Protokol Nr XXI/2013
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Sesja zwolana zostala zgodnie z art. 20 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz^dzie gminnym / Dz. U . z 2001 r. N r 142 poz. 1591 z pozn. zm./
Obrady rozpocz^to o godz. 9:00 w budynku Urz?du Gminy w Wilczycach.
W sesji uczestniczyli: radni, sottysi, goscie zaproszeni (listy obecnosci
w zat^czeniu do protokolu).
Obradom przewodniczyi Przewodniczacy Rady Gminy Pan Leszek Salata,
protokolowaia przebieg obrad Pani Alicja Kroi - insp. ds. obslugi Rady Gminy.
Przewodniczacy otwieraj^c X X I Sesj? Rady Gminy powitai radnych, Wojta Gminy,
sottysow, gosci zaproszonych, pracownikow Urz?du Gminy, jednostek
organizacyjnych oraz stwierdzil, ze obrady sq, prawomocne.
W sesji uczestniczylo 13 radnych na ogoln^^ liczb? 15 radnych.
Nieobecny na Sesji Rady Gminy byl radny : Dziuba Pawel i Krol Krzysztof
nieobecnosci nie usprawiedliwili.
Przewodniczacy Rady Gminy przedstawil projekt porz^dku obrad:
1) Otwarcie Sesji i powitanie.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Zatwierdzenie porz^dku obrad.
4) Przyj?cie protokolu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5) Informacja Przewodnicz^cego Rady Gminy z dzialalnosci mi?dzy Sesjami.
6) Sprawozdanie Wojta Gminy z dzialalnosci mi?dzy Sesjami.
7) Opinia komisji o projektach uchwal na Sesj? Rady Gminy,
8) Podj^cie uchwal w sprawie :
a) II zmiany Studium Uwarunkowah i Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wilczyce,
b) zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce
w granicach solectw gminy,
c) wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Wilczyce na 2013 rok,
d) zmieniaj^ca uchwal? w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania
Narkomanii na 2013 rok,
e) uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakladu Gospodarki Komunalnej
w Wilczycach,
f) zmieniaj^ca uchwal? w sprawie utworzenia Zakladu Gospodarki Komunalnej
w Wilczycach i nadania Statutu,
g) zwolnienia samorz^dowego zakladu budzetowego- Zakladu Gospodarki
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Komunalnej w Wilczycach z obowi^zku wplaty nadwyzki srodkow
obrotowych do budzetu Gminy Wilczyce,
h) zmieniaj^ca uchwal? w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz^dku na
terenie Gminy Wilczyce,
i) zaliczenia drogi do kategorii drog gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
9)
10)
11)
12)

Interpelacje radnych.
Wolne wnioski i zapytania.
Sprawy rozne.
Zakohczenie obrad.

Ad.3
Radni nie wniesli uwag do przedstawionego porz^dku obrad.
Przewodniczacy Rady Gminy poddal pod glosowanie przedstawiony porz^dek
obrad. Za przyj?ciem porz^dku obrad glosowalo 13 radnych.
Ad. 4
Przewodniczacy Rady Gminy p r z y s t ^ i l do realizacji 4 punktu porz^dku obrad
- przyj?cia protokolu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Poinformowal, ze protokol z poprzedniej Sesji Rady Gminy znajduje si? do wgl^du
w biurze obstugi Rady Gminy, kazdy zainteresowany moze zapoznac si? z jego
tresci^_. Radni nie wniesli uwag, nie wymagali odczytywania przyjmuj^c protokol
jednoglosnie.
Ad.5
W informacji z dzialalnosci mi?dzy sesjami Przewodniczacy Rady Gminy
poinformowal, ze kazdego tygodnia co wtorek pelnil dyzur w Urz?dzie Gminy.
Uczestniczyl w posiedzeniu komisji ochrony srodowiska, oswiaty, kultury, sportu,
zdrowia, spraw socjalnych i porz^dku publicznego.
Ad. 6
W sprawozdaniu z dzialalnosci mi?dzy Sesjami, Wojt Gminy poinformowal,
ze w drodze przetargu zostala wyloniona firma z Krasnika na realizacj? drog
popowodziowych. Zostanie podpisana umowa , realizowana b?dzie droga
popowodziowa w Dobrocicach Gornych, droga w Dacharzowie w kierunku Zagrod,
na odcinku 700 m i droga w Ocinku.
Wojt Gminy poinformowal, ze ogloszony zostai konkurs na stanowisko referenta ds.
gospodarki odpadami i konkurs na dyrektora Zespolu Szkol w Wilczycach.
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Zostanie rowniez ogtoszony przetarg na dowoz dzieci do szkol.
Wojt Gminy przekazai, ze ze strony Gminy byly podejmowane dziatania dotycz^ce
budowy mostu na rzece Opatowce. Wlascicielem mostu i rzeki jest Swi?tokrzyski
Zarz^d Melioracji i Urz^dzen Wodnych w Kielcach. Zadania, ktore mozna bylo
wykonac z zakresu kompetencji Gminy w przedmiotowej sprawie zostaiy w pelni
zrealizowane. Okazalo si? , ze dzialki na ktorych b?dzie realizowana budowa mostu
s^ wlasnosci^ osob prywatnych. W zwi^zku z tym wyst?puj^trudnosci, wobec
ktorych gmina nie moze podj^c zadnych dzialah.
Wojt Gminy poinformowal, ze w miesi^cu czerwcu i lipcu kohczy si? pasmo
telewizji analogowej , soltysi otrzymali informacj? w tej sprawie.
Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy b?dq. podejmowane uchwaly w sprawie I I Zmiany
Studium Uwarunkowah i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Wilczyce i zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Wilczyce w granicach solectw gminy. Po uchwaleniu w/w zmian gmina zamierza
przyst^ic do kolejnych, punktowych zmian w Studium i Miejscowym Planie .
Wobec powyzszego b?dzie mozna uwzgl?dnic dotychczasowe wnioski mieszkahcow
dotycz^^ce zmian przeznaczenia dzialek w dokumentach planistycznych tj. w Studium
i Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce.
W dniu 5 maja 2013 r. o godz. 11:30 w kosciele parafialnym w Jankowicach
odb?dzie si? uroczysta Msza Sw. z okazji dnia strazaka sw. Floriana.
Wojt Gminy zwrocil si? do radnych i soltysow o rozpropagowanie informacji wsrod
mieszkahcow, ktorzy rozliczaj^^ si? do Urz?du Skarbowego, o przekazywanie 1%
z rozliczeh podatku na Fundacj? b^dz Stowarzyszenie w oparciu o ktore mozna
byloby udzielac pomocy osobom potrzebuj^cym i korzystaj^cym z takiej pomocy.
Zwrocil si? do Kierownika Osrodka Pomocy Spolecznej w Wilczycach o pisemne
wyst^pienie do Stowarzyszeh z prosb^o udzielenie informacji
dotycz^cej korzystania z takiej pomocy przez mieszkahcow gminy Wilczyce.
Ad.7
Przewodniczacy Rady Gminy p r z y s t ^ i l do realizacji punktu 7 porz^dku obrad
-opinii komisji o projektach uchwal na Sesj? Rady Gminy. Zwrocil si? do
przewodnicz^cych komisji o przedstawienie protokolow z posiedzeh komisji.
Protokol Nr 2/2013 z posiedzenia komisji gospodarki finansowej , rolnictwa,
drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego z dnia 17 kwietnia 2013 r.
przedstawil przewodniczacy komisji radny Adam Krakowiak( protokol w zal^czeniu
do niniejszego protokolu).
Protokol Nr 3/2013 z posiedzenia komisji ochrony srodowiska, oswiaty, kultury,
sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porz^dku publicznego z dnia 15 kwietnia 2013 r.
przedstawil przewodniczacy komisji radny Aleksander Bidas ( protokol w zat^czeniu
do niniejszego protokolu).
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Ad.8
Radni podj^li nast^pujqce uchwaly:
a) W sprawie projektu uchwaly w sprawie I I zmiany Studium Uwarunkowan
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce Wojt Gminy
poinformowal, ze projekt uchwaly analizowany byl na posiedzeniu komisji rady
gminy.
Nast?pnie Pawel Smieszek - insp. ds. inwestycji poinformowal, ze zmiany dotyczy
zmian przeznaczenia dzialek ewidencyjnych w Studium i Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach solectw gminy,
dotyczy to przede wszystkim wprowadzenia do opracowah planistycznych przebiegu
gazoci^u wysokiego cisnienia DN500 Ostrowiec Sw. - Sandomierz oraz wnioskow
osob prywatnych w Galkowicach - Ocin pod piaskowni?, w Pielaszowie pod
piaskowni?, w Dacharzowie pod piaskowni?, w Galkowicach - Ocin pod stacj? paliw,
w Tulkowicach, w Przezwodach, w Dacharzowie, w Zagrodach pod zabudow?
zagrodow^. Takze z inicjatywy Gminy Wilczyce zostaiy przekwalifikowane dzialki
w Wilczycach pod budow? zbiomika malej retencji, kompleksu rekreacyjno sportowego, oraz pod poszerzenie terenu wykopaliskowego z mozliwosci^ budowy
budynku, muzeum(skansenu).
Pan Ryszard Cizla -Prezes Swi?tokrzyskiej Izby Rolniczej , radny powiatowy
poinformowal, ze wszystkie zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego, ktore dotycz^_ zmiany sposobu uzytkowania gruntow rolnych na
gmnty nierolnicze podlegaj^opiniowaniu przez Swi?tokrzysk^ Izb? Rolniczq..
Przed wydaniem takiej opinii najwazniejsze jest aby zmiany byly uzasadnione,
poniewaz mamy za zadanie chronic najlepsze gmnty rolne wysokiej klasy, aby
w nieuzasadnionych przypadkach ich nie przeksztalcac pod zabudow? lub uslugi.
^ Zdarzaj^si? sytuacje takie, ze niektore samorz^dy chc^przeksztalcac takie gmnty
pod uslugi b^dz zabudow?, co z punktu widzenia Izb Rolniczych jest
bezpodstawnym wykorzystywaniem najlepszych gmntow, wobec czego opinie
wydawane s^negatywnie i wynikaj^z tego tytulu problemy.
Wojt Gminy poinformowal, ze Gmina Wilczyce jest typowo rolnicza, dochody s^
niskie, aby dochody byly wyzsze, mamy tylko szans? na rozwoj uslug na terenie
naszej Gminy.
Po wyjasnieniu projektu uchwaly radni podj?li
a) Uchwaly Nr XXI/123/2013 w sprawie I I zmiany Studium Uwarunkowah
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce .
Za podj?ciem uchwaly glosowalo 12 radnych, 3 radnych przeciw.
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b) Uchwaly Nr XXI/124/2013 w sprawie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach solectw
gminy- radni jednoglosnie przeglosowali. Za podj^ciem uchwaly glosowalo
13 radnych .
O godz 9:20 Przewodniczacy Rady Gminy oglosil przerw? w obradach Sesji Rady
Gminy.
Po przerwie o godz 9:50 Przewodniczacy Rady Gminy wznowil obrady, p r z y s t ^ i l
do realizacji 8 pkt. porz^dku obrad - podj?cie uchwal w sprawie:
Radni podj^li nast^puj^ce uchwaly:
c) Uchwal? Nr XXI/125/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy
Wilczyce na 2013 rok- radni jednoglosnie przeglosowali. Za podj?ciem uchwaly
glosowalo 13 radnych.
d) Uchwal? Nr X X I /126/2013 zmieniaj^ca uchwal? w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych oraz
Przeciwdzialania Narkomanii na 2013 rok- radni jednoglosnie przeglosowali.
Za podj?ciem uchwaly glosowalo 13 radnych,
e) Uchwal? Nr X X I / 127/2013 w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla Zakladu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach- radni jednoglosnie
przeglosowali. Za podj?ciem uchwaly glosowalo 13 radnych.
f) Uchwal? Nr XXI/128/2013 zmieniaj^ca uchwal? w sprawie utworzenia Zakladu
Gospodarki Komunalnej w Wilczycach i nadania Statutu- radni jednoglosnie
przeglosowali. Za podj?ciem uchwaly glosowalo 13 radnych.
g) Uchwal? Nr XXI/129/2013 w sprawie zwolnienia samorz^dowego zakladu
budzetowego- Zakladu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach z obowi^zku
wplaty nadwyzki srodkow obrotowych do budzetu Gminy Wilczyce.
Za podj?ciem uchwaly glosowalo 12 radnych, 1 radny wstrzymal si? od glosu.
h) Uchwal? Nr XXI/130/2013 zmieniaj^ca uchwal? w sprawie Regulaminu
utrzymania czystosci i porz^dku na terenie Gminy Wilczyce- radni jednoglosnie
przeglosowali. Za podj?ciem uchwaly glosowalo 13 radnych.
i) Uchwal? Nr XXI/131/2013 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drog
gminnych oraz ustalenia jej przebiegu- radni jednoglosnie przeglosowali.
Za podj?ciem uchwaly glosowalo 13 radnych.
Uchwalone uchwaly w zal^czeniu do niniejszego protokolu.

Ad. 9
W interpelacjach radnych radni nie zabrah glosu.
Ad.lO
Radni nie zglosili wnioskow i zapytah.
Ad.ll
W sprawach roznych glos zabrali :
Soltys Lucyna Krakowiak zwrocila si? z zapytaniem do Wojta Gminy w sprawie
remontu drogi w Darominie w kierunku R Kolasihskiego, droga ta jest zniszczona.
Ryszard Cizla Prezes Swi?tokrzyskiej Izby Rolniczej, radny powiatowy
poinformowal, ze w ramach inwestycji popowodziowych planowane s^nast^puj^ce
inwestycje na drogach, b?dzie zmieniana nawierzchnia drogi powiatowej od
Wilczyc w kierunku Daromina, a takze ze srodkow fmansowych powiatu
poprawiona b?dzie droga w kierunku Bugaja, zostanie wykonane odwodnienie tej
drogi. B?d^_ rowniez realizowane poprawki na drodze powiatowej WysiadlowWilczyce. Poinformowal, ze Zarz^d Drog Powiatowych realizuje remonty cz^stkowe
drog poprzez napraw? ubytkow w nawierzchni asfaltowej powstalych po okresie
zimowym.
Wszystkie niedoci^ni?cia na drogach powiatowych nalezy zglaszac pisemnie do
Dyrektora Zarz^du Drog Powiatowych i do wiadomosci radnemu powiatowemu
w celu przedstawienia sprawy na komisji i interwencji u Dyrektora Zarz^du Drog.
Ponadto poinformowal o sprawach dotyczqjcych rolnictwa.
Radny Adam Krakowiak zwrocil si? z zapytaniem do radnego powiatowego P. Cizli
odnosnie uzgodnieh z Dyrektorem Zarz^du Drog Powiatowych dokonanych na
spotkaniu w siedzibie Zarz^du m. innymi wykonania odwodnieh rowow. Zapytal czy
uzgodnienia te nadal sq. aktualne.
Soltys Stanislaw Godzina zabral glos w sprawie drogi powiatowej w Wysiadlowie,
powiedzial, ze nadal na drodze tej od strony chodnika brak jest kratek sciekowych
wobec czego woda gromadzi si? , rowy s^ nieudroznione nie ma odplywu , robi si?
zastoj wody przez co zdarzajq. si? przypadki podtopienia. Ponadto zapytal w sprawie
w o d o c i ^ u , czy istnieje mozliwosc przebudowania sieci w o d o c i ^ o w e j , ktora
przebiegalaby przez posesj? soltysa.
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Ryszard Cizla Prezes Swi?tokrzyskiej Izby Rolniczej w uzupelnieniu do
wypowiedzi soltysa Godziny poinformowal, ze w ubieglym roku na Sesji Rady
Gminy obecny byl Naczelnik Wydzialu Rolnictwa Starostwa Powiatowego w
Sandomierzu P. Kraska i informowal o sytuacj i spolek wodnych, ktore
funkcjonowaiy na terenie Gminy. Poinformowal, ze jesli takie spolki s^ nalezy ich
reaktywowac, s^tworzone fundusze na melioracj? szczegolow^ w mysl
obowi^zuj^cych przepisow o pozyskanie srodkow fmansowych na wykonanie zadah
ubiegac si? mozna tylko przez spolki wodne.
Poinformowal, ze w woj. swi?tokrzyskim kohczony jest projekt fmansowany
z programu operacyjnego dla Polski wschodniej dotycz^cy dost?pu do intemetu
szerokopasmowego . W naszej gminie nie bylo koniecznosci instalowania takiej linii
poniewaz przyl^cze takie jest juz zrealizowane.
Soltys Ignacy Chalupczak powiedzial, ze w miejscowosci P?czyny linia
wodoci^owa jest zapowietrzona przez CO wyst?puj^. problemy w wewn?trznej
instalacji domowej, zapytal czy jest mozliwosc odpowietrzenia wodoci^gu na tej
linii.
W sprawie remontu drogi w miejscowosci Daromin Wojt Gminy poinformowal,
ze w budzecie gminy na 2013 r. nie ma przeznaczonych srodkow fmansowych na jej
remont, jedyn^,szans^_jesli b?d^_srodki fmansowe mog^byc tylko wykonane
remonty jednostkowe. Wojt Gminy podat przyklad drogi w Przezwodach w kierunku
remizy Ochotniczej Strazy Pozamej. Po okresie zimowym zostala ona rowniez
popsuta. Budzet gminy w roku 2013 mamy mniejszy niz w roku poprzednim, jezeli
okaze si?, ze b?d^ srodki fmansowe wtedy zostanie wykonany tylko remont
jednostkowy przy uzyciu remontera. Natomiast jezeli b?d^_ zgloszenia do projektu
budzetu gminy na 2014 r., i zostan^ zaplanowane srodki fmansowe wtedy b?dziemy
mogli realizowac kompleksowo remonty drog polegaj^ce na wykonaniu nowej
nawierzchni.
Na zapytanie soltysa Godziny Wojt Gminy wyjasnil, ze nie ma zadnych szans na
przeniesienie w o d o c i ^ u , w o d o c i ^ byl wykonany zgodnie z dokumentacj^^.
Wojt Gminy poinformowal, ze s^ sygnaly od mieszkahcow w sprawie ponownego
usypania walu na drodze wewn?trznej w miejscowosci Wysiadlow, w zwi^zku z tym
zwrocil si? do soltysa, radnego i rady soleckiej o zwracanie uwagi na ten fakt
i natychmiastowe powiadomienie tut. Urz?du w celu podj?cia stosownych dzialah.
W spawie linii w o d o c i ^ o w e j w miejscowosci P?czyny, Wojt Gminy wyjasnil, ze
spowodowane bylo to awari^ w o d o c i ^ u ze strony Gminy Lipnik, Gmina nie nie
ma na to wplywu. Odpowietrzenie w o d o c i ^ u poprzez siec hydrantow^ wi^ze si?
z duzym ubytkiem wody, w takim przypadku odpowietrzenie sieci musi nast^ic
samoczynnie poprzez wi?kszy odbior wody przez mieszkahcow.
Wojt Gminy nawi^zal do protokolu komisji gospodarki finansowej... dotyczy sprawy
przyorywania pasow drogowych przez rolnikow wykonuj^cych prace polowe.
W zwi^zku z tym zwrocil si? do soltysow o sporz^dzenie takich wykazow
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i dor?czenie do Kierownika Zakiadu Gospodarki Komunalnej
Wojt Gminy poinformowal, ze jest problem z przej?ciem gruntow
w miejscowosci Wilczyce od Agencji Nieruchomosci Rolnych Skarbu Pahstwa ,
ktore przeznaczone byly by pod wykonanie zbiomika malej retencji, ktory pelnil by
funkcj? zbiomika przeciwpowodziowego. Wlasciciel dzialek Agencja Niemchomosci
Rolnych Skarbu Pahstwa dzialki te przeznaczyla do sprzedazy.
Zostaiy podj?te dzialania w tej sprawie, wystosowano stosowne pisma. Na dzieh
dzisiejszy czekamy na odpowiedz.
Wojt Gminy zwrocil si? do rady gminy w sprawie podj?cia stanowiska odnosnie
wykonania oswietlenia calego terenu gminy. Nadmienil, ze w budzecie gminy na
2013 r. s^ zaplanowane srodki fmansowe na wymian? oswietlenia, ale rada gminy
musi zadecydowac w jaki sposob srodki te zostan^ wykorzystane, ewentualnie jezeli
rada gminy wyrazi zgod? na przeznaczenie srodkow w celu wykonania oswietlenia
drog na terenie gminy w 2014 r. wtedy zostanie zaci^ni?ty kredyt na realizacje w/w
inwestycji. W zwi^zku z powyzszym decyzja w tej sprawie nalezy do rady gminy.
Nast?pnie Wojt Gminy zwrocil si? do rady gminy w sprawie wskazania
2-3 miejscowosci dla ktorych zostalaby przygotowywana dokumentacja odnosnie
budowy oczyszczalni przydomowych. Wojt Gminy nadmienil, ze nie ma szans aby
w ci^gu jednego roku zrealizowac budow? takich oczyszczalni w kazdym solectwie
na terenie gminy.
Wojt Gminy zwrocil si? do soltysa z miejscowosci Radoszki w sprawie
dopilnowania napraw pogwarancyjnych w budynku swietlicy wiejskiej
w Radoszkach.
Wojt Gminy poinformowal, ze w 2013 r. kohczy si? termin gwarancji na roboty
wykonane na drodze powiatowej od Przezwod w kierunku P. Swi^tek w Darominie.
Prace na drodze nie zostaiy nalezycie wykonane, byly interwencje w tej sprawie .
W zwi^zku z tym zwrocil si? do radnego powiatowego P. Cizli o interwencj?
w Zarz^dzie Drog Powiatowych w celu podj?cia stosownych dzialah w stosunku do
firmy ktora wykonywala prace na w/w/ odcinku drogi powiatowej .
W sprawie udroznieh rowow, gmina nie jest wlascicielem rowow melioracyjnych,
w zwi^zku z tym nie moze podj^.c dzialah w tej sprawie. Wlascicielem rowow ss{_
spolki wodne i do nich nalezy ich udroznienie. Spolki wodne mog^. starac si?
o pozyskanie srodkow fmansowych na ten cel.
Wojt Gminy poinformowal, ze Gmina Wilczyce jako pierwsza z gmin
w wojewodztwie swi?tokrzyskim miala zalozon^_lini? swiatlowodow^,. Nadmienil, ze
do zadania tego na 102 gminy zakwalifikowalo si? 40 gmin w tym gmina Wilczyce
jako jedna z gmin w powiecie sandomierskim. Skrzynka rozdzielcza zamontowana
jest m. in. przy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Darominie.
Radny Jaroslaw Borowski zapytal, czy tylko na remont drog w miejscowosci
Daromin brak jest srodkow fmansowych.
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Wojt Gminy wyjasnil, ze brak jest srodkow fmansowych na remont drog na terenie
calej gminy, nie tylko na remont drog w miejscowosci Daromin. Kazdego roku
ubytki w nawierzchni asfaltowej drog s^ remontowane przy uzyciu remontera.
Ubytki te zostan^ usuni?te mozliwie w jak najszybszym terminie. W pierwszej
kolejnosci b?dzie wykonany remont nawierzchni asfaltowych drog najbardziej
zniszczonych tj. w Darominie i w Przezwodach.
Pozostale drogi b?d^. realizowane w zaleznosci od posiadanych srodkow
fmansowych.
Radny Rafal Ziolo powiedzial, ze w miejscowosci Wilczyce przez wlasciciela
nieruchomosci zostai przyorany pas drogowy drogi polnej, ponadto na nawierzchnie
asfaltowe drog nanoszona jest ziemia przez pojazdy c i ^ n i k o w e i maszyny rolnicze.
Wojt Gminy poinformowal, ze wszystkie sprawy zwi^zane z bezpieczehstwem
w ruchu drogowym m.inn. przyorywanie pasow drogowych nalezy zglosic Policji,
ktora poczyni dalsze dzialania w zgloszonych sprawach.
Pan Piotr Gniaz - Komendant Komisariatu Policji w Dwikozach poinformowal,
ze w przypadkach takich nalezy informowac telefonicznie lub sporz^dzic listy
wlascicieli dzialek wtedy policja podejmie stosowne dzialania. Jezeli chodzi
o nanoszenie ziemi na nawierzchnie asfaltowe drog wg kodeksu kamego jest to
wykroczenie, rolnik zostaje pouczony przez funkcjonariusza, w przypadku
niedostosowania si? rolnika do pouczeh Policja prowadzi dalsze procedury w tej
sprawie.
Nast?pnie Komendant poinformowal o bezpieczehstwie gminy Wilczyce za I kwartal
br. Zwrocil m. in uwag? na zabezpieczenie paliwa i zlomu, poniewaz zdarzaj^ si?
przypadki kradziezy. Zwrocil si? do soltysow o poinformowanie mieszkahcow aby
zwracali uwag? na skupuj^cych zlom i ewentualnie informowali o tym fakcie
Policj?.
Ad.l5
W zwi^zku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 10:35 Przewodniczacy Rady
Gminy zamkn^l obrady X X I Sesji Rady Gminy.
Protokolowaia : Alicja Krol
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