
Protokół Nr VII.2015

z sesji Rady Gminy w Imielnie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

Posiedzenie odbyło się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie w godz. od 900 do godz.

1020. W posiedzeniu biorą udział radni Rady Gminy w Imielnie oraz zaproszeni goście wg.

List obecności stanowiących załączniki Nr I, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

l. Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum,

2. Przyjęcie protokołu Nr VI.20 I5,

3. Przyjęcie porządku obrad,

4. Interpelacje i zapytania radnych,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami,

6. Informacja o przeprowadzonej komunalizacji dróg gospodarczych na terenie Gminy

[mielno,

7. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium

Wójtowi Gminy w Imielnie,

8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji

Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,

9. Przedstawienie opml1 Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach

z wykonania budżetu za 20 I4 rok,

10. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu za 2014 rok Nr VII.35.2015,

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Imielno absolutorium z tytułu wykonania budżetu

za 2014 rok Nr VII.36.2015,

- w sprawie zmian w budżecie Gminy [mielno oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na

2015 rok Nr VII.37.2015,

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2015-2026 Nr

VII.38.20 I5,

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 20 I4 rok Gminnego Ośrodka

Zdrowia w Imielnie Nr VII.39.201 5,



- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnej Biblioteki

Publicznej w Imielnie Nr VII.40.20 15,

- w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników Nr VII.4 I .2015,

- w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi Powiatu

Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań

o udziale zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Powiatowej

Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej Nr VII.42.2015,

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących

własność komunalną Gminy [mielno Nr VIIA3.201 5,

- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków

i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za

korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym

jest Gmina Imielno Nr VII.44.2015.

II. Dyskusja,

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

13. Sprawy różne,

14. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.p.1. Otwarcia sesji, powitania zebranych oraz stwierdzenia, że liczba zebranych

radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał dokonał

Przewodniczący Rady Gminy w Imielnie Pan Jan Grzelec.

W sesji bierze udział 15-tu radnych.

Ad.p.2. Protokół Nr VI.2015 z poprzedniej sesJI został wyłożony do wglądu po

przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.

"Za"' przyjęciem protokołu Nr VI.20 I5 głosowało jednogłośnie I5-tu radnych.

Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Grzelec przedstawił porządek obrad sesji.

Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do porządku obrad.

"Za" przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie I5-tu radnych.

Ad.pA. W punkcie tym nikt z zebranych nie zabrał głosu.



Ad.p.5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres miedzy sesjami omówił Wójt

Gminy Pan Zbigniew Huk, informując, że Gmina przystąpiła do opracowywania planu

w/s utylizacji azbestu. Wójt Gminy powiedział, że wykonanie planu w/s utylizacji azbestu

jest konieczne przy ubieganiu się o środki na dofinansowanie na utylizację azbestu od

mieszkańców naszej Gminy.

Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie sprawozdania Wójta Gminy.

"Za" przyjęciem sprawozdania z działalności Wójta Gminy głosowało jednogłośnie 15-tu

radnych.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 4 do nInIejszego

protokołu.

Ad.p.6. Z informacją o przeprowadzonej komunalizacji dróg gospodarczych na terenie

Gminy Imielno zapoznał Pan Sławomir Chrzanowski.

Radny Stanisław Kukuryk pytał, czy jest możliwość przekształcenia drogi biegnącej za

Kościołem w Motkowicach, która przecina znajdujące się tam działki wzdłuż tak, aby po

przekształceniu droga ta biegła w poprzek wspomnianych działek.

Pan Sławomir Chrzanowski powiedział, że jeśli strony, czyli Wójt Gminy i właściciele

działek uzgodnią takie przekształcenie, wówczas zamiana taka będzie możliwa,

oczywiście za zgodą Rady Gminy oraz spisaniu aktu notarialnego.

Informacja o przeprowadzonej komunalizacji dróg gospodarczych na terenie Gminy

Imielno stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.p.7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

w Imielnie przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Michał Krążek.

Wniosek o udzielenie absolutorium stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.p.8. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok omówiła i z treścią

opinii zapoznała Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji rewizyjnej w spraWie

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok stanowi załącznik Nr 7 do

niniejszego protokołu.



Ad.p.9. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu

za 2014 rok omówiła i z treścią opinii zapoznała Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 20 I4

rok stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.p.IO. W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu za 2014 rok Nr VII.35.2015 - projekt uchwały omówiła Skarbnik

Gminy Pani Halina Faryna. Z treścią projektu uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca

Rady Gminy Pani Gabriela Deka. Nikt z radnych nie zgłosił uwag do projektu uchwały.

"Za" przyjęciem uchwały głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Imielno absolutorium z tytułu wykonania budżetu

za 2014 rok Nr VII.36.2015 - projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Gminy Pan

Jan Grzelec.

Z treścią projektu uchwaly zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela

Deka.

Nikt nie zgłosił uwag do projektu uchwaly.

"Za" przyjęciem uchwały głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

Wójt Gminy Pan Zbigniew Huk podziękował radnym za zaufanie udzielenie

absolutorium.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno oraz zmieniająca budżct Gminy Imielno na

2015 rok Nr VII.37.2015 - projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Pani Halina

Faryna.

Z treścią projektu uchwały zapoznała zebranych Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani

Gabriela Deka.

"Za" przyjęciem uchwały głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy (mielno na lata 2015-2026 Nr

VII.38.2015. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan GrzeJec powiedział, że uchwała tajest

odzwierciedleniem zmian w budżecie.

Z treścią projektu uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela

Deka.



"Za" przyjęciem uchwały głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania linansowego za 2014 rok Gminnego Ośrodka

Zdrowia w Imielnie Nr VII.39.2015.

Z treścią projektu uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela

Deka.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag do projektu uchwały.

"Za" przyjęciem uchwały głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania linansowego za 2014 rok Gminnej Biblioteki

Publicznej w Imielnie Nr VII.40.2015.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag do projektu uchwały.

Treść projektu uchwały przytoczyła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela

Deka.

"Za" przyjęciem uchwały głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

- w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników Nr VII.41.20 15 - projekt uchwały

omówiła Sekretarz Gminy Pani Ewa Seweryn, informując, że 10 czerwca zostały wysłane

zawiadomienia do radnych Rady Gminy i sołtysów o zamiarze wyboru ławników na

kadencję 2016-2019. Informacje zawarte w tym piśmie dotyczyły warunków jakie należy

spełnić, aby móc startować na ławnika. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca,

natomiast wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku bieżącego roku. Przed

przystąpieniem do wyborów Rada Gminy zobowiązana jest do powołania zespołu, który

przedstawi na sesji Rady Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach.

Treść projektu uchwały przytoczyła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela

Deka.

"Za" przyjęciem uchwały głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

- w sprawie zawarcia porozumiem a pomiędzy jednostkami samorządowymi Powiatu

Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań

o udziale zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Powiatowej

Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej Nr VII.42.2015 - projekt uchwały omówił Wójt

Gminy Imielno informując, że zawarcie porozumienia jest próbą obniżenia kosztów

związanych z zakupem energii elektrycznej.



Nikt nie zgłosił uwag do projektu uchwały.

Z treścią projektu uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela

Deka.

"Za" przyjęciem uchwały głosowało jednogłośnie ł 5-tu radnych.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących

własność komunalną Gminy łmielno Nr VII.43.2015 - projekt uchwały omówił Wójt

Gminy informując, że uchwała dotyczy sprzedaży dwóch działek w miejscowości

Dalechowy.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag do projektu uchwały.

Z treścią projektu uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela

Deka.

"Za" przyjęciem uchwały głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków

i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za

korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym

jest Gmina Imielno Nr Vii.44.20 15 - projekt uchwały omówił Pan Sławomir Chrzanowski

informując, że na wniosek radnego wsi Opatkowice Drewniane oraz mieszkańców tej

miejscowości komisja do spraw organizacji ruchu zatwierdziła lokalizację dwóch

przystanków autobusowych w Opatkowicach Drewnianych. W związku z tym do

istniejącej bazy przystankowej należy wprowadzić dwa kolejne przystanki

w Opatkowicach Drewnianych.

Nikt nie zgłosił uwag do projektu uchwały.

Z treścią projektu uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela

Deka.

"Za" przyjęciem uchwały głosowało jednogłośnie IS-tu radnych.

Ad.p.ll. W punkcie tym głos zabrał radny Józef Świetlik informując, że w miejscowości

Imielnica za placem remizy znajduje się działka, którą można by było przejąć na rzecz

Gminy.

Wójt Gminy powiedział, że sprawdzi jakie są możliwości prawne aby można było tą

działkę skomunalizować na potrzeby Gminy.



Radny Stanisław Kukuryk pytał, czy porozumiem e zawarte z Powiatową Grupą

Zakupową Energii Elektrycznej będzie mogło obejmować także mieszkańców Gminy.

Wójt Gminy powiedział, że takiej możliwości nie ma, ponieważ mieszkańców dotyczą

umowy indywidualne.

Sołtys Gabryś pytał czy jest planowany remont drogi od Grudzyn w kierunku Opatkowic

Pojalowskich.

Wójt Gminy powiedział, że w roku bieżącym remont tej drogi nie jest przewidziany, ale

może w perspektywie roku lub dwóch lat, oczywiście w zależności od środków

finansowych Gminy, taki remont zostanie przeprowadzony. Ponadto Wójt Gminy

powiedział, że został złożony wniosek do Wydziału Zarządzania Kryzysowego

w Kielcach o dofinansowanie na remont drogi Wygoda - Jakubów z tytułu deszczu

nawalnego. Pan Zbigniew Huk powiedział także, że będzie dążył do tego, aby drogi

gminne sukcesywnie były remontowane licząc się jednocześnie z możliwościami

finansowymi Gminy.

Sołtys wsi Dalechowy powiedział, że ma zgłoszenia od mieszkańców, że w metalowych

koszach na śmieci odpadają dna.

Wójt Gminy powiedział, że fimla EKOM, która wygrała przetarg na wywóz śmieci

z terenu Gminy lmielno, zobowiązana jest do wymiany koszy metalowych na plastikowe.

Sołtys wsi Wygoda Pani Pelagia Kasza pytała, czy byłaby możliwość wykoszenia

pobocza i usunięcia chaszczy na rowie na łuku drogi przy ul. Wesołej w lmielnie,

ponieważ jest tam słaba widoczność.

Wójt Gminy powiedział, że pobocza zostały wykoszone przez Starostwo Powiatowe,

natomiast jeśli chodzi o rów to postara się sprawę jakoś rozwiązać.

Radny Powiatu Pan Stanisław Kowalczyk powiedział, że zgłosi ten problem do Zarządu

Dróg Powiatowych w Jędrzejowie.

Sołtys wsi Jakubów zgłosił, że nie dokończono prac równiarką przy drodze Dzierszyn -

Jakubów.

Wójt Gminy powiedział, że ma to na uwadze prace w niedługim czasie zostaną

dokończone.

Sołtys wsi Grudzyny Pani Aneta Olszewska prosiła o wycięcie krzaków za Wrzosami

oraz za remizą, które utrudniają dojazd do pól. Prosiła również o wycięcie gałęzi przy

drodze głównej w tej że miejscowości.

Wójt Gminy powiedział, że postara się w miarę możliwości zorganizować wycięcie tych

gałęzi.



Sołtys wsi Imielnica Pan Tadeusz Grzelec zgłosił, że nad drogą na Rudki ułamana jest

duża gałąź topoli, która stwarza zagrożenie. Podobna sytuacja jest koło Pana Świetlika,

gdzie z kolei na linkach energetycznych leży gałąź.

Wójt Gminy powiedział, że można tylko zobligować właściciela tych drzew do usunięcia

gałęzi.

Pan Sławomir Chrzanowski powiedział, że ustawa o ochronie przyrody wyraźnie mówi,

że na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości wymagane jest zezwolenie Wójta

Gminy. Z wnioskiem o usunięcie występuje właściciel nieruchomości do Wójta Gminy.

Natomiast Wójt nie ma możliwości zobowiązać właściciela nieruchomości do usunięcia

drzew na swojej posesji.

Sołtys wsi Dzierszyn Pan Adam Koziński powiedział, że niektóre sprawy powinny być

wykonywane we własnym zakresie, wycinka gałęzi przy drogach może być zrobiona

przez mieszkańców wsi.

Wójt Gminy podziękował sołtysowi za cenną uwagę, ponieważ ostatnio inicjatywa

obywatelska sprowadza się tylko do zgłaszania potrzeb. Oczywiście zgłaszanie potrzeb

jest cenne i słuszne, ale czasami wykonanie czegoś samemu jest mile widziane. W tym

miejscu Wójt pochwalił Panią sołtys wsi Grudzyny, która sama stara się organizować

prace kolo remizy i część prac zostało wykonanych we własnym zakresie.

Ad.p.12. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.

Ad.p.13. W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy informując, że Powiatowa Straż Pożarna

w Jędrzejowie ubiega się o dofinansowanie do zakupu samochodu. W związku z tym,

Wójt pytał, czy Rada Gminy wyraża zgodę na dofinansowanie.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Grzelec poddał prośbę Wójta pod głosowanie

intencyjne.

Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na dofinansowanie do zakupu samochodu dla

PSP w Jędrzejowie.

Wójt Gminy podziękował radnym za głosowanie. Ponadto Wójt Gminy zaprosił

wszystkich zebranych na VII Piknik Rodzinny, który odbędzie się 19 lipca w Stawach

oraz poinformował, że 5 lipca w Motkowicach odbędą się gminne zawody sportowo-

pożarnicze.



Na zakończenie Wójt dodał, że uczniowie z gimnazjum osiągnęli bardzo dobre wyniki na

egzaminach końcowych. W skali powiatu zostali sklasyfikowani na miejscu

2, a w województwie na miejscu 5.

Radny Michał Misztal pytał, czy będą organizowane gminne rozgrywki w piłkę nożną.

Wójt Gminy powiedział, że chciałby odtworzyć ligę gminną. Pan Huk poprosił radnych

i sołtysów aby postarali się zorganizować drużyny piłkarskie w swoich miejscowościach.

Ad.p.14. Przewodniczący Rady Gminy uznał porządek obrad za wyczerpany, dziękując

zebranym zakończył posiedzenie .

.,
Prot~1o(r,:ała
No~ka Urszula
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