Protokół Nr XXXIV/ 2018
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 03 lipca 2018 r.
Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z poźn. zm).
Obrady rozpoczęto o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Wilczyce.
W sesji uczestniczyli: radni, soltysi, goście zaproszeni (listy obecności w załączeniu
do protokołu).
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Krakowiak,
protokołowała przebieg obrad Pani Katarzyna Łukawska - Sekretarz Gminy.
Przewodniczący otwierając XXXIV Sesję Rady Gminy powitał radnych, Wójta
Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, soltysów, gości zaproszonych,
pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz stwierdził, że obrady są
prawomocne.
W sesji uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 15 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany projekt porządku
obrad:
Proponuję następujący porządek obrad:
l) Otwarcie Sesj i i powitanie.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5) Informacja Wójta Gminy z dzialalności między sesjami.
6) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
7) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwal w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok,
b) przekazania projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce do
organu regulacyjnego
8) Zapytania i interpelacje radnych.
9) Wnioski i zapytania.
10) Sprawy różne.
11) Zakończenie obrad
Ad.3

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
P.-zewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony proponowany
porządek obrad. Za zatwierdzeniem porządku obrad głosowało 15 radnych.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 4 punktu porządku obrad
- przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
P,'zewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół z XXXIII Sesji Rady

Gminy z dnia 19 czerwca 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 na dzisiejszej sesji Rady Gminy gościmy Panią Agatę Wojtyszek Wojewodę
Świętokrzyskiego, Pana Jacka Sułka Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,
Panią Dianę Głownia Rzecznika Prasowego Wojewody ,Pana Waldemara Maruszczaka
Radnego powiatu oraz radcę prawnego Pana Pawła Kruka.
Wójt Gminy podsumował środki finansowe otrzymane od wojewody i realizację zadań
inwestycyjnych dotyczących odbudowy dróg popowodziowych na terenie Gminy.
Dofinansowanie od Wojewody jest na poziomie 80 %, Wójt Gminy podziękował Pani
za otrzymane Środki finansowe.
Następnie wójt Gminy przedstawił prezentację zadań inwestycyjnych wykonanych
w latach 2016-2018 są to :
W 2016 r.-przebudowa drogi Wilczyce-Kolonia Sobótka ( l km) - promesa 365 tys. zł.
droga wykonana w 2016 r.
- przebudowa drogi Przezwody -Przezwody Kolonia wraz z odwodnieniem( 800
mb)wykonany rów i założone przepusty, wykonana z otrzymanych środków
popowodziowych,
- remont drogi Ocinek- Wysiadłów(671 mb), zadanie realizowane w miejscowości
Ocinek,
- remont drogi Ocinek-Kichary Nowe.
W 2017 r. otrzymaliśmy promesę w kwocie 414 tys zł.
Wykonaliśmy przebudowę dróg:
- Zagrody- Wincentów na odcinku 1035 mb w miejscowości Zagrody - Dacharzów.
Wykonano zabezpieczenie dna wąwozu lessowego wraz z zamontowaniem barierek.
- drogi gminnej Wilczyce -Jakubówka
- drogi gminnej Podgajówka-Dacharzów( 788 mb) w miejscowości Radoszki ,
Wykonano remont mostu na rzece Opatówce w miejscowości Dobrocice-Pielaszów.
Położono nową nawierzchnie, zamontowano barierki.
Wykonaliśmy remont drogi gminnej Pielaszów -Wesołówka , jest to odcinek drogi
łączący gminę Wilczyce z gmina Lipnik. Na drodze tej położono nową nawierzchnię
asfaltowa. Na drogę ta pozyskaliśmy środki finansowe w wysokości 482 tys. zł.
Wykonano odbudowę drogi Daromin -Wieś w miejscowości Daromin, jest to droga
prowadząca w kierunku kościoła, szkoły i remizy strażackiej. Na drodze tej położono
nową nawierzchnię asfaltową.
Wykonano drogę Dacharzów -Win centów, jest to droga prowadząca w kierunku lasu.
W 2018 r. otrzymaliśmy od Wojewody środki finansowe,
pierwszą promesę
otrzymaliśmy na kwotę 75 I tys. zł z której realizować będziemy:
- remont drogi Wilczyce -Bugaj ( droga od stadionu sportowego w Wilczycach
w kierunku miejscowości Bugaj w kierunku Pana Siudaka,
- remont drogi gminnej Przezwody-Bugaj ( droga prowadząca do gospodarstwa
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sadowniczego P. Konarskiego) ,
- drogę wewnętrzna w miejscowości Wilczyce w kierunku byłego PGR-u,
- drogę gminna Tułkowice - Przezwody ,
Otrzymaliśmy kolejną drugą promesę w kwocie 744 tys. zł. Będą wykonane remonty
dróg:
- drogi gminnej Tułkowice- Wilczyce (600 mb) , w miejscowości Wilczyce
i Tułkowice, droga prowadząca w kierunku miejscowości Tułkowice
- remont drogi w miejscowości Wilczyce -Ostra Góra- Jakubówka ( 545 mb) jest to
droga łącząca drogę powiatową z drogą gminną
- remont drogi gminnej Daromin - Daromin Gościniec na odcinku 617mb, droga
prowadząca do kościoła, łącząca dwie części miejscowości Daromin,
- drogi w miejscowości Pęczyny koło w miejscowości Pęczyny ( 995 mb) - termin
realizacji tej drogi jest do 05 października 2018 r.
- droga w miejscowości Przezwody ( ostatnio zniszczona wskutek nawalnego deszczu)
Podsumowując w latach 2016-2018 otrzymaliśmy środki finansowe od Wojewody
w wysokości 3 155 tys. zł., jest to dofinansowanie w wysokości 80 %. Problemem jest
dla nas wkład własny. Mamy też do realizacji inne zadania na które musimy też
zabezpieczyć środki finansowe. Wójt Gminy podziękował Pani Wojewodzie za
otrzymane środki finansowe na drogę w miejscowości Przezwody.
Następnie Wójt Gminy odczytał ranking Szkół po egzaminie gimnazjalnym. Szkoła
w
Wilczycach
zajęła
wysokie
II
miejsce
w
powiecie.
W ubiegłym roku zainwestowaliśmy również środki finansowe na przebudowę części
budynku szkoły w Wilczycach z przeznaczeniem na przystosowanie części
pomieszczeń szkoły do oddziału przedszkolnego.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Pani Agacie Wojtyszek
Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Wojewoda
podziękowała Wójtowi Gminy za
przedstawienie informacji o realizacji zadań inwestycyjnych z pozyskanych środków
finansowych na terenie Gminy. Wojewoda wspomniała, ze w dniu 26 maja 2018 r.
deszcz nawalny nawiedził nasze Województwo, m. in. Gminę Wilczyce. Została
zgłoszona droga w miejscowości Przezwody, która ucierpiała w wyniku deszczu.
Na miejscu była komisja wraz z Dyrektorem P. Sułkiem , która zakwalifikowała drogę
do odbudowy, na którą zostały przyznane środki finansowe. Wojewoda podkreśliła, że
Wójt Gminy przykłada duża wagę do tego aby nowa nawierzchnia była dobrej jakości
i służyła na kolejne lata mieszkańcom.
Pani Wojewoda podkreśliła, że warto jest inwestować w odbudowę dróg jak i innych
zadań inwestycyjnych również w szkołach, przedszkolach itp. Nadmieniła, że będą
Programy dofinansujące, żłobki, kluby seniora, warto byłoby z nich skorzystać .
Wojewoda nadmieniła również, że dużym zadaniem inwestycyjnym było wykonanie
remontu mostu na rzece Opatówce w miejscowości Dobrocice-Pielaszów. Inwestycja
ta służy dla mieszkańców
Dobrocic, Pielaszowa jak i mieszkańców gminy.
Pani Wojewoda powiedziała, że naszym celem jest to, aby nieść pomoc samorządom
natychmiast w ich najtrudniejszych sytuacjach.
Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek podziękowała za zaproszenie na
obrady dzisiejszej Sesji Rady Gminy, obecnym życzyła wszystkiego najlepszego.
Podkreśliła rolę Wójta dobrego gospodarza Gminy Wilczyce.
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Następnie Pani
Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski
i Pan Jacek Sułek
Dyrektor
Wydziału
Infrastruktury i Rozwoju
Świętokrzyskiego
Urzędu
Wojewódzkiego wręczyli Wójtowi Gminy promesę na kwotę 233 tys. zł na remont
drogi w miejscowości Przezwody( dofinansowanie 80 %). Następnie nastąpiło
podpisanie umów przez Panią Wojewodę, Wójta i Skarbnika Gminy na dotację na
drogi popowodziowe :
Wilczyce-Bugaj- 329 215,00 zł., Przezwody-Bugaj- 41 131,00 zł, remont drogi
gminnej Tułkowice-Przezwody- 210 000,00 zł, drogę wewnętrzną w miejscowości
Wilczyce 160 011,00 zł.
Wojewoda podziękowała Panu radnemu powiatu Panu Waldemarowi Maruszczakowi
za współpracę.
Wójt Gminy powiedział, że na w/w drogi są ogłoszone przetargi, termin realizacji
dróg jest do 30 sierpnia 20 I 8 r. Wójt Gminy podziękował Pani Wojewodzie, Panu
radnemu powiatu Maruszczakowi a współpracę. Poinformował, że w 2018 r.
realizować będziemy trzy zadania wspólnie z powiatem.
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 przewodniczącego
komisji
ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjałnych i porządku
publicznego o przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji.
Radna Teresa Pilch przewodniczący komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury,
sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego przedstawiła Protokół
Nr 4/20 I8 z dnia 02 lipca 2018 r. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych rady
gminy - (protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.7
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji
obrad - rozpatrzenia projektów i podjęcia uchwał

kolejnego 7 punktu

porządku

a) Przewodnicz:lcy Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podj<;li Uchwałę Nr XXXIV/218/2018
w budżecic Gminy Wilczyce na 2018 rok
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

w sprawie wprowadzenia

zmIan

b) Przewodniczący
Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
przekazania projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wiłczyce do
organu regtil:lcyjnego
4

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXXIV/ 219 /2018 w sprawie przekazania projektu
regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce do organu regulacyjnego
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwalone uchwały w załączeniu do niniejszego protokołu.
Ad .8
W zapytaniach i interpelacjach głos zabrał radny Edward Trznadel zwrócił się do
Pana Jacka Sułka Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w sprawie przybliżenia procedury założenia
spółki wodnej.
Pan Jacek
Sułek
Dyrektor
Wydziału
Infrastruktury
Rozwoju
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował o spółkach wodnych
poinformował , że źródłem finansowania spółek wodnych są środki finansowe
przekazane od Ministra Rolnictwa w wysokości około 500 tys. zł. Środki finansowe
co roku dzielone na spółki wodne , które są formalnie
zarejestrowane i
działające,przypada od 20 do 80 tys. zł środków finansowych rocznie na realizacje
prac. Pan Dyrektor zachęcił do założenia takiej spółki. Założycielami spółki mogą
być rolnicy i samorząd.
radna Teresa Pilch podziękowała Wójtowi Gminy za realizację placu zabaw
w miejscowości Zagrody, oraz poprawienia
przejazdu na drodze w kierunku
miejscowości Tułkowice. Radna zapytała
w sprawie możliwości przestawienia
i dostawienia jednego znaku odblaskowego przy drodze w miejscowości Dacharzów
przy skręcie na most oraz wycięcia zakrzaczeń przy drodze
od Dacharzowa
w kierunku miejscowości Zagrody.
Ad 9.
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Ad.10
W sprawach różnych głos zabrali:
Pan Waldemar Maruszczak - Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa podziękował za dobrą współpracę. Nawiązał do zapytania radnej w sprawie
postawienia dodatkowego znaku
odblaskowego przy drodze
w miejscowości
Dacharzów przy skręcie ma most na rzece Opatówce, sprawę przekaże do Starostwa
Powiatowego. Kierownik nawiązał do ukształtowaniu terenu naszej gminy, do suszy,
poinformował że ruszają programy rolnicze, będą przyjmowane wnioski
na
program " Mała Modernizacja Gospodarstw"( 60 tys zł). i program" Młody
Rolnik".Zachęcił do składania wniosków. Podziękował za internetowe i tradycyjne
złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie.
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Pani Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski podziękowała za dobrą współpracę.
Poinformowała o nowym rządowym programie "wyprawka
plus". Zachęciła do
elektronicznego składania wniosków, metoda tradycyjna od miesiąca sierpnia.
Poinformowała, o programach drogowych, które były realizowane, i kolejnych
nowych programach, które będą realizowane jesienią. Wojewoda zachęciła do
składania wniosków o pozyskanie środków finansowych.. Dofinansowanie wynosić
będzie do 80 %.
Pan Jacek Sułek Dyrektor
Wydziału nawiązał do wypowiedzi Wojewody
poinformował, że jeszcze w tym roku będzie ogłoszona kolejna edycja nowego
programu drogowego . Zachęcił również do składania wniosków o pozyskanie
środków finansowych na odbudowę dróg.
Dyrektor poinformował, ze od I stycznia zmieniło się prawo wodne. Przy nowych
ujęciach wody zmieniły się procedury, muszą one mieć tzw. strefY ochronne.
Z zasobami wody w województwie świętokrzyskim są problemy, przyczyniają się do
tego nawałnice i tegoroczna susza. Badania specjalistyczne wykazują, że ujęcia wód
podziemnych są coraz niższe.
Dyrektor nawiązał do suszy, występuje ona 'szczególnie w zbożach ozimych i jarych.
Zachęcił do składania wniosków. Powołana prze Wójta Gminy komisja
będzie
szacowała straty.
Radny Eugeniusz Król zwrócił się do radnego powiatu Pana Maruszczaka w sprawie
odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Wysiadłów. Przy ulewnych deszczach
woda zalewa gospodarstwa rolne usytuowane przy tej drodze.
Wójt Gminy poinformował, że temat odwodnienia miejscowości Wysiadłów był już
poruszany. Były ustalenia z powiatem, było spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg
Powiatowych w którym uczestniczył również radny powiatowy pan Ryszard Ciźla.
Ustalenia były takie, że Gmina wykopie rowy w łąki, natomiast powiat wykona
odwodnienie drogi. Gmina wywiązała się z zadania, natomiast ze strony powiatu nie
podjęto żadnych działań. Odwodnienie całej miejscowości Wysiadłów jest trudnym
zadaniem do wykonania, z uwagi na to, że kilka lat temu była realizowana z powiatem
wspólna budowa drogi. Na wykonanie tego zadania przez Gminę zaciągnięty był
kredyt, który spłacany jest do dnia dzisiejszego. W chwili obecnej nie ma potrzeby
zaciągać następnego aby ponownie wspólnie z powiatem dokonać przebudowy tej
drogi. Jedynie co można zrobić to wykonać odwodnienie drogi.
Ad.H
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. II :08 Przewodniczący
Gminy zamknął obrady XXXIV Sesji Rady Gminy.
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