
Protokół Nr VIII.201s

z sesji Rady Gminy w Imielnie

z dnia II września 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie w godz. od 9°0do godz.

I 1°°. W posiedzeniu biorą udział Radni Rady Gminy w [mielnie oraz zaproszeni goście wg.

list obecności stanowiących załączniki Nr l, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.

Porzadek posiedzenia:

l. Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum,

2. Przyjęcie protokołu Nr VII.20 15,

3. Przyjęcie porządku obrad,

4. Interpelacje i zapytania radnych,

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

6. Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016,

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku,

8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno za I

półrocze 2015 roku,

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

w Imielnie za [ półrocze 2015 roku,

10. Informacja o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie za

I półrocze 2015 roku,

l l. Podjęcie uchwał:

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

2015 rok Nr VIII.45.2015,

- w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego Nr VIII.46.20 15,

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

Nr VIII.47.20l5,

- w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w (mielnie

Nr VIII.48.20l5,

- zmieniająca uchwałę w sprawIe przystąpienia Gminy Imielno do Stowarzyszenia -

Lokalna Grupa Działania pn. "Ziemia Jędrzejowska-GRYF" Nr VIII.49.20l5,



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

własność komunalną Gminy Imielno Nr VIII.50.2015,

12. Dyskusja,

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

14. Sprawy różne,

15. Zamknięcie posiedzenia.

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

jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady

Gminy Pan Jan Grzelec.

W sesji bierze udział 15 radnych.

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

przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.

"Za" przyjęciem protokołu Nr VII.20 I5 głosowało jednogłośnie 15-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 15-tu radnych.

Ad.pA. W punkcie tym Radny Zdzisław Zygan pytał, czy będzie możliwość naprawienia

pobocza na luku drogi w Jakubowie koło sklepu.

Radny Dariusz Cebulski pytał, czy wyjaśniony został spór w sprawie ogrodzenia

w Borszowicach.

Radny Adam Domagała powiedział, że w nowej wiacie przystankowej w Helenówce została

wybita szyba i w związku z tym pytał, czy można tą szkodę naprawić.

Radny Kazimierz Segieta pytał, kiedy będzie zamontowana wita przystankowa

w Opatkowicach Drewnianych.

Ad.p.5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesJamI omówił

szczegółowo Wójt Gminy Pan Zbigniew Huk. W punkcie tym Wójt Gminy udzielił

odpowiedzi na pytanie radnego Kazimierza Segiety o termin montażu wiaty przystankowej

w Opatkowicach Drewnianych. Wójt Gminy powiedział, że wiata jest już zamówiona i należy



czekać na jej dostarczenie. Ponadto Wójt Gminy powiedział, że I X 2015r. na emeryturę

odchodzi Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie Pani dr Krystyna Czekaj ska-

Bem. W związku z tym, że Pani Kierownik przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim

podjęto kroki w kierunku zatrudnienia nowego lekarza jeszcze w miesiącu wrzesień. Nowy

lekarz będzie zatrudniony od 14 września w wymiarze Y, etatu. Do końca września funkcję

zastępcy kierownika będzie pełnił dr Oerdaś. Po odejściu Pani dr Czekajskiej-Bem na

emeryturę zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka

Zdrowia w Imielnie.

Wójt Gminy powiedział również, że 22 września bieżącego roku naj prawdopodobniej

odbędzie się podpisanie aktu notarialnego z Agencją Mienia Wojskowego z Krakowa

w sprawie zakupu budynku po posterunku policji w [mielnie. Wstępny termin ustalony został

w wyniku rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Agencji Mienia Wojskowego ale

czekamy na oficjalne pismo w tej sprawie.

Ponadto Wójt Gminy powiedział, że Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dofinansowanie w wysokości 30 OOOzłna budowę

drogi w miejscowości Bełk. Inwestycja w całości kosztowała 63 OOOzł, po otrzymaniu

dofinansowania koszt poniesiony przez Gminę to 33 OOOzl.

Nikt nie zgłosił uwag do sprawozdania z działalności Wójta Gminy.

"Za" przyjęciem sprawozdania z działalności Wójta Gminy głosowało jednogłośnie

15 radnych.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami stanowi załącznik Nr 4 do

niniejszego protokołu.

Ad.p.6. Informację o przygotowaniu szkół do rozpoczęCia roku szkolnego 2015/2016

przedstawił Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkól

Pan Andrzej Spetel informując, że na terenie Gminy Imielno do nauki przystąpiło łącznie 4 18

uczniów oraz 49 dzieci zostało zapisanych do punktu przedszkolnego, który mieści się przy

Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie. Ponadto Pan Andrzej Spetel powiedział, że

w szkołach funkcjonujących na terenie Gminy [mielno przeprowadzono prace porządkowo-

remontowe w celu jak najlepszego przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego.

Radny Stanisław Kukuryk pytał, ile uczniów pochodzących z Gminy Imielno uczęszcza do

szkół poza terenem Gminy i jaką stratę finansową w związku z tym ponosimy, ponieważ

wiemy, że mniejsza liczba dzieci w szkołach jest równoważna z mniejszą subwencją

oświatową.



Pan Andrzej Spetel powiedział, że na chwilę obecną trudno jest powiedzieć dokładnie ilu

uczniów uczęszcza do szkół poza terenem Gminy Imielno, ponieważ miesiąc wrzesień jest

miesiącem migracji uczniów.

Dyrektor Zespołu Szkół w Mierzwinie Pan Grad powiedział, że są też takie sytuacje, że osoby

są zameldowane na terenie Gminy Imielno ale faktycznie mieszkają w innym miejscu.

Wójt Gminy powiedział, że jest spora grupa uczniów uczęszczających do szkół poza terenem

Gminy Imielno. Są to dzieci z miejscowości Dalechowy i Karczunek, jak również

z Borszowic i Motkowic. Wiąże się to oczywiście z pomniejszoną subwencją oświatową.

Pan Andrzej Spetel powiedział, że musimy pokrywać koszty związane z utrzymywaniem

dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych poza terenem Gminy Imielno.

Radny Stanisław Kukuryk pytał o wysokość subwencji na jedno dziecko.

Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna powiedziała, że subwencja wynosi ok. 7000 zł na

dziecko.

Radny Józef Świetlik pytał co kieruje rodzicami, że wysyłają swoje dzieci do szkół poza teren

Gminy Imielno.

Wójt Gminy powiedział, że me wie co kieruje rodzicami. W pewnych sytuacjach są to

decyzje nieodpowiedzialne. Ostatnio miało miejsce takie zdarzenie, że rodzic nie powiadomił

dyrektora szkoły o przeniesieniu dziecka do innej szkoły. Rodzice oczywiście mają prawo

wyboru szkoły dla swojego dziecka, ale przeniesienie ucznia musi odbyć się według

obowiązujących procedur.

Dyrektor Zespołu Szkół w Mierzwinie Pan Mirosław Grad powiedział, że powody

przenoszenia dzieci do innych szkół są bardzo różne. Do najczęstszych należą powody

rodzinne oraz to, że dziecko tak chce, a rodzic spełnia życzenie dziecka.

Dyrektor Zespołu Szkół w Motkowicach Pani Dorota Nowak powiedziała, że przeniesienie

uczniów w tutejszej placówce było spowodowane zmianą miejsca zamieszkania, ale na

miejsce tych uczniów zostali zapisani nowi uczniowie.

Sołtys wsi Jakubów Pan Jan Czarnecki powiedział, że rodzice dzieci z Jakubowa zgłaszali

uwagi, aby w Zespole Szkół w Motkowicach były dwa osobne wejścia dla dzieci młodszych

i starszych, ponieważ dzieci starszc taranują dzieci młodsze.

Wójt Gminy powiedział, że nie jest to możliwe.

Dyrektor Zespołu Szkół w Motkowicach Pani Dorota Nowak powiedziała, że młodsze dzieci

raczej nie mają kontaktu z dziećmi starszymi. Klasy l-VI i przedszkole są ulokowane na

piętrze, a ucmiowie gimnazjum na parterze. Korzystają także z oddzielnych szatni.



Pan Andrzej Spetel przekazał także, aby rodzice odbierali dzieci z wyznaczonych

przystanków. Nie ma możliwości aby kierowcy pojazdów dowożących dzieci do szkół

zatrzymywali się przed prywatnymi posesjami, ponieważ grożą im wysokie mandaty za

zatrzymywanie się w niedozwolonym miejscu.

"Za" przyjęciem informacji o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016

głosowało jednogłośnie 15 radnych.

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęCIa roku szkolnego 2015/2016 stanowi

załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.p.7. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku

szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna. Ponadto Pani Halina Faryna

przedstawiła zebranym pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 4 września 2015 roku o wykonaniu budżetu Gminy Imielno za 1półrocze 2015 roku.

Nikt nie zgłosił uwag do informacji.

"Za" przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Imielno za 1 półrocze

2015 roku głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 1 półrocze 2015 roku stanowi załącznik

Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.p.8. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno za

1półrocze 2015 roku omówiła Pani Halina Faryna informując, że wszystkie zmiany dokonane

w budżecie Gminy Imielno w ciągu 1 półrocza 2015 roku muszą być wykazane

w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do informacji.

"Za" przyjęciem informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Imielno za 1półrocze 2015 roku głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku

stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.p.9. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

w Imielnie za 1półrocze 2015 roku omówiła Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.

Nikt nie zgłosił uwag do informacji.

Podczas omawiania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki

Publicznej w Imielnie posiedzenie Rady Gminy opuścił radny Pan Węglowski Zbigniew.



"Za" przyjęciem informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki

Publicznej w Imielnie za I półrocze 20 15 roku głosowało jednogłośnie 14-tu radnych.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

w (mielnie za [ półrocze 2015 roku stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.p.lO. Z informacją o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie

za I półrocze 2015 roku na prośbę Wójta Gminy zapoznała zebranych Wiceprzewodnicząca

Rady Gminy Pani Gabriela Deka.

Nie zgłoszono uwag do informacji.

"Za" przyjęciem informacji o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Imielnie za ( półrocze 20 I5 roku głosowało jednogłośnie 14-tu radnych.

Informacja o przebiegu wykonania planu Gminnego Ośrodka Zdrowia w (mielnie za

I półrocze 20 I5 roku stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.p. I l. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Grzelec przystąpił do podejmowania uchwał:

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

2015 rok Nr VIIl.45.2015 - projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna.

Z treścią projektu uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Grzelec poddał uchwałę pod głosowanie.

"Za" przyjęciem uchwały Nr VIlI.45.201 5 głosowało jednogłośnie 14-tu radnych.

- w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego Nr VIII.46.20 15 - projekt

uchwały omówił Wójt Gminy Pan Zbigniew Huk informując, że pomoc finansowa dotyczy

dołożenia pieniędzy do budowy chodników na terenie Gminy [mielno, w miejscowościach

Stawy, Opatkowice Drewniane i Grudzyny.

Z treścią projektu uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka.

Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie.

"Za" przyjęciem uchwały Nr VIlI.46.2015 głosowało jednogłośnie 14-tu radnych.

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy [mielno na lata 20 I5-2026

Nr VIII.47.2015 - Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Grzelec powiedział, że uchwała ta

jest konsekwencją dokonanych zmian w budżecie Gminy.

Z treścią projektu uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka.

Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie.

"Za" przyjęciem projektu uchwały głosowało jednogłośnie 14-tu radnych.



- w sprawIe uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie

Nr VIII.48.20l5 - projekt uchwały omówiła p.o. kierownika GOPS Pani Urszula Będkowska,

informując, że obecny Statut wymagał aktualizacji w związku ze zmianami przepisów

i ustaw, na podstawie których Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje.

Z treścią projektu uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka.

Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie.

"Za" przyjęciem uchwały Nr VIII.48.20 15 głosowało jednogłośnie l4-tu radnych.

- zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Imielno do Stowarzyszenia - Lokalna

Grupa Działania pn. "Ziemia Jędrzejowska - GRYF" Nr VIII.49.20l5 - projekt uchwały

omówił Wójt Gminy Pan Zbigniew Huk, informując, że uchwała dotyczy udzielenia

pełnomocnictwa obecnemu Wójtowi Gminy do reprezentowania Gminy [mielno

w Stowarzyszeniu.

Z treścią projektu uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka.

Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie.

"Za" przyjęciem uchwały Nr VIII.49.2015 głosowało jednogłośnie l4-tu radnych.

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

własność komunalną Gminy Imielno Nr VIII.50.20l5 - projekt uchwały omówił Wójt Gminy

Pan Zbigniew Huk.

Z treścią projektu uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Grzelec poddał uchwałę pod głosowanie.

"Za" przyjęciem uchwały Nr VIII.50.20l5 głosowało jednogłośnie l4-tu radnych.

Ad.p.12. W punkcie tym głos zabrał Radny Pan Kazimierz Segieta pytając, czy na terenie

Gminy Imielno są sygnały w sprawie braków obowiązkowych szczepionek dla dzieci

powyżej 6 roku życia.

Wójt Gminy Pan Zbigniew Huk odpowiedział, że takich sygnałów na terenie naszej Gminy

me ma.

Radny Stanisław Kukuryk pytał, czy byłaby możliwość wydelegowania pracownika z Urzędu

w celu przeanalizowania rozmieszczenia oświetlenia ulicznego na terenie Gminy [mielno lub

ewentualnych braków takiego oświetlenia, ponieważ praktycznie na każdym posiedzeniu

Rady Gminy są zgłoszenia o braku oświetlenia ulicznego.

Wójt Gminy podziękował za cenną uwagę i powiedział, że takie rozeznanie byłoby bardzo

przydatne. Stan oświetlenia bądź usytuowania lamp na terenie Gminy czy poszczególnych

miejscowościach nie koniecznie w chwili obecnej odpowiada potrzebom, ponieważ



miejscowości nasze rozbudo"Wują SIę. Sukcesywnie, tam gdzie jest to możliwe można

montować lampy.

Radny Stanisław Kukuryk powiedział, że jeśli będzie większa ilość lamp ulicznych do

zamontowania, to wówczas może będzie możliwość ubiegania się o dofinansowanie na taką

inwestycję.

Wójt Gminy powiedział, że Gmina jest w trakcie opracowywanIa planu gospodarki

niskoemisyjnej. Gdy plan będzie opracowany wówczas będziemy mogli ubiegać się o środki

unIjne na realizację programów związanych z oświetleniem ulicznym, bądź innych

inwestycji. Ponadto Wójt Gminy powiedział, że jeśli chodzi o oświetlenie uliczne to są

zasady, które mówią, że oświetlone muszą być skrzyżowania ulic oraz co druga lampa musi

być włączona.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Grzelec powiedział, że dochodzi do takich sytuacji, że

duża liczba osób uważa się za pokrzywdzone, ponieważ u sąsiada lampa uliczna oświetla całą

posesję, a u niego nie.

Radny Stanisław Kukuryk złożył propozycję Panu Wójtowi Gminy, aby pieniądze

uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości zostawały w tych miejscowościach, na terenie

których owe nieruchomości były zlokalizowane.

Wójt Gminy powiedział, że jeśli doszłoby do sprzedaży większego majątku gminnego to taką

zasadę można by wprowadzić, ale na pewno nie w 100%.

Radny Stanisław Domagała skierował pytanie do Radnego Powiatu Jędrzejowskiego Pana

Stanisława Kowalczyka, czy są już jakieś decyzje w sprawie budowy przepustu oraz poprawy

jakości stanu drogi powiatowej w Sobowicach, ponieważ były wielokrotne zgłoszenia w tej

sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie.

Radny Powiatu Jędrzejowskiego Pan Stanisław Kowalczyk powiedział, że w Zarządzie Dróg

Powiatowych zapcwniano go, że zgłaszany temat winien być poddany szczegółowej analizie

bezpośrednio na gruncie, wówczas będą podjęte odpowiednie kroki w celu wyeliminowania

ewentualnych nieprawidłowości. Pan Kowalczyk podziękował również Panu Wójtowi Gminy

i Radzie Gminy za dokończenie budowy chodnika w Stawach.

Sołtys wsi Dalechowy Pan Wiesław Adamus pytał, czy może w ogóle liczyć na

zamontowanie lampy kolo Pana Sov.uli. Rodzina ta jest pokrzywdzona ponieważ nie mają ani

linii telefonicznej, ani wodociągu oraz oświetlenia.

Wójt Gminy powiedział, że najważniejszym utrudnieniem w montażu tej lampy jest biegnąca

tam linia LHS. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku było by zamontowanie lampy

solarnej. Wójt Gminy powiedział, że postara się temu zaradzić w najbliższej przyszłości.



Sołtys Wiesław Adamus prosił również o odwodnienie wsi Dalechowy wzdłuż drogi

powiatowej.

Wójt Gminy powiedział aby prośbę tę ująć w potrzebach inwestycyjnych wsi.

Sołtys Wiesław Adamus powiedział, że każdego roku prośba ta jest ujmowana w potrzebach

inwestycyjnych.

Wójt Gminy powiedział, że zastanowi się nad tą sprawą.

Sołtys Wiesław Adamus pytał dalej, czy rolnicy mają jakąkolwiek szansę na uzyskanie

odszkodowań za straty powstałe w gospodarstwie w wyniku suszy oraz czy program

w sprawie utylizacji azbestu będzie kierowany tylko na azbest składowany.

Wójt Gminy powiedział, że na chwilę obecną program skierowany jest tylko na utylizację

azbestu składowanego.

Sołtys Wiesław Adamus pytał, także jak będzie działało oświetlenie uliczne w formie lamp

solarnych jeśli nie będzie słonecznych dni.

Wójt Gminy powiedział, że lampa solarna posiada baterię, która ładuje SIę na kilka dni.

Dodatkowo lampa wykorzystuje także energię wiatrową.

Radny Zdzisław Zygan pytał, czy będzie możliwość budowy przepustu przy drodze

powiatowej w Jakubowie koło Pana Zająca.

Wójt Gminy powiedział, że w perspektywie czasu będzie chciał doprowadzić do budowy

przepustu w tym miejscu.

Ad.p.13. W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy odpowiadając na zapytania i interpelacje

radnych.

Wójt Gminy na pytanie radnego Zdzisława Zygana w sprawie naprawienia pobocza na łuku

drogi w Jakubowie powiedział, że postara się dowieź kamień i wyrównać pobocze.

Ponadto Wójt Gminy powiedział, że szyba do wiaty przystankowej w Helenówce zostanie

zamówiona i zamontowana w najbliższym czasie.

Natomiast jeśli chodzi o istniejący spór w Borszowicach dotyczący nieprawidłowego

ogrodzenia to cały czas sprawa nie została wyjaśniona. Nie można zawrzeć jakiekolwiek

porozumienia w właścicielami posesji. Będziemy podejmowali dalsze rozmowy w celu

wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Wójt Gminy powiedział, że najprawdopodobniej sprawę tę

będzie należało rozwiązać na drodze sądowej, choć chciałby tego uniknąć i spór rozstrzygnąć

polubownie.
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Ad.p.14. W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Pan Zbigniew Huk informując zebranych

o czynnościach jakie Gmina podjęła w sprawie szacowania szkód powstałych

w gospodarstwach w wyniku suszy. Zadania, które należały do Gminy zostały wykonane, tzn.

przekazano odpowiednie informacje w sprawie suszy wszystkim sołtysom z terenu Gminy, na

tablicach ogłoszeń wywieszono ogłoszenia, przekazano sołtysom druki odpowiednich

wniosków do wypełnienia dla rolników. Na chwilę obecną do Urzędu \\i1Jłynęło ok. 20

wniosków w celu oszacowania szkód. Zasady szacowania powstałych szkód w wyniku suszy

zostały ustalone przez Ministerstwo Rolnictwa. Aby ubiegać się o odszkodowanie straty

w gospodarstwie muszą sięgać min. 30% liczone średnio z trzech lat i dotyczy upraw

znajdujących się na polu. Na dzień dzisiejszy zostało oszacowane 9 wniosków i nikt

z wnioskodawców nie zakwalifikował się do wypłaty odszkodowania.

Ponadto Wójt Gminy powiedział, że 2 września w Grudzynach odbyło SIę spotkanie

z dyrektorem Świętokrzyskiego Biura Geodezji z Kielc poświęcone omówieniu procesu

scalania gruntów rolnych. Proces ten niesie za sobą istotne korzyści zarówno dla rolników jak

również dla Gminy. Do korzyści tych należy zaliczyć lepsze warunki gospodarowania,

poprawę infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg dojazdowych do pól oraz wiele

innych.

Sołtys wsi Grudzyny Pani Aneta Olszewska powiedziała, że rozmawiała telefonicznie

z mieszkańcem jednej ze wsi z powiatu buskiego, w którym przeprowadzono proces scalania

i osoba ta wyraziła zadowolenie z zaistniałych zmian w wyniku tego procesu.

Sołtys wsi lmielnica Pan Tadeusz Grzelec podziękowal Wójtowi Gminy na objęcie

wszystkich dzieci z [mielnicy dowozem do szkół. Ponadto przypomniał prośbę

o zamontowanie dwóch lamp oświetlenia ulicznego w tej miejscowości. Sołtys pytał także,

czy dzikie składowiska azbestu zostaną objęte procesem utylizacji.

Wójt Gminy powiedział, że dołoży wszelkich starań aby takie składowiska azbestu znajdujące

się na terenie Gminy zostały usunięte w ramach programu utylizacji.

Sołtys Tadeusz Grzelec zwrócił się także z prośbą o nawiezienie piachu na drogę polną

w stronę łąk w Imielnicy.

Wójt Gminy powiedział, że postara się prośbę wykonać.



••

Ad.p.15. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Grzelec uzna! porządek obrad za wyczerpany,

dziękując wszystkim zakończy! posiedzenie.
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