
Protokół Nr IX.2015

z sesji Rady Gminy w Imielnie

z dnia 21 października 2015 roku.

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

1100• 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 VIII.2015,

3. Przyjęcie porządku obrad,

4. Interpelacje i zapytania radnych,

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

6. Informacja Wójta Gminy o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych

pracowników Urzędu Gminy i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy

Imielno za 2014 rok,

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o przeprowadzonej analizie oświadczeń

majątko'""'Ychradnych Rady Gminy Imielno za 2014 rok,

8. Informacja o pracy Zespołu do spraw wyboru ławników,

9. Podjęcie uchwał:

- w sprawie wyboru ławników Nr IX.51.20 15,

- w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko

Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka

Zdrowia w Imielnie Nr IX.52.2015,

- w sprawIe wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bez przetargowej

nieruchomości z przeznaczeniem na lokalizację szafy telekomunikacyjnej wraz

z przyłączem Nr IX.53.2015,

- w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu

Gminy Imielno na lata 2015-2032" Nr IX.54.2015,

10. Dyskusja,

II. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

12. Sprawy różne,

13. 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 VIII.20 15 z poprzedniej sesJI został wyłożony do wglądu po

przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.

"Za" przyjęciem protokołu Nr VIII.20 15 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 glosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

Ad.pA. W punkcie tym radny Zdzisław Zygan poprosił o nie blokowanie wjazdu na plac za

budynkiem byłego posterunku policji.

Radny Michał Krążek skierował pytanie do Pani Skarbnik Gminy, czy gmina ma zaległości

w płatnościach faktur. Jeśli są to, na jaka kwotę i czego dotyczą.

Ad.p.5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami szczegółowo

omówił Wójt Gminy Pan Zbigniew Huk.

Ponadto Wójt Gminy powiedział, że Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego promesę

na remont dróg w wysokości 250000 zł. Promesa obejmuje remont drogi Wygoda - Jakubów

oraz ul. Strażacką w Imielnie. Przeprowadzenie remontu wyżej wymienionych dróg

planowane jest na miesiąc listopad roku bieżącego. Koszt remontu dróg po stronie Gminy

wynosi 20% wkładu własnego.

Wójt Gminy powiedział, że Sąd Najwyższy odrzuci! wniosek Gminy dotyczący kasacji

należności dla firmy Apeiron. Na chwilę obecną Gmina Imielno musi zapłacić całą należność

zobowiązania. Wójt Gminy poprosił Skarbnika Gminy Panią Halinę Faryna o podanie kwoty

należności, która Gmina musi zapłacić na korzyść firmy Apeiron.

Skarbnik Gminy Pani Halina Faryna powiedziała, że kwota należności wynosi 360000 zł.

Ponadto Pani Halina Faryna powiedziała, że Gmina zaległości z płatnościami nie ma,

a wszystkie faktury płacone są w terminach.

Nikt nie zgłosił uwag do sprawozdania Wójta Gminy.



"Za" przYJęcIem sprawozdania Wójta Gminy za okres między seSjamI glosowało

jednogłośnie 15-tu radnych.

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

niniejszego protokołu.

Ad.p.6. Informację o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych praco\',ników

Urzędu Gminy i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Imielno za 2014 rok

przedstawił Wójt Gminy informując, że w analizie nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Informacja Wójta Gminy o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych pracowników

Urzędu Gminy i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Imielno za 2014 rok

stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.p.7. Informację o przeprowadzonej analizie oświadczcń majątkowych radnych Rady

Gminy przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Grzelec, informując, że wszyscy

zobowiązani złożyli oświadczenia majątkowe w wyznaczonym terminie, a w analizie nie

stwierdzono nieprawidłowości.

"Za" przyjęciem informacji głosowało jednogłośnie t5-tu radnych.

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o przeprowadzonej analizie oświadczeń

majątkowych radnych Rady Gminy [mielno za 2014 rok stanowi załącznik Nr 6 do

niniejszego protokołu.

Ad.p.8. Informację o pracy Zespołu do spraw wyboru ławników przedstawiła Przewodnicząca

Zespołu Pani Gabriela Deka.

Przewodnicząca Zespołu do spraw wyboru ławników Pani Gabriela Deka poprosiła radnych

o zgłaszanie kandydatów do składu komisji skrutacyjnej, która zajmie się przeprowadzeniem

wyboru ławników.

Radny Stanisław Domagała został zgłoszony przez radnego Zbigniewa Węglowskiego. Pan

Stanisław Domagała wyraził zgodę na udział w komisji skrutacyjnej. Radny Adam Domagała

zgłosił radnego Zbigniewa Węglowskiego. Pan Zbigniew Węglowski nie wyraził zgody na

udział w komisji skrutacyjnej. Radny Misztal Michał zgłoszony został przez radnego

Stanisława Kukuryka. Pan Michał Misztal wyraził zgodę na udział w komisji skrutacyjnej.

Radna Beata Kwapień została zgłoszona przez radnego Stanisława Domagałę. Pani Beata

Kwapień wyraziła zgodę na udział w komisji skrutacyjnej.



,.Za" przyjęciem składu komisji skrutacyjnej głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Grzelec poprosił powołaną komisję skrutacyjną

o ukonstytuowanie się.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Grzelec ogłosił 15 minutową przerwę w posiedzeniu.

Informacja o pracy Zespołu do spraw wyboru ławników stanowi załącznik Nr 7 do

niniejszego protokołu.

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Grzelec powiedział, że Przewodniczącym

komisji skrutacyjnej powołanej do wyboru ławników została wybrana Radna Beata Kwapień

a członkami komisji zostali Radni Stanisław Domagała i Michał Misztal.

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Pani Beata Kwapień rozdała karty do głosowania

radnym i przystąpiono do tajnego głosowania na ławników. Po wrzuceniu kart do głosowania

do urny komisja skrutacyjna opuściła salę obrad w celu weryfikacji oddanych głosów na

ławników. Po przeprowadzonej weryfikacji głosów Przewodnicząca komisji skrutacyjnej

zapoznała wszystkich zebranych z protokołem z przebiegu głosowania na ławników do sądu

Rejonowego w Jędrzejowie. W wyniku głosowania tajnego oddano następującą ilość głosów

na poszczególnych kandydatów:

Pani Karasek Joanna - 2 głosy,

Pani Marzec Edyta - O głosów,

Pani Opalińska Małgorzata - l głos,

Pani Rak Ewelina - 2 głosy,

Pani Smutek Ewa - 7 głosów,

Pani Zawada Urszula - 3 głosy.

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Pani Beata Kwapień powiedziała, że wymaganą zwykłą

większością głosów ławnikami do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie zostały wybrane Panie

Smutek Ewa oraz Zawada Urszula.

Ad.p.9. W punkcie tym przystąpiono do podejmowania uchwał:

- w sprawie wyboru ławników Nr IX.51.20 15 - z treścią projektu uchwały zapoznała

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka.

Uchwala Nr IX.51.20 15 została przyjęta na podstawie protokołu z przeprowadzonego

głosowania tajnego na ławników.

- w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko

Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka

Zdrowia \V Imielnie Nr IX.52.2015 - projekt uchwały omówił Wójt Gminy. Po



przedstawieniu projektu uchwały Wójt Gminy zaproponował do komisji konkursowej

następujące osoby:

Panią Tkaczyk Danutę - przedstawiciela Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Imielnie oraz 4 przedstawicieli podmiotu tworzącego w osobach:

Pani dr Włodarczyk Grażyna,

Pan Świetlik Józef,

Pan Krążek Michał,

Pani Seweryn Ewa.

Na przewodniczącego komisji konkursowej Wójt Gminy zaproponował osobę Pani Seweryn

Ewy.

Nikt z zebranych nie zgłosił innych propozycji do komisji konkursowej.

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

Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie.

,.Za" przyjęciem uchwały Nr IX.52.20 15 głosowało jednogłośnie I5-tu radnych.

- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości

z przeznaczeniem na lokalizację szafy telekomunikacyjnej wraz z przyłączem Nr IX.53.2015

- projekt uchwały omówił Wójt Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie.

"Za" przyjęciem uchwały Nr IX.53.20 15 głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

- w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Imielno na lata 2015-2032" Nr IX.54.20 15 - projekt uchwały na prośbę Wójta Gminy omówił

Pan Włodzimierz Węglowski pracownik Urzędu, informując zebranych, że wyżej

wymieniony Program jest niezbędnym załącznikiem do ubiegania się o dofinansowanie na

usuwanie i utylizację azbestu z terenu Gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Wójt Gminy powiedział, że Program usuwania wyrobów zawierających azbest jest dostępny

do wglądu w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu.

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

Przewodniczący Rady Gminy poddał uchwałę pod głosowanie.

"Za" przyjęciem uchwały Nr 1X.54.20 15 głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

Ad.p.lO. W punkcie tym głos zabrał radny Stanisław Kukuryk pytając, czy w związku

z prowadzonymi pracami drogowymi na moście w Motkowicach i na drodze od mostu



w stronę Kij, które mają na celu między innymi poszerzenie jezdni, będzie możliwość

poszerzenia drogi od mostu do skrzyżowania w Motkowicach.

Wójt Gminy powiedział, że sugestia radnego jest bardzo zasadna, a najlepszym rozwiązaniem

byłaby budowa chodnika przy tym odcinku drogi. Jednak na chwilę obecną można

wystosować apel do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby poszerzyć tę drogę. Ponadto

Wójt Gminy powiedział, że mieszkańcy Motkowic wychodzą z sugestią, aby w celach

bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z drogą krajową wybudować rondo, co wydaje się być

racjonalnym rozwiązaniem.

Sołtys wsi Jakubów Pan Jan Czarnecki pytał, czy będzie możliwość dowiezienia jeszcze

w tym roku kamienia na drogę polną do Dzierszyna oraz na zatokę przystankową

w Jakubowie - Kolonii.

Wójt Gminy powiedział, że w roku bieżącym finanse Gminy nie pozwalają już na takie

inwestycje. Kamień zostanie dostarczony dopiero na wiosnę roku przyszłego.

Radny Kazimierz Segieta powiedział, że na Opatkowicach Pojałowskich zniszczony jest

odcinek drogi gminnej od Grudzyn do mostu. Radny pytał czy byłaby możliwość

wyremontowania tej drogi z tzw. powodziówek.

Wójt Gminy powiedział, że aby zakwalifikować drogę do remontu wartość inwestycji musi

być wyceniona, na co najmniej 50000 zł.

Sołtys wsi Opatkowice Pojałowskie Pan Tadeusz Gabryś pytał, czy będzie możliwość

zorganizowania spotkania z właścicielami działek z Opatkowic Pojałowskich w celu

prowadzenia rozmów na temat budowy odcinka drogi w tej miejscowości.

Wójt Gminy powiedział, że takie spotkanie można zorganizować ale należy pamiętać, że

Gmina nie może prowadzić żadnych inwestycji na terenach, których nie jest właścicielem.

Sołtys wsi Dalechowy Pan Wiesław Adamus pytał, czy firma Ekom ma w obowiązku

zabierać śmieci z przystanków, ponieważ odpady nie są odbierane.

Wójt Gminy powiedział, że będzie prowadził rozmowy z firmą EKOM w tej kwestii. Ponadto

Wójt Gminy pytał sołtysów, czy brakujące kosze zostały już dostarczone mieszkańcom.

Sołtys wsi Dalechowy Pan Wiesław Adamus powiedział, że część koszy zostało

przywiezionych, ale jest jeszcze zapotrzebowanie na kosze.

Radny Stanisław Kukuryk powiedział, że do Motkowic firma EKOM nie dostarczyła żadnego

kosza.

Wójt Gminy powiedział do sołtysów, aby zapotrzebowanie na kosze zgłaszać do Urzędu do

Pana Michała Sobczyka. Ponadto Wójt Gminy powiedział, że kwestia zaopatrzenia

mieszkańców w kosze na śmieci należy do obowiązków sołtysów.



Sołtys wsi Dalechowy powiedział, że nowo dostarczane kosze są o mniejszej pojemności.

Sołtys wsi lmielno Pan Sebastian Stachurski powiedział, że współpraca z firmą EKOM jest

ciężka, ponieważ pracownicy są nie słowni. Sołtys dodał, że od trzech tygodni czeka na

dostawę koszy.

Wójt Gminy powiedział, że będzie prowadził rozmowy w firmą EKOM aby wywiązali się

z warunków umowy.

Radny Józef Świetlik pytał, czy drogę w kierunku Choin można by zakwalifikować do

remontu z tzw. powodziówek.

Wójt Gminy przypomniał, że aby zakwalifikować daną drogę do remontu z tzw.

powodziówek, wartość zadania po przetargu musi wynosić minimum 50 000 zł.

Sołtys wsi Jakubów Pan Jan Czarnecki poprosił Radę Gminy, aby pomogła w sprawIe

oczyszczenia "cieku wodnego do Kamieńca".

Wójt Gminy powiedział, że w sprawie "cieku wodnego do Kamieńca" zostało wysłane pismo

do Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. W odpowiedzi

Zarząd poinformował, że w roku bieżącym taka inwestycja nie będzie zrealizowana,

ponieważ Zarząd nie ma pieniędzy. Wójt Gminy powiedział, że w przyszłym roku będzie

dążył, aby ten ciek wodny oczyścić.

Sołtys wsi Dzierszyn Pan Adam Koziński pytał o możliwość wysypania piachem bądź ziemią

drogi polnej między Panem Kowalczykiem a Panem Domagałą w Dzierszynie.

Wójt Gminy powiedział, że w tym celu można wykorzystać ziemię składowaną przy Szkole

Podstawowej w lmielnie. Wójt Gminy poprosił Panią Dyrektor SSP w łmielnie

o wypowiedzenie się w tej kwestii.

Dyrektor SSP w [mielnie Pani Anna Tutaj powiedziała, że wspomniane składowisko ziemi

służy dzieciom w czasie zimy do jazdy na sankach.

Wójt Gminy powiedział, że wyżej wspomnianą drogę polną w Dzierszynie będzie miał na

uwadze.

Radny Adam Domagała pytał, kiedy będzie zamontowana szyba w wiacie przystankowej na

]-łelenówce.

Wójt Gminy powiedział, że szyba jest zamówiona i czekamy na dostawę.

Sołtys wsi Grudzyny Pani Aneta Olszewska prosiła Wójta i Radę Gminy o interwencję do

Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie w sprawie stojącej wody przy nowo

wybudowanym chodniku w Grudzynach.

Wójt Gminy powiedział, że najlepszym rozwIązanIem byłoby "'Ybudowanie nowego

przepustu_ Sprawa jest bardzo trudna i kont1iktowa.



Radny Dariusz Cebul ski pytał, czy spór w sprawie ogrodzenia w Borszowicach udało się już

rozstrzygnąć.

Wójt Gminy powiedział, że w przyszłym tygodniu jest umówiony z właścicielami na

rozmowę i jest nadzieja, że sprawa zostanie definitywnie zakończona.

Radny Powiatu Jędrzejowskiego Pan Stanisław Kowalczyk poinformował zebranych, że na

przełomie roku 2017-2018 będzie wykonany remont nawierzchni odcinka drogi przez

miejscowość Dzierszyn od strony Dalechów. Ponadto Radny Kowalczyk pytał, czy ma

zgłaszać podczas posiedzenia Komisji od dróg problem stojącej wody przy chodniku

w Grudzynach.

Wójt Gminy powiedział, że sprawę stojąccj wody na drodze w Grudzynach będzie zgłaszał

wykonawcy podczas odbioru prac.

Radna Gabriela Deka pytała, czy w przyszłym roku będzie możliwość poprawlema

nawierzchni drogi w Mierzwinie od skrzyżowania w stronę Zegartowic oraz łuku drogi koło

Pana Pasek.

Wójt Gminy powiedział, że jeśli chodzi o drogę w kierunku Zegartowic, to jest to droga

powiatowa i należy w tej sprawie prowadzić rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych.

Natomiast jeśli chodzi o łuk drogi koło Pana Pasek to należy zrobić w tym miejscu

odwodnienie. Będę miał to na uwadze.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Grzelec powiedział, że kierowane są do niego uwagi

w sprawie braku wiaty przystankowej na wysokości posesji Pana Kowalczyka w Helenówce.

W związku z tym pytał sołtysa i radnego wsi Helenówka jak wygląda sprawa z przystankami

w tej miejscowości.

Sołtys wsi Helenówka Pan Bronisław Strojecki powiedział, że mieszkańcy zgłaszają uwagi

ponieważ dzieci czekające na autobus szkolny stoją w deszczu. Ponadto sołtys powiedział, że

w potrzebach inwestycyjnych na 2016 rok umieścił prośbę o zamontowanie wiaty na

przystanku obok posesji Pana Kowalczyk.

Radny Kazimierz Segieta powiedział, że na nowo powstałym przystanku w Opatkowicach

Drewnianych nie zatrzymują się autobusy kursowe. Kierowcy mówią, że przystanek nie jest

wpisany do rozkładu jazdy.

Wójt Gminy powiedział, że usytuowanie przystanku zostało podjęte uchwałą Rady Gminy,

a przewoźnik powinien wystąpić o zmianę linii komunikacyjnej polegającej na zmianie

rozkładu jazdy i ilości przystanków w tym rozkładzie.



Radny Zbigniew Węglowski pytał, czy będzie możliwość ujęcia w apelu do Zarządu Dróg

Krajowych i Autostrad zamontowania lustra na drodze zjazdowej w kierunku bloku i zakładu

Pana Ćwięki w Motkowicach.

Wójt Gminy powiedział, że będzie występował w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych

w Jędrzejowie o zamontowanie takiego lustra, ponieważ wyjazd ten jest bardzo

niebezpieczny.

Dyrektor Zespołu Szkół w Mierzwinie Pan Mirosław Grad powiedział, że takie lustro

przydałoby się także zamontować przy wyjeździe z ul. Parkowej w Motkowicach.

Wójt Gminy powiedział, że Motkowice mają zwartą zabudowę i lustra mają rację bytu.

Sołtys wsi lmielno Pan Sebastian Stachurski powiedział, że w [mielnie na skrzyżowaniu ul.

Głównej i ul. Wesołej lustro też jest niezbędne.

Radny Stanisław Kowalczyk powiedział, że na posiedzeniu Komisji od dróg będzie zgłaszał

zapotrzebowanie na lustra.

Wójt Gminy powiedział, że montaż luster głównie należy do obowiązków Zarządu Dróg

Powiatowych, ale będzie także apelował w tej sprawie.

Radny Kazimierz Segieta pytał Radnego Powiatu Jędrzejowskiego Pana Stanisława

Kowalczyka, czy będzie możliwość zamontowania na Grudzynach drogowskazu kierującego

na wieś Opatkowice Pojałowskie.

Wójt Gminy powiedział, że znaki drogowe będą sukcesywnie uzupełniane.

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

Ad.p.12. W punkcie tym głos zabrał radny Jan Zawada dziękując radnym za wybór na

ławnika kandydatki z miejscowości Karczunek.

Ad.p.13. Przewodniczący Rady Gminy uznał porządek obrad za wyczerpany, dziękując

zebranym zakończył posiedzenie.
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