..
Protokół Nr XXXVI 2018
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994). 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 XXXV 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 13 radnych na ogólną liczbę 15 radnych.
Nieobecni na Sesji rady Gminy byli radni: Edward Trznadel i Leszek Sałata- (listy
obecności w załączeniu do niniejszego protokołu)
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany projekt porządku
obrad:
I) 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) Opinia komisji o informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze
2018 r.
8) Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za
I półrocze 2018 r.
9) Dyskusja i przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za
I półrocze 2018r.
10) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwal w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilczyce na lata 2018-2026,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok,
c) przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce,
d) utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława
Młodożeńca w Wilczycach,
e) ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
wraz z innymi formami wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Wilczyce.
II) Informacja o ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy Wilczyce.
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12) Zapytania i interpelacje radnych.
13) Wnioski i zapytania.
14) Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. wpłynął
wniosek Wójta Gminy o umieszczenie w porządku obrad Sesji Rady Gminy projektu
uchwały zmieniająca w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
Następnie Przewodniczący
Gminy.

Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta

Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały zmieniająca
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. zostanie
umieszczony w punkcie 10 podpunkcie "r' , następnie przedstawił projekt porządku
obrad z uwzględnieniem wprowadzonego projektu uchwały.
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 działalności między Sesjami.
6) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
7) Opinia komisji o informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze
20 18 r.
8) Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za
I półrocze 2018 r.
9) Dyskusja i przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za
I półrocze 2018r.
10) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilczyce na lata 2018-2026,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok,
c) przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce,
d) utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
im. Stanisława
Młodożeńca w Wilczycach,
e) ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
wraz z innymi formami wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Wilczyce.
t) zmieniająca w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
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11) Informacja o ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy Wilczyce.
12) Zapytania i interpelacje radnych.
13) Wnioski i zapytania.
14) 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 13 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 XXXIV Sesji Rady
Gminy z dnia 03 lipca 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 kończymy I etap remontu i przebudowy dróg gminnych z promes otrzymanych
w miesiącu marcu i kwietniu 2018 r. Wykonane były 4 drogi w miejscowościach
Wilczyce, Bugaj,Tułkowice, Przezwody .Zadania inwestycyjne realizowane były
przez Firmę Drokam, kolejne zadania realizowane będą przez firmę Dylmex ze
Staszowa. Będą realizowane następne 4 drogi popowodziowe w miejscowościach
Wilczyce,Tułkowice, Pęczyny, Daromin. Termin realizacji inwestycji jest do
dnia 05 października. Po wystąpieniu nawalnego deszczu zgłosiliśmy również drogę
w miejscowości Przezwody. Zadanie jest już po przetargu, termin realizacji jest do
dnia 26 października 2018 r.
Złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy promesę na remont zniszczonego odcinka drogi
w Wilczycach, będziemy chcieli zadanie to zrealizować również do końca miesiąca
października.
Obecnie realizowane są trzy odcinki dróg powiatowych, są to zadania które ustalane
były wspólnie z powiatem.
Zakończona jest budowa drogi
w miejscowości Bożęcin, zbliżamy się do
zakończenia realizacji drogi Wilczyce-Łukawa Kościelna (odcinek drogi ponad 600
mb) i drogi Wilczyce w kierunku miejscowości Bugaj jest to odcinek drogi 1000 mb.
Po wystąpieniu nawalnych deszczy zgłosiliśmy do Urzędu Wojewódzkiego kolejne
odcinki dróg, które chcielibyśmy wspólnie z powiatem wyremontować m. inn.
Odcinek drogi Wilczyce od drogi powiatowej w kierunku miejscowości Bugaj.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że wykonaliśmy
punkt przedszkolny
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w Szkole Podstawowej w Wilczycach. Zostanie uruchomiony od I września 2018 r.,
zapisanych jest 30 dzieci z terenu gminy. Koszty tego zadania wyniosły ponad
40 tys. zł.
Wójt Gminy poinformował, że do Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Odnowy
wsi Świętokrzyskiej złożyliśmy 3 wnioski na które otrzymaliśmy dofinansowanie.
Będą realizowane zadania : budowa ogrodzenia placu remizy OSP w Tułkowicach,
budowy altany przy OSP w Radoszkach, zakup i zamontowanie na stadionie
sportowym w Wilczycach zadaszeń dla zawodników rezerwowych.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że jest już na ukończeniu budowa
ogólnodostępnego budynku sportowo-rekreacyjnego w Wilczycach. Wykonane jest
już centralne ogrzewanie
instalacja wodno- kanalizacyjna , malowanie i płytki.
Koszty zadania wyniosły 350 tys zł. Na zadanie to z LGD otrzymaliśmy 250 tys. zł,
z budżetu gminy dołożyliśmy 100 tys .zł.
Na dzień 07 września 2018 r. zaplanowany jest odbiór
zadań wykonanych
w hydroforni w miejscowości Łukawa.
Prace dobiegają końca, budynek jest
odnowiony
Koszty tego zadania wyniosły prawie 700 tys. zł. Studnia jest
uruchomiona. Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie z PRO W w wysokości
63,6 % pozostała część to wkład własny.
Musimy zabezpieczyć środki finansowe na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków. W I etapie wykonaliśmy ponad 30 takich oczyszczalni. W II etapie na
zadanie zapisanych jest 48 mieszkańców.
W dniu t 9 sierpnia 2018 r. na stadionie sportowym w Wilczycach odbyły się
uroczystości XII Gminnego Święta Plonów. Uroczystości rozpoczęły się o godz.
13:30 Mszą Św. Polową, celebrowaną przez księdza proboszcza z Parafii Daromin
przy koncelebracie księży z Parafii Jankowice i Łukawa. Gospodarzami Dożynek
byli mieszkańcy z miejscowości Dacharzów i Daromin.
W konkursie wieńcy dożynkowych wytypowany został wieniec z miejscowości
Ocinek, który reprezentował
naszą Gminę na dożynkach
powiatowych
w miejscowości Dwikozy .
Wójt Gminy podziękował sohysom, radnym, strażakom , sołectwom i Kołom
Gospodyń wiejskich za przygotowanie wieńcy dożynkowych i uczestniczenie
w uroczystości dożynkowej.
W dniu 26 sierpnia 2018 r. braliśmy udział w dożynkach powiatowych.
Wójt Gminy podziękował za organizację dożynek powiatowych, podziękował
wszystkim za uczestniczenie
w dożynkach, następnie sołectwu Ocinek wręczył
nagrodę za prezentację wieńca dożynkowego.
Ad. 6 i 7
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 6 i 7 porządku obrad
- tj. pkt.6) opinii komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy,
pkt. 7) opinii komisji o informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce
za I półrocze 2018 r.
Przewodniczący
Rady Gminy zwrócił się do przewodniczącego
komisji
ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku
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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 5/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych rady
gminy - (protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.8
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego 8 punktu porządku
obrad - opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za
I półrocze 20 I 8 r.
Agnieszka Wrzosek- Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr 104/2018 VI
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
20 sierpnia 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Wilczyce za I półrocze 2018 roku ( Uchwała w załączeniu do niniejszego
protokołu).
Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji pkt. 9 porządku obrad
tj. dyskusji i przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce
za I półrocze 2018 r.
Radna Teresa Pilch odniosła się do informacji z wykonania
budżetu Gminy
Wilczyce za I półrocze 2018 r., uzasadniła, że zaplanowane do realizacji zadania są
wykonane zgodnie z planem i potrzebami. Pod względem finansowym oraz
gospodarczym zostały wykonane prawidłowo. Komisje zaopiniowały wykonanie
budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 2018 r. pozytywnie.
Innych zapytań radni nie zgłosili przyjmując jednogłośnie Informację z wykonania
budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 20 I 8 r. Za przyjęciem informacji
z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 2018 r. głosowało 13 radnych.
Ad. 10

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 2018-2026, ,
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Radni podjęli Uchwałę Nr XXXV /22012018 zmiemająca uchwałę w spraWIe
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2026,
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
b) 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 Uchwałę Nr XXXV /221/2018 w sprawie wprowadzenia
w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok,

zmian

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
c) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce,

przyjęcia

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce,
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXXV/222/2018
dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce,

w sprawie

przYjęcia regulaminu

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
d) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia
Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca
w Wilczycach,
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXXV /223/2018 w sprawie utworzenia Punktu
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca
w Wilczycach,
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
e) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz
z innymi formami wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wilczyce.
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Radni podjęli Uchwałę Nr XXXV /224/2018 w sprawie ustalenia sieci publicznych
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z innymi formami
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wilczyce.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
f) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmiemająca w sprawie
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ..
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXXV /225/2018 zmieniająca w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwalone uchwały w załqczeniu do niniejszego protokołu.
Ad.II
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 1I pkt. porządku obrad Informacja o ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy Wilczyce.
Stanisław Nowak- Komendant Gminny OSP przedstawił informacje o ochronie
przeciwpożarowej na terenie Gminy Wilczyce( informacja w załqczeniu do
niniejszego protokołu).

Ad .12

W zapytaniach i interpelacjach głos zabrali:
radny Dariusz Chmiel - zgłosił podmycie asfaltu na nowo wybudowanej drodze
w miejscowości Ocinek.
Radny Aleksander Bidas zgłosił usunięcie zakrzaczeń przy drodze gminnej
w Łukawie Kościelnej w kierunku Podłącza, Łukawie Zakrzacze do drogi krajowej,
oraz uzupełnienia ubytków na drodze w Łukawie Zakrzacze w kierunku Łukawy
Rządowej.
radna Teresa Pilch zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie planu
wykaszania poboczy, zapytała czy będą systematycznie wykaszane, zgłosiła również
potrzebę wycięcia zakrzaczeń i wykoszenia poboczy przy drogach.
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radny Jan Juda zgłosił także potrzebę wycięcia zakrzaczeń przy drogach
w Radoszkach
Na zgłoszone potrzeby przez radnych Wójt Gminy udzielił odpowiedzi w sprawie
uzupełnienia ubytków prace będą systematycznie wykonane.
W sprawie wycinania zakrzaczeń i wykaszania poboczy poinformował, że prace są
sukcesywnie, systematycznie na bieżąco wykonywane wg zgłoszeń.
Ponadto Wójt Gminy nadmienił, że na terenie Gminy uzupełniane jest oświetlenie
uliczne.
Radna Elżbieta Smolarska zwróciła uwagę na uzupełnianie ubytków na drodze
gminnej asfaltowej w Pielaszowie, radna nadmieniła, że znów są powybijane
i powodują utrudnienia w ruchu.
Radny Jarosław Borowski zgłosił remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Daromin.
Radny Aleksander Bidas zgłosił zniszczony odcinek drogi gminnej asfaltowej
w Łukawie Kościelnej w kierunku Podłącza.
Radny Janusz Pietraszewski zgłosił potrzebę zamontowania koszy na drodze
( bruczku) w kierunku szkoły. Zgłosił zniszczony odcinek drogi gminnej WilczycePodłącze Gałkowice-Ocin. Ponadto radny sugerował aby do właścicieli posesji
wystosowane zostały pisma w sprawie wycięcia zakrzaczeń.
Radna Teresa Piłeh nawiązała do wypowiedzi radnego i również sugerowała aby
do właścicieli posesji wystosowane zostały pisma w sprawie wycięcia zakrzaczeń.
Na zadane pytania przez radnych odpowiedzi udzielił Wójt Gminy poinformował,
że z uwagi na ukształtowanie terenu, warunki atmosferyczne i słaba podbudowa dróg
powoduje to, że uzupełnienia ubytków na drogach znów ulegają niszczeniu, są one
nietrwałe.
W sprawie wycinania zakrzaczeń , na początku kadencji była podpisana umowa
z Firmą, ale zrezygnowała z uwagi na zabieranie wyciętego drzewa przez
mieszkańców.
W sprawie wystosowania pism do właścicieli posesji, można je ponowić, były
prowadzone rozmowy ale nie przyniosło to żadnego efektu.

Ad 13.

Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
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Ad.14
W sprawach różnych głos zabrali :
radny Stanisław Kolasiński
- Przewodniczący Komisji rewizyjnej przedstawił
protokół Nr 3/2018 z dnia 23.08.2018 r. (protokół w załączeniu do niniejszego
protokołu)
radny Jarosław Borowski zwrócił się z zapytaniem do radnych powiatowych
w sprawie remontu odcinka drogi powiatowej Przezwody-Daromin, jest zniszczona.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił radny powiatowy Ryszard Ciźla radny
powiatowy, Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej poinformował, że razem
z radnym powiatowym Ryszardem Dąbrowskim współpracują razem w komisji
rozwoju gospodarczego, drogownictwa, transportu zbiorowego oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy i zabiegają o drogi powiatowe na terenie Gminy Wilczyce i
powiatu. W sprawie dróg powiatowych przebiegających przez naszą gminę na
bieżąco prowadzone są rozmowy z Wójtem Gminy. Dzięki współpracy samorządu
gminnego na bieżąco realizowane są prace na drogach. Prowadzony jest remont
drogi powiatowej w miejscowości Wilczyce
w kierunku miejscowości Bugaj. Wspólnie w pierwszej kolejności w tej kadencji
udało nam się wykonać drogę powiatową w miejscowości Gałkowice-Ocin.
Duży nacisk kładziemy na budowę dróg. Dbając o obszar całej gminy dbamy
o swoje miejsce zamieszkania. Potrzeb jest bardzo dużo, ale w miarę możliwości je
realizujemy. Drogi ulegają niszczeniu, uzupełnianie i łatanie ubytków na drogach
jest nietrwałe, szybko ulegają ponownemu niszczeniu.
Radny powiatowy nawiązał do funkcjonowania szpitala w Sandomierzu nadmienił,
że szpital został uznany za jeden najlepszy w województwie, jego funkcjonowanie
jest na dobrym poziomie.
Następnie radny powiatowy, Prezes ŚIR poinformował, że Świętokrzyska Izba
Rolnicza podczas uroczystości jabłkobrania
w Obrazowie organizować będzie
stoisko owoców i warzyw wraz z pokazem , bezpłatną degustacja potraw, oprawę
muzyczną prowadził będzie Zespół Wilczanie.
radna Teresa Pilch wsłuchując się w wypowiedź radnego powiatowego zwróciła
uwagę na nieobecność radnego na poprzednich obradach Sesji Rady Gminy, radna
nadmieniła, że brakowało nam radnego wypowiedzi i wyjaśnień dotyczących dróg
powiatowych.
Radny Jan Juda zwróciła się z zapytaniem do radnego powiatowego w sprawie
drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Radoszki, radny nadmienił, że
ukształtowanie terenu gminy jest takie jakie jest, po ulewnych deszczach odcinek
drogi powiatowej jest zalewany ze wszystkich stron. Radny zwrócił uwagę na
zamulone rowy, przepusty, należałoby podjąć działania w celu ich udrożnienia co
umożliwiłoby lepszy odpływ wód podczas obfitych opadów deszczu. Radny
powiedział, że dzwonił i rozmawiał w tym temacie, ale z rozmów wynikało, że nie
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ma możliwości ani środków finansowych na wykonanie powyższych prac.
Radny Eugeniusz Król zwrócił się z zapytaniem do radnych powiatowych
w sprawie odwodnienia odcinka drogi powiatowej w miejscowości Wysiadłów.
Na zadane pytania przez radnych odpowiedzi udzielił radny powiatowy Ryszard
Ciźla, powiedział, że jest gotowy do pracy i prowadzenia dialogu. Będziemy robić
wszystko, prowadzić rozmowy z mieszkańcami
i dążyć do porozumień
w kierunku osiągnięcia celu. Razem z radnym powiatowym Dąbrowskim jesteśmy
otwarci i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców.
W sprawie przepustów i rowów będziemy dążyć aby ich udrożnić.
W uzupełnieniu wypowiedzi radnego powiatowego Ryszarda Ciźli Wójt Gminy
dodał, że potrzeb jest więcej niż naszych środków finansowych i możliwości.
W sprawie odwodnienia dróg powiatowych jest problem z odwodnieniem drogi
powiatowej w Wysiadłowie. Była to duża inwestycja, zaciągnięty był kredyt na
realizacje tego zadania. Jeśli jest planowane zadanie inwestycyjne między powiatem
a gminą, to jak najbardziej potrzebny jest dialog, rozmowy z sołtysem
i mieszkańcami jak i uzgodnienia w terenie. Podczas jej budowy nie było zgłoszeń
mieszkańców w tej sprawie.
Zadania realizowane na drogach powiatowych wspólnie z powiatem zakończyły się
pozytywnie. Wójt Gminy zwrócił się do radnego powiatowego aby podczas prac
związanych z udrożnianiem rowów i przepustów powiat zapewnił swój transport
odwożenia ziemi.
Wójt Gminy zwrócił się do radnego powiatowego o możliwość wstawienia przepustu
na drodze powiatowej w celu odwodnienia i odprowadzenia wody z odcinka drogi
powiatowej w Wysiadłowie. W realizacji wspólnych zadań ważna jest współpraca,
spotkania i rozmowy przed budową i projektowaniem danego zadania
inwestycyjnego w celu dokonania uzgodnień i naniesienia uwag do projektu danej
inwestycji przed budową aby po jej zakńczeniu nie było żadnych nieporozumień.
Ryszard Ciźla Radny powiatowy w nawiązaniu do wypowiedzi radnej Pilch,
powiedział, że jest zaskoczony, że brakowało nam jego nieobecności na obradach
Sesji Rady Gminy. Radny powiedział, że będzie uczestniczył w każdych obradach.
Ad. 15
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz.! I :25
Gminy zamknął obrady XXXV Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Alicja Król
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