
Protokół Nr XIII.2016

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

z dnia 11 lutego 2016 roku

Posiedzenie odbyło się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w lmielnie w godz. od 13°° do 1350.

W posiedzeniu udział biorą Radni Rady Gminy w Imielnie oraz zaproszeni goście według list

obecności stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum,

2. Przyjęcie protokołu Nr XII.2016,

3. Przyjęcie porządku obrad,

4. Interpelacje i zapytania radnych,

5. Podjęcie uchwał:

- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby członków składu osobowego Rady

Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia Nr XIII.82.2016,

- zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia

konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie Nr XIII.83.2016,

6. Dyskusja,

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

8. Sprawy różne,

9. Zamknięcie posiedzenia.

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

wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał dokonał Przewodniczący Rady

Gminy Pan Jan Grzelec.

W sesji udział bierze 14-tu radnych.

W punkcie tym głos zabrał również Wójt Gminy Pan Zbigniew Huk, który wyjaśnił, że

powodem zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy jest fakt odwołania w dniu 25 stycznia

przez Wojewodę Świętokrzyskiego Pani Danuty Tkaczyk z pełnienia funkcji przedstawiciela

Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie. Pismem Wojewody z dnia

29 stycznia 2016 roku przedstawicielem do Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia



w Imielnie jest Pani Agnieszka Kupis. W związku z tym, że Pani Danuta Tkaczyk była

wyłoniona jako przedstawiciel Rady Społecznej do komisji konkursowej do przeprowadzenia

konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie należy zmienić skład wyżej wspomnianej komisji

konkursowej.

Ad.p.2. Protokół Nr XII.20l6 z poprzedniej sesJI został wyłożony do wglądu po

przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.

"Za" przyjęciem Protokołu Nr XII.20 16 głosowało jednogłośnie 14-tu radnych.

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

Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do porządku obrad.

"Za" przyjęciem porządku obrad głosowało jednogłośnie 14-tu radnych.

Ad.pA. W punkcie tym głos zabrał radny Dariusz Cebul ski pytając, czy są już podjęte jakieś

decyzje w sprawie remontu drogi w Borszowicach.

Radny Stanisław Kukuryk poprosił o przedstawienie kilku słów na temat nowego

przedstawiciela Wojewody do składu Rady Społecznej GOZ w Imielnie.

Wójt Gminy powiedział, że Pani Agnieszka Kupis jest mieszkanką Borszowic.

Ponadto Wójt Gminy odpowiedział radnemu Dariuszowi Cebul skiemu, że w sprawie remontu

drogi w Borszowicach należy czekać na decyzję z Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie.

Ponadto Wójt Gminy powiedział, że w kwestii remontu tej drogi cały czas prowadzone są

rozmowy z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie.

Radny Powiatowy Pan Stanisław Kowalczyk powiedział, że będzie interweniował w sprawie

remontu drogi w Borszowicach, której remont prawdopodobnie zostanie przeprowadzony

w 2016 roku.

Radny Kazimierz Segieta powiedział, że ma zgłoszenia od mieszkańców, że woda z ujęcia

w Opatkowicach Murowanych jest coraz gorszej jakości.

Wójt Gminy powiedział, że prowadzone są zabiegi mające poprawić parametry wody, ale

bardziej niepokojący jest fakt dotyczący ilości zużywanej wody z tego ujęcia.

Prawdopodobnie będzie konieczne przeprowadzenie bilansu zużycia wody I Jej poboru

w stosunku do wpłat i poboru uzyskanych z jej sprzedaży.

Radny Michał Krążek powiedział, że ma sygnały od mieszkańców Dalechów o wysokich

cenach biletów miesięcznych za dowóz dzieci do szkół. Czy można temu jakoś zaradzić?



Wójt Gminy powiedział, że Gmina nie wpływu na ceny biletów u prywatnych przewoźników.

Wójt powiedział, że przewoźnicy opierają się na własnych kalkulacjach, i to oni ustalają ceny

w oparciu o faktycznie ponoszone koszty.

Ad.p.5. W punkcie tym przystąpiono do podejmowania uchwał:

- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby członków i składu osobowego Rady

Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia Nr XIII.82.20l6 - z treścią projektu uchwały

zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka.

"Za" przyjęciem uchwały głosowało jednogłośnie l4-tu radnych.

- zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia

konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie Nr XIII.83.20l6 - z treścią projektu uchwały

zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka.

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

Ad.p.6. W punkcie tym głos zabrał sołtys wsi Dalechowy Pan Wiesław Adamus pytając, czy

droga Borszowice - Brzeźnica jest droga powiatową i jeśli tak, to dlaczego jest nie

remontowana, ponieważ jest w stanie tragicznym.

Wójt Gminy powiedział, że odcinek ten jest drogą powiatową i droga ta miała być

remontowana, ale nie zna przyczyn, dlaczego remont nie został wykonany.

Radny Powiatu Pan Stanisław Kowalczyk powiedział, że pośród radnych powiatowych

będących członkami komisji od dróg jest opinia, że drogi powiatowe w gminie Imielno są

w najlepszym stanie technicznym na tle innych gmin powiatujędrzejowskiego.

Sołtys wsi Borszowice Pan Podsiadło prosił Wójta Gminy o interwencję w sprawie zakazu

jazdy przez wieś samochodów ciężarowych, np. betoniarek.

Wójt Gminy powiedział, że droga o której mowa jest drogą powiatową, więc nie możemy

zakazać ruchu pojazdów, natomiast kwestią łamania przepisów ruchu drogowego zajmuje się

Policja.

Sołtys wsi Imielnica Pan Grzelec zgłosił potrzebę remontu drogi do Pana Rutkowskiego oraz

odcinka drogi w kierunku lasu.

Wójt Gminy powiedział, że na te odcinki dróg zostanie dowieziony kamień.

Sołtys wsi Borszowice pytał również, kiedy będą jakieś ustalenia w sprawie spornego

ogrodzenia w Borszowicach.

Wójt Gminy powiedział, że obecnie czeka na decyzję geodety w tej sprawie.



Radny Kazimierz Segieta powiedział, że na drogach z Opatkowic Pojałowskich i Opatkowic

Drewnianych w kierunku Opatkowic Cysterskich zatrzymuje się i zalega woda.

Wójt Gminy powiedział, że zna ten problem i postara się temu zaradzić.

Radny Józef Świetlik pytał, czy ogłoszony jest już przetarg na dostawę kamienia.

Wójt Gminy powiedział, że przygotowywane jest zapytanie ofertowe na dostawę kamienia.

Sołtys wsi Jakubów Pan Czarnecki powiedział, że na drodze od Jakubowa w kierunku

Dalechów także pasowałoby przeprowadzić remont nawierzchni.

Wójt Gminy powiedział, że temat remontu dróg jest tematem trudnym i kosztownym. Należy

racjonalnie do takich spraw podchodzić i remontować te drogi, które najbardziej takiego

remontu wymagają.

Sołtys wsi Rajchotka Pani Blicharska powiedziała, że po raz kolejny podczas zbiórki sprzętu

agd nie zostały takie odpady odebrane od niektórych mieszkańców wioski.

Sołtys wsi Karczunek Pani Fatyga powiedziała, że w jej miejscowości była podobna sytuacja

z nieodebranymi odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy powiedział, że takie sytuacje należy bezzwłocznie zgłaszać do Urzędu w dniu,

w którym taka sytuacja miała miejsce.

Ad.p.7. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.

Ad.p.8. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.

Ad.p.9. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Grzelec uznał porządek obrad za wyczerpany,

dziękując wszystkim zakończył posiedzenie.

Pro~ok o.wala?J
No akowska Urszula
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