
Protokoł Nr XII.1016

z ~l"~jiRatlf (;min)' w Imielnil"

z dnia 29 sl)-'cznia 2016 roku

Posiedzenie odb)'lo się na sali posicdzeń linędu Gminy w Imielnie w godz. od 900do 1111.

W posiedzeniu udzial biorą Radni Rady Gminy w Imielnie oraz zaproszeni goście według lisi

obecności stanowiących 7.alac7J1ikil'\r l. l'\r 2 i l'\r 3 do niniejszego protokołu.

Pori,ądek lX"iedzen;a:

I. Otwarcie 'e"ji. powitanie gości i ~t",ierdzenie quorum.

2. Pr"yjęcie protokolu Nr X1.2015.

3. Pr,,)jęcie lX,o~dku obrad,

4. Interpelacje i zap)tania radnych.

5. Sprawozdanie z działalności \Vojla Gminy za okres między sesjami.

6. Spnmozdanie z dzialalności Gmitlllego Ośrodka Pomocy Spolec7J1ej w Imic1nie za 201 5 r.,

7. Sprawo"danic z działalności Gminncj Komisji Profilakl)'ki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholo\\)'eh za 1015 rok,

8, Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i syslemu pieczy zastępczej

w Gminie Imielno za 2015 rok.

9. Infomlacja o przeprowadwnej komunali/acji dróg g(l~fKxl.an;zych na terenie Gminy

Imidno.

10. Spnm'ozdanie z realii.aeji w 2015 roku programu \\spółpracy Gminy Imielno

z organizAlcjami pozarzadowymi oraz inn)mi podmiotami prowadz'ICymi dl.ialalność pOly!ku

publ;cwego na lala 2014-2018,

II.Podjęeie uchwal:

_w spra"ie uchwalenia bud/etu Gminy Imiclno na 2016 rok Nr Xłl.73.2016,

- w sprawie \Vidolemiej Prognozy Finan,owej Gminy Imidnu na lata 2016-1026

Nr XII. 7-ł.10 16.

- w sprawIe mc wyrażenia zgody na wyodr9bnienie w budżecie Gm;ny Imielno "rmikó",

stanowiących fundusz ,okcki Nr Xll.75.2016.

- w sprawie prLyj.;cic Gmitlllego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania PHlhl~mów

Alkoholowych oraz Przeciwd7,jałania Karkoman;i na 2016 rok Kr Xll.76.1016,

_ w -'prawie wyralenia >'gody na 1.lwar<:ic umowy najmu w drodze belprzelarguwej lokalu

uż}tkowego polożonego w lmielnie Nr XlI,n.101 6.



- w spmwic \vyra7.cnia zgody' na zbycic w drodze przetargu nieruchomości stanowiących

własność komunalną Gminy Imiclno C\JrXlł.n.201 6.

- w sprawic nieodplatncgo nabycia przcz Gmin~ Imielno nicruchomości od Polskich Kolei

Panstwo"'ych S,A. Oddział Gospodarowania Nicruchomościami w Krakowie)\"r XJI.79.20ł6,

- w sprawie prąjęcia Gminnego Proj,'TamuWspierania Rodziny na lata 2016-2018 dla Gminy

łmielno )\"rXłI.80.20 16.

- w sprawie pomocy linansowej dla Po"iatu Ję<1r.rejnw,kiegu Nr XII.81.20 16,

12. Dyskusja,

13. Odpowiedzi na interpelacje i tapytania radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie posiedt.:nia.

Ad.p.1. Ot""rci" sesji, p<,,,itania l.ebranych oraz st"icrdzcnia. że liczba radnych jest

wysUlretająca do podejmowania prawomocnych uchwal dokonał Przcwodniczący Rady

Gminy Pan Jan Grzdce.

W s.:sji udzial bierzc 15-tu radnych.

Ad.p,2. Protokól Nr Xl.2015 z popu-<:<Jnicj sesji /~lStal wyłożony do wglądu po

przcglosowaniu jednoglośnie puyjęty.

"Za" przyjęciem protokolu Nr Xł.2015 glosowalI) jednoglośnic l5-lU radnyclI.

Ad.p.3. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Guelec puedsta"il porządek posiooz.cnia.

Nikt z radnych nic zglu,il uwag do pouądku obrad.

"Za" przyjęciem por/.ąclku posiedzenia glo,uwalo jednogłośnie 15-1Uradnych.

Ad.pA. W punkcie tym nikt nie zabrał glosu,

Ad.p.5. Sprawozdanie z d/ialalności Wójta Gminy za okrcs miedzy seSjamI szczególowo

omówił Wójt Gminy. Ponadto Wójt Gminy p'""ied7ial, że w dniu 27 stycznia zostały

plZY"iezione jalllka t Banku Żywnuści. które zostały rozdanc mieszkańcom gminy. Wójt

Gminy pod/iękował radn}'m. soltysom oraz kierowcom OSP 7.tnt'IlU gminy za pomoc jaką

\\loż}'1i. aby jabłka dotarły do każdt'go mit'Slkańca,

I"ikt nie zglosil uwag do sprawozdam" .

..7;J."pr.r.yjęciem sprawozdania głosowało jcdnogłośnie ł 5-tu radnych.



Spra .••..o/danie / d;:iałalności Wójla Gminy za okres mio;xlzysesjami sianowi załącznik Nr 4 do

niniejszego prowkołu.

Ad.p.6. Sprawozdanie z działałności Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej .••..lmiełnie I'"

20ł5 rok szczegóło .••..o omówiła p.o. kiero"llika Pani Urszuła RęJkowska.

,.Za" prz)'jęciem sprawozdania głosowało jednogłośnie ł5-tu radnych.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy SpołeClnej .••..lmielnie stanowi

załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.p.7. Sprawozdanie l, dlialalno'ici Gminnej K"misji Profilaktyki i Ro:m;ązywania

Problemó" Alkoh"l"wych 1.:12015 rok omówiła p.o. Kierownika Pani Urszula Będkowska .

..7•••" pr;:yjęciem sprawozdania głosowało jednogłośnie ł5-lU radnych.

SprawO/.danie Z działalności Gminnej Komisji Profilaklyki i Roz\\;ązywania Problemów

Alkoholowych Z.:l2015 rok stanowi załącznik I\r 6 do niniejszego prolokolu.

Ad.pS. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy

z.a.~lępc/.cjw Gminie Imielno 7..a20ł5 rok omówiła p.o. kierowllika Pani Drwula Rędkowska .

..7.a'"prz)'jęciem sprawozdania głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania wdzjn}' i 'ystemll pieczy zastępc7.cj

w Gminie Jmiełno za 2015 rok stano\\; lałąc:mik Nr 7 do niniejs/.ego protokoJu.

Ad,p.9, Z informacją o przeprowad/.oncj komunalizacji dróg gospodarczych na terenie Gminy

Imiclno I.ap<lIJlalPan Sławomir Chrzano\\ski praco\\llik Drz<,:duGminy .

..Za" pl7yjęciem inf"rma<:ji gł",,,wało jednoglośnie 15-tu radnych.

Inl,)rmacja o przeprowadzonej komunali/acji dróg gosp,K1arCI.y'ehna ICrenie Gminy Imiclno

starłOwi załącznik 1'\r 8 do niniejszego prolOkolu.

Ad.p.lO. Sprawozdanie I reali/.a~ji w 2015 roku Programu wspóJpracy Gminy Imielnn

z organiza~jami p<l/arl.ądol'i)'mi oraz innymi podmiotami pm",adząeymi działalność poż}1ku

publicznego na lata 2014-2018 "mówił Wójt Gminy .

..7..a"przyjędem ,prawozdania głosowało jednog:ło~nie JS-tu radnych.

Sprawozdanie z realizacji w 2015 r"ku Programu wspólpracy Gminy Jmiełno z org:aniI.a~jami

po/..arządowymi oraz innymi p"dmiotami prowadzącymi działaIn",,'; p<lżylku publicznego na

lala 20 1-1--2018 sIalIowi zającznik Nr 9 d" niniejszego proloko!u,



Ad.p_ll. W punkcie tym przystąpiono do podejmowania uchwał:

- w ~pwwie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2016 rok Nr XI1.73.2016 - uchwal~

szczególowo omówiła Skarbnik Gminy informując. że dochody I wydatki gmlny' są

uóv.nowalone.

Ponadto Skarbnik Gminy zapoznala I,ebranych z POZytYWl1ąopinią regionalnej Izby

Obrachunkowej "i Kielcach na lemat projektu budżetu Gminy n" 2016 rok oraz projektu

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026. Wyżej wspomniane prujekty spełniają

wy'mogl praWl1e.

Nast~pnic Wójt Gminy Pan Zbignicw Huk 7.aroznalz planowanymi inwestycjami min:

- budowa ścieżki rowerowej na odcinku od lasu w Jakubowie do Staw.

- opracowanie dokumentacji na budow~ wodociągu w miejscowościach Wygoda i Karezunć:k

oraz rozbudowa "•.odociągu w Sobowicać:h.

- remont i przebudowa dróg wew1lętrznyeh W mić:jscowosciach Wygoda, Imielnica oraz

Opatkowic", Murowan",.

- pr/ystosowanie budynku w Iłeknówce na cele mieszkaniowe .

• mod",mi/.a\:ja budy'nku po były'm posterunku Policji w !mi",lni",urw budynku komunalnego

w Grudzynach.

- wymiana pokry'eia dachowego na budynku OSP w ~tll1kowicach.

- udzieIcnie pomocy' linansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego w celu budow)" chodników

w miejscowościach z tercnu Gminy Imielno.

Ponadto Wójt Gminy powiedział, żc w ciągu roku b<;dą realizowane drobniejsze zadania.

które nie byly planowane w budżecie.

Z treścią uchwaly zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabric1a Deka.

Przewndnic/ący Rady Gminy poddal uchwalę pnd glos"wanie .

..La" przyjęciem uehwaly Nr Xll.73.2016 glosowało jednoglosnie 15-tu radnych.

Wójt Gminy podziękowal radnym l.a zgodnc prLyjęcie uchwal)" budżetowej.

- w sprawi.:: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy [mielno na lata 2016-2026

Nr Xll.74.2016 - Przem)<jnic;r4ey Rady Gminy Pan Jan Grzelec powiedziat że uchwala ta

jest odzwierciedleniem uchwały budżetowej.

Wi.::eprzcwodnieząca Rady Gmil]Y zapalnała 7ebranych 7 trescią uchwal y..

.7.••"'prLyjęeiem uchwały głosowało jcdnogłosllie l S-tu radnych.

Pncwodniezący Rady Gminy Pan Jan GrzcIee oglosil15-minulllwa puerv>'ę w posiedzeniu.

Po przerv>ie '\znowiono obrady i przy,tąpinn" do p.,<.1ejm(lwaniakolejnych uchwal:



•

- w sprawie nie "')'rażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy [mielno środków

s\ilnowią<:ych fundus7. solecki ~r XII.75.2016 - uchwalę omówił Wójt Gminy.

Wicepr7.cwo<.!ni,",ą<:aRady Gminy Pani Gabriela Deka zapowala z treścią uchwały.

,.za'" pn~yjęciem uchwaly glosowało j<:dnoglośnie 15-lu radnych.

- w sprawie PTI}jęCla Gminnego Progr<lIT\UProlilaktyki i R07.wiątywania Prohkmów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanij na 2016 rok Nr X11.76.2016 - uchwał~

omówiła Pani Urszula Il••dkowska.

Wiceprzcwoonic/-,!ca Rady Gminy Pani Ciahricla Deka l.apowala z_lrcścią uch",aly,

..Za" przyjęciem uchwaly glosowało jednogłośnie [S-tu radnych.

- w sprawi" wYT(venia :t.gw)' na :r.awarcie umowy n"jmu w drn<h.e hezprzetargowej lokalu

użytkowego położonego w !mielnic Nr Xll.77.20l6 - uchwałę omówił Wójt Gminy

informując, że uchwała d01yczy kolejnej umowy najmu lokału UŻ}1kowcgo ponieważ

poprzednia umowa wygasła,

Z treścią uchwał}' lapoznala WiceprEewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka .

..7»... prlyjęeiem uchwal). gln,;owało jeJnogłn'lnie 15~turaJnych.

- w ,;prawie wyrażenia Igody na zbycie w Jrod/,e pm~targu ni"ruehomoścl stanowiących

wla.~no.<ićkomunalną Ciminy [mielno Nr XIL7R.2016 - uchwałę omówił Wójt Gminy

infoflIlując. że 'pTl.eJaż dotyc/Y d/ia!ki /Jlajdującej s'ę w Motkowicach prlY

ul. Nadnidliańskiej.

Z treścią uchwały zapoznała Wiccp,lcwodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka.

"Za" przyjęciem uchwały glosowało jednogłośnie ł5-tu radnych.

- w sprawie nicodpłalllego nabycia przez Gminę [mielno nieruchomości od Polskich Kolei

Pań,;twowych S.A. Wd/ia! G"spoc!arowania J\icruchomości w Krakowie Nr Xll,79.2016-

uchwałę omówił Wójt Gminy.

Z treścią uchwały zapolnala Wiccprz..:wodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka.

,.Za" prz}jccicm uchwały głosowało jednnglośn;e l 5-tu radnych.

- W sprawie p,lyjccia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 20ł6-2018 dla Gminy

[mielno ~r Xłł.80.20ł6 - uchwałę omó"iła Pani Urszula Będkowska informUjąC, j:~pmgram

ten zawiera gló",ne cek mając ••la 111<1an;ewspieranie rod/jny.

Z treścią uchwaly zapoznała \Viccprzcwodnicząca rady Gminy Pani Gahriela D••ka.

,.Za" przyjęciem uchwaly glosowało j~odnogl"śnie lS-tu radnych.

- '" sprawic pomocy final150wcj dla Powiatu Jl,'{lrzejowskiego ~r XIl.81.2016 - uch",al,

omówił Wójt Gminy informując, że uchwala dotyclY pomocy w sprawie budowy chodników

w miej>c(]wościaeh z terenu Gminy [mielno.



•

Z trd~i" uch .•.•.aly ;!"'powala Wicepr/eW\>unic/.ąca Rady Gmioy Pani Gai:nida n ••ka.

.Za" pr/yjęciem uchwaly głosowało jednugłośnie 15.lu radnych.

Ad.p.l2. W punkcie tym glos zabrała Sohys wsi Grud7yny raili O]vl'",ka Anela m"wiąc. że

strona południowa Gminy traklowana je,,! po rnacos'cmu. Remizy II tej cl.ę:ki gminy są

ubogie oraz brak jest atrakcji IUT)'slycznych. W związku J. tym Pani sołtys prosiła

o dll!,oanoowan;c cl->;ści dzialalno.;cj koła gospodyń wiejskich w Grudzynach z budżetu

Gminy.

Wójt Gminy powiedział, j.e ni•• I_gadza sit; ze zdaniem Pani Sołtys. że CZ~ŚĆpołudniowa

Gminy traktowana je,t po maco'v.emu biorąc pod uwag.; wklad finansow;i jaki został

przeznaczony w 2015 roku. jak np. budowa chodników czy leż zakup materiałów

budowlanych (np. farba. p1Ylki)w celu przeprowadzenia remomu w remizie w Grudzynach

czy tcż wokól niej. Ponadto Wójt Gminy p<J''''iedział. że pozo>tale remi.-y .- l",renu Gminy

Imielno będą sukcesywnie rcmontowane, natomiast działalnos'; kola gospo<.lyńwkjskich w

Grudzynach w roku ubieglym otrzymało rownie:i. wklad linan,owy J1<.K1postacią min.

udost~pnienia samochodu na rożnego rod.-.aju wyjazdy kola gospodyń oral zakup

w)'posatcnia dla tego kola (np. zakup patelni. lalerzy itp.).

Soh)'s wsi Jakubów Pan Jan Czarnecki podziękowal za do>tarczone jabłka onu paczki

żyvmościowe. które otrzymali mieszkańcy. Ponadto sołtys pytaL e/.y będzie możliwoŚĆ

budo"')' gazu ziemnego w kierunku Jakubo"'u

Wójt Gminy powiedlial. 7.1:; budowa gazociągu na terenie Gminy lmiclno w perspekty",ie 131

może będzie r<,alna, ale są 10 sprawy odlegle w eZ.<lsie.

Ad,p.13. W punkcie tym nikt nic ,mbrai glosu.

Ad.p.14. v,,' punkcie tym glos zabrał Przewodniczący Rady Gminy pro>ZĄCo pom,tanie J1<.'

sesji osób, klóre są czł(mkami gminnej spółki wodn<'j w celu omówienia spraw

(lrgani l,acyjnyeh.

Ad.p.IS. Przewodniczący Rady Gmin) lLlllal J1<.,uądck obrad za wyczerpany. dzi~kując

\-\s>:ystkiml.akonczy! posiedlcnic.

Prut,,~,wala
I ,>-

N~ (J\\~a Urswla

Przewodnic/.ąe~' Gminy

GrZ~H-
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