uczestniczył
w uroczystości dnia rodziny w szkole w Radoszkach i wcześniej 05.06.2018 r.
w Wilczycach.
Następnie Wójt Gminy przekazał, że otrzymaliśmy promesy na odbudowę dróg
popowodziowych , pierwsza transza opiewała na kwotę 751 tys. zł, druga na
744 tys. zł, razem około 1,5 mln zł.
Z drugiej promesy (744 tys. zł) przy wkładzie własnym będziemy realizować drogę
wDarominie,
Tułkowicach od cmentarza w kierunku Tułkowic ( 700 mb) ,
Pęczynach ( l km) , Wilczycach w kierunku Ostra Góra, Jakubówka.
Po wystąpieniu
w maju nawalnego deszczu została zniszczona
droga
w miejscowości Przezwody w kierunku Pana Fudali. Została zgłoszona do Urzędu
Wojewódzkiego jako droga popowodziowa, była komisja, dokonała oględzin drogi,
jest możliwość uzyskania środków finansowych na jej remont.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilczycach była akcja pn. "Cała Polska czyta
Dzieciom".W czytaniu udział wzięła Pani Sekretarz, było również pasowanie na
czytelnika.
W dniu 5 czerwca 2018 r. odbyło się z posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Wilczycach na którym omawiane były m. inn. przygotowania do
wyścigu kolarskiego.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że w przyszłym roku chcielibyśmy
wyremontować odcinek drogi gminnej tj. od mostu na drodze powiatowej
w Dacharzowie w kierunku końca zabudowy przez wieś.
Trwają prace przy budowie ogólnodostępnego budynku sportowo-rekreacyjnego
w Wilczycach. Pierwszy etap budowy jest zakończony ( fundamenty, podmurówka,
ściany). Na zadanie to otrzymaliśmy z Lokalnej Grupy Działania Ziemi
Sandomierskiej 250 tys. zł., z budżetu gminy przekazaliśmy środki finansowe
w wysokości ok.90 tys. zł. Na wykonanie tej inwestycji zgłosiły się firmy z pośród
których wybrano tą która przedstawiła najkorzystniejszą
ofertę i tym samym
realizuje zadanie.
Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie termomodemizacji budynków użyteczności
publicznej nowego i starego budynku Urzędu Gminy, remizy OSP w Pielaszowie.
Ze względów finansowych zadanie to realizowane będzie w dwóch etapach.
Zgodnie z umową termin realizacji zadania przewidziany jest na miesiąc wrzesień
2018 r. Po ogłoszonym przetargu w przypadku niezgłoszenia się żadnej firmy na
wykonanie zadania będzie możliwość przesunięcia terminu jego realizacji.
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Wójt Gminy poinformował, że w miejscowości Dobrocice odbyła się uroczystość
Majówki. W uroczystości uczestniczyli goście zaproszeni, mieszkańcy Dobrocic
i okolicznych
miejscowości. Przy okazji tej uroczystości
dokonano odbioru
świetlicy wiejskiej.
Wykonano remont świetlicy wiejskich w Zagrodach i Gałkowicach -Ocin.
W miejscowości Zagrody plac wokół świetlicy został ogrodzony, jest wyodrębnione
miejsce na plac zabaw dla dzieci.
W ramach konkursu
Odnowa Wsi Świętokrzyskiej , w przypadku otrzymania
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego będzie wykonany remont ogrodzenia
budynku remizy OSP w Tułkowicach.
W latach przyszłych będziemy rozważać remont świetlicy w Dacharzowie.
W dniu 3 maja 2018 r. w kościele parafialnym w Darominie odbyła się uroczystość
obchodów Dnia strażaka "Św. Floriana". W uroczystości uczestniczyli goście
zaproszeni, strażacy, mieszkańcy. Wójt Gminy podziękował Prezesowi OSP
w Darominie, zespołowi za przygotowanie uroczystości.
Wójt Gminy poinformował, że uczestniczył w obchodach X Lecia Koła Gospodyń
Wiejskich w Wilczycach. Nadmienił również, że prężnie działa też Klub Seniora,
organizując różne spotkania i dodatkowe formy aktywności.
Wójt Gminy poinformował, że Pan Bogusław Teter przekazał środki finansowe
w wysokości 5 tys. zł dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilczyce.
Wójt podziękował Panu Tetrowi za szczególną wrażliwość w dostrzeżeniu ludzkiej
niedoli ofiarowując po raz kolejny pieniądze na ten cel. Nadmienił iż kwota w/w
została podzielona dla 10 szczególnie potrzebujących osób.
Wójt Gminy przekazał, że odbyło się spotkanie
z Dyrektorem Zarządzania
Kryzysowego Panem Sułkiem. Omawiany była procedura odnośnie odbudowy dróg
popowodziowych na kolejne lata.
Następnie Wójt Gminy nawiązał do spółek wodnych, w tej chwili nie funkcjonują na
terenie naszej gminy. Instytucja się zmieniła, powstały Wody Polskie - Państwowe
Gospodarstwa Wodne, które utworzono w wyniku reorganizacji zarządów melioracji.
Do Wód Polskich należy teraz regulacja rzeki Opatówki i regulacja cieku wodnego
w miejscowości Zagrody.
Na spotkaniu był poruszony temat udrożnienia cieków, które znajdują się w łąkach,
w związku z czym dobrze byłoby, aby na terenie Gminy powstała spółka wodna ,
która zajęła by się tym zadaniem. Następnie Wójt Gminy poinformował
o procedurach utworzenia spółek wodnych. Warunkiem utworzenia spółki jest
opłacanie składek. Nadmienił, że do spółek są dofinansowania.
Wójt Gminy poinformował, że z Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymaliśmy środki
finansowe w wysokości 30 tys. zł na doposażenie jednostek OSP. Zakupiliśmy po
2 kpI. defibrylatorów
i poduszek powietrznych dla OSP Wilczyce iŁukawy.
Sprzęt został przekazany w dniu 17 czerwca 2018 r. w obecności przedstawicieli
Państwowej Straży Pożarnej.
Wójt Gminy przekazał uczestniczącym w obradach sesji Rady Gminy, iż niektórzy
mieszkańcy Gminy otrzymali od byłego Wójta listy treści często nieprawdziwych.
Wójt Gminy kontynuując mówi, że nie chce się ustosunkowywać do poszczególnych
opinii, nie mniej jednak stwierdził, że takie posunięcia są niewłaściwe
i nieludzkie w postępowaniu byłego wójta. Pracę i zachowanie Wójta, radnego
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ocenia społeczeństwo i mieszkańcy. Pisanie tego typu listów i prowadzenie dyskusji
na temat jego treści jest niecelowe.
Wójt Gminy nawiązał do remontu budynku przepompowni wody w miejscowości
Łukawa, poinformował, że jest zmiana przeznaczenia budynku , z uwagi na
wykonywane prace, wpięcie wody do obiegu nie mogło nastąpić wcześniej. W tym
zakresie są wymagania i procedury, które muszą być spełnione z naszej strony.
Następnie Wójt Gminy przedstawił prezentację budynku przepompowni w Łukawie
przed jego remontem.
Ad.6

że kolejnym punktem porządku
obrad jest zapoznanie z etapem wykonanych prac przebudowy przepompowni wody
na stację wodociągową w miejscowości Łukawa - wyjazd do miejscowości Łukawa.
Przewodniczący

Rady

Gminy

poinformował,

Radni , sołtysi, goście zaproszeni udali się do miejscowości Łukawa
w celu
zapoznania się z etapem wykonanych prac przebudowy przepompowni wody na
stację wodociągową.
Dokonali oględzin prac wykonywanych w budynku
przepompowni. Budynek jest poddany gruntownej modernizacji. Wykonywane są
prace związane z wymianą stolarki okiennej , drzwiowej, ociepleniem elewacji ,
wymianą pokrycia dachowego wraz z dociepleniem oraz prace związane z wpięciem
istniejącej studni do infrastruktury wodociągowej. Prace wykonywane są estetycznie,
starannie bez uwag.
Ad.7

przystąpił do realizacji punktu 6 porządku obrad
- Opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2017 r.
Zwrócił się do Sekretarz Gminy o przedstawienie opinii RIO.
Przewodniczący

Rady Gminy

przedstawiła Uchwałę Nr 46/20 18
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
28 marca 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy
za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego
i objaśnieniami ( uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Katarzyna

Lukawska

-

Sekretarz

Gminy

Ad.8

W dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2017 r.
głos zabrała radna Teresa Pilch podkreśliła, że Wójt Gminy realizując zadania
związane
z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności,
rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami finansowymi. Opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach jest pozytywna, komisje pozytywnie
zaopiniowały
wykonanie budżetu Gminy Wilczyce za 20 I, komisja rewizyjna
sporządziła wniosek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium.
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Ad. 9
Przewodniczący
komisji rewizyjnej radny Stanislaw Kolasiński przedstawił
Protokół Nr 2/2018 z dnia 15 maja 2018 r. wraz z Wnioskiem komisji rewizyjnej
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilczyce
CProtokół wraz z Wnioskiem w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 10
Uchwałę Nr 82/20 l 8 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 23 maja 20 l 8 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej
w sprawie absolutorium
przedstawił
Przewodniczący
Komisji rewizyjnej
Stanislaw Kolasiński Cuchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.11

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu l l porządku obrad
- opinii komisji o projektach uchwał
na Sesję Rady Gminy. Zwrócił się do
przewodniczących komisji o przedstawienie protokołów z posiedzeń komisji.
Radna Teresa - przewodnicząca
komisji ochrony środowiska ... przedstawiła
Protokół Nr 1/20ł8 z dnia14 czerwca 20ł8 r.Cprotokół w załączeniu do niniejszego
protokołu)
Radny Edward Trznadeł - przewodniczący komisji gospodarki finansowej ...
przedstawił Protokół Nr 1/20 18 z dnia 15 czerwca 20 l 8 r. Cprotokół w załączeniu do
niniejszego protokołu).
Ad .12
Przewodniczący
Rady Gminy przystąpił do realizacji
porządku - rozpatrzenia projektów i podjęcia uchwał
a) Przewodniczący
Rady Gminy przedstawił projekt
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,

kolejnego

uchwały

12 punktu

w spraWIe

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XXXIII/ 211 /2018
sprawozdania finansowego za 20 17 r.,
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

w sprawie zatwierdzenia

b) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2017 rok,
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Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XXXIII1212/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 20 l 7 rok,
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, l radny wstrzymał od głosu.
c) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2026
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XXXIII/213/2018 zmieniająca uchwałę w sprawIe
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2026
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
d) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok,

w sprawIe

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XXXIII/ 214/2018 w sprawie wprowadzenia
w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok,

zmIan

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
e) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Wilczyce.
Innych zapytań do projektu uchwały radni nie zgłosili
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały
Radni podjęli Uchwalę Nr XXXIII/215/2018
w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wilczyce.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
f) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad
usytuowania na terenie Gminy Wilczyce, miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych,
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Radni podjęli Uchwalę Nr XXXIII1216/2018 w sprawie zasad usytuowania na
terenie Gminy Wilczyce, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
g) Przewodniczący

Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Wilczyce
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XXXIII/217/2018
w sprawie
ustalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Wilczyce
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwalone uchwały w załqczeniu do niniejszego protokołu.
Ad. 13
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 13 punktu porządku obrad Analizy Projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce.
Radni analizowali projekt Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy
Wilczyce. Po przeanalizowaniu i prowadzonej dyskusji do przedstawionego projektu
nie wnieśli uwag opiniując projekt pozytywnie. Regulamin opracowany jest zgodnie
z obowiązującym przepisami.
Za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 14 radnych.
Ad. 14
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy Gminy
Wilczyce z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 20 l 7 r.
Do sprawozdania radni nie wnieśli uwag, przyjmując sprawozdanie jednogłośnie.
( sprawozdanie w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 15
Wójt Gminy przedstawił informację o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok
2017 dla Gminy Wilczyce.

Do informacji radni nie wnieśli uwag, przyjmując
( informacja w załączeniu do niniejszego protokołu).
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informację

jednogłośnie.

Ad. 16
Pani Katarzyna Lukawska- Sekretarz Gminy przedstawiła informację z analizy
oświadczeń majątkowych przedłożonych Wójtowi Gminy przez pracowników za
2017 r. (informacja w załączeniu do niniejszego protokołu).
Sekretarz Gminy poinformowała w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych
Wojewodzie Świętokrzyskiemu przez
Przewodniczącego Rady Gminy Adama
Krakowiaka i Wójta Gminy Roberta Palucha za 2017 r. Oświadczenia zostały
złożone w ustawowym terminie, po dokonaniu analizy przez Wojewodę , zostały
odesłane i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej (pismo Wojewody w załączeniu do niniejszego
protokołu).
Ad.17
Adam Krakowiak Przewodniczący Rady Gminy - przestawił informację
z analizy oświadczeń majątkowych przedłożonych Przewodniczącemu Rady Gminy
przez radnych za 2017 rok ( informacja w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.lS
Z uwagi na nieobecność na Sesji Rady Gminy przedstawiciela Policji _
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy
Wilczyce za 2017 r. nie została przedstawiona.
Ad. 19
W zapytaniach i interpelacjach radnych radni nie zabrali głosu.
Ad. 20
We wnioskach i zapytaniach radni nie zabrali głosu.
Ad. 21

W sprawach różnych głos zabrali:
radny Eugeniusz Król zadał pytanie w sprawie odwodnienia mleJscowoSCl
Wysiadłów. Wody opadowe z drogi powiatowej
zalewają gospodarstwa rolne
znajdujące się przy drodze.

radny Alekasander Bidas
zwrócił się do radnego powiatowego w sprawie
możliwości wycięcia zakrzaczeń przy drodze powiatowej Łukawa KościelnaWilczyce.Radny zwrócił się do Wójta Gminy o możliwość wycięcie zakrzaczeń przy
9

drogach gminnych Łukawa Kościelna, Łukawa Zakrzacze.
Radny Dariusz Chmieł
zwrócił się z zapytaniem
do Wójt Gminy równIez
w sprawie możliwości wycięcia zakrzaczeń w miejscowości Ocinek przy drodze
gminnej od posesji Pana Mulika.
Radny Jan Juda zwrócił się do Wójta Gminy

w sprawie możliwości WYCIęCia
zakrzaczeń w miejscowości Radoszki przy drogach w wąwozach oraz możliwości
wykopania rowu w kierunku Podgajówka z uwagi na niski teren, wezbranie wód po
opadach deszczu zalewających drogę i znajdujące się przy niej gospodarstwa.
Radny Jarosław Borwski
wrócił się do radnego powiatowego
w sprawie
możliwości wycięcia zakrzaczeń
przy drodze powiatowej Daromin w kierunku
Pielaszowa.
Na zadane pytania przez radnych odpowiedzi udzielił radny powiatowy Ryszard
Dąbrowski, poinformował, że w połowie miesiąca kwietnia odbyło się wyjazdowe
posiedzenie komisji drogownictwa, która dokonała oględzin dróg powiatowych na
terenie Gminy. Radny zgłaszał wycięcie zakrzaczeń, ale jeszcze temat ten poruszy
na najbliższym posiedzeniu komisji.
W sprawie odwodnienia miejscowości Wysiadłów Wójt Gminy poinformował, że
temat ten był już poruszany, była komisja z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych
były ustalenia. Po stronie Gminy odwodnienie zostało wykonane, wykopany został
rów w kierunku łąk, zalożone przepusty. Są kolejne zgłoszenia nie tylko
z Wysiadłowa ale też i z innych miejscowości w sprawie kopania rowów, prace
sukcesywnie w miarę możliwości będziemy wykonywać. W miejscowości
Wysiadłów wg zgłoszeń mieszkańców i radnego zostało wykonane dużo prac
związanych z odwodnienia i kopaniem rowów, miejscowość ta powinna być
wzorem dla innych miejscowości
z uwagi na ilości wykonanych prac w tym
zakresie.
Jeśli chodzi o odwodnienie odcinka drogi na wysokości posesji Pani Łukawskiej , jest
to zadanie powiatu. Przy budowie drogi powiatowej należało zgłaszać wszelkie
usterki do wykonawcy.
Ad.22

W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 12:05 Przewodniczący
Gminy zamknął obrady XXXIII Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Alicja Król
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