
Protokół Nr XIV.2016

z sesji Rady Gminy w Imielnie

z dnia 18 marca 2016 roku

Posiedzenie odbyło się na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Imielnie w godz. od 9°0 do 1020.

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

obecności stanowiących załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji, powitanie gości i stwierdzenie quorum,

2. Przyjęcie protokołu Nr XIII.20l6,

3. Przyjęcie porządku obrad,

4. Interpelacje i zapytania radnych,

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

6. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie,

7. Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych

w Motkowicach i Mierzwinie,

8. Podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2016 roku Nr XIV.84.20l6,

- w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Imielno Nr XIV.85.20l6,

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

stanowiących własność komunalną Gminy Imielno Nr XIV.86.20l6,

- w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie do realizacji

zadań w zakresie świadczenia wychowawczego Nr XIV .87 .2016,

- w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie

Nr XIV.88.20l6,

9. Dyskusja,

10. Odpowiedzi na interpelacj e i zapytania radnych,

11. Sprawy Różne,

12. 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 l5-tu radnych.

Ad.p.2. Protokół Nr XIII.20l6 z poprzedniej seSJI został wyłożony do wglądu po

przegłosowaniu jednogłośnie przyjęty.

"Za" przyjęciem protokołu Nr XIII. 2O 16 głosowało jednogłośnie l5-tu radnych.

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

Nikt z radnych nie zgłosił uwag do porządku obrad.

"Za" przyjęciem porządku posiedzenia głosowało jednogłośnie l5-tu radnych.

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

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

omówił Wójt Gminy informując między innymi o odbytym w dniu 5 marca gminnym Dniu

Kobiet, w którym udział wzięło ok. 230 kobiet z terenu gminy Imielno. Sporządzono wycenę

działek przygotowanych do ewentualnej sprzedaży w Motkowicach, Dalechowach,

Mierzwinie i Opatkowicach Murowanych. Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie. Nowym kierownikiem została

dotychczas pełniąca obowiązki kierownika Pani Urszula Będkowska. Ogłoszono również

konkurs na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych. Wójt Gminy powiedział

także, że w Stawach powstał Gminny Klub Sportowy GKS Imielno. Ponadto Wójt Gminy

zaprosił wszystkich obecnych do obejrzenia wystawy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu,

która znajduje się w Urzędzie.

"Za" przyjęciem sprawozdania głosowało jednogłośnie l5-tu radnych.

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

niniej szego protokołu.

Ad.p.6. Z treścią informacji o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie zapoznała

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka.

P.o. kierownika Pan Jerzy Derdaś w celu uzupełnienia informacji powiedział, że 1 marca

2016 roku podpisano umowę ze świętokrzyskimi laboratoriami, których siedziba znajduje się



przy szpitalu w Jędrzejowie na wykonywanie badań zleconych przez lekarzy z Ośrodka

Zdrowia w Imielnie. Badania można realizować całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Pop.adto

w każdy czwartek będzie możliwość pobrania krwi do badań w Ośrodku Zdrowia w Imielnie.

Radny Józef Świetlik pytał, czy pacjent sam ma zawieść pobraną krew do laboratorium.

Pan Derdaś powiedział, że po krew będzie przyj eżdżała firma kurierska.

Sołtys wsi Borszowice Pan Grzegorz Podsiadło pytał o czas pracy lekarzy oraz personelu

pomocniczego w Ośrodku Zdrowia w Imielnie, gdyż po godzinie 14 nie przyjmuje żaden

z lekarzy. I co w takiej sytuacji ma zrobić pacjent.

Pan Derdaś powiedział, że lekarze przyjmują codziennie w godz. od 800 do godz. 1630, a po

1630 odbywają się wizyty domowe.

Sołtys wsi Borszowice Pan Grzegorz Podsiadło powiedział, że zdarzają się sytuacje, że

lekarza nie ma w gabinecie. Ponadto pytał Wójta Gminy, czy rozstrzygnięty został konkurs na

kierownika GOZ w Imielnie.

Wójt Gminy powiedział, że będzie dążył do tego, aby godziny pracy GOZ w Imielnie podane

w informacj i były przestrzegane. Natomiast jeśli chodzi o konkurs na stanowisko kierownika

Ośrodka Zdrowia w Imielnie, to I konkurs nie odbył się ponieważ złożona została jedna oferta

z wymaganych dwóch. Podczas II konkursu nie wyłoniono kierownika, ponieważ kandydaci

nie spełnili wymogów zawartych w ogłoszeniu. W chwili obecnej trwają rozmowy

z potencjalnym kandydatem na stanowisko kierownika GOZ w Imielnie. Ponadto cały czas

trwają rozmowy dotyczące poszerzenia oferty medycznej dla pacjentów poprzez otwarcie

gabinetu rehabilitacji na ternie Gminy.

Pan Derdaś powiedział, że w przeliczeniu na liczbę mieszkańców Gmina Imielno posiada

pełną obsadę lekarską, ale są normy, których lekarze muszą przestrzegać. My niestety normy

te praktycznie zawsze przekraczamy.

Sołtys wsi Dalechowy Pan Wiesław Adamus pytał, czy byłaby możliwość, aby na terenie

Powiatu Jędrzejowskiego było dostępne badanie rezonansu magnetycznego, poprzez np.

zakup takiego urządzenia (aparatury) poprzez wszystkie gminy wspólnie i przekazanie

takiego sprzętu do miejscowego szpitala w Jędrzejowie, aby specjaliści tam zatrudnieni takie

badania wykonywali.

Wójt Gminy powiedział, że strona prawna raczej nie pozwoli na takie rozwiązanie.

Pan Derdaś powiedział, że musi być spełniony szereg warunków, aby taki kontrakt z NFZ

uzyskać.

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



Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie stanowi załącznik Nr 5 do

niniej szego protokołu.

Ad.p.7. Z informacją o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych

w Motkowicach i Mierzwinie zapoznała Kierownik GBP Pani Ewa Powałka.

Radny Kazimierz Segieta powiedział, że miał sygnały, że są braki lektur w bibliotekach

w Mierzwinie.

Kierownik GBP Pani Ewa Powałka powiedziała, że braki są, ale biblioteka nie jest w stanie

zakupić lektur dla każdego ucznia.

Dyrektor Zespołu Szkół w Mierzwinie Pan Mirosław Grad powiedział, że braki lektur są, ale

braki uzupełniane są w miarę możliwości finansowych. Ponadto dyrektor powiedział, że

ważniejszym problemem jest wspólne wejście zarówno do biblioteki szkolnej i filii biblioteki

gmInneJ.

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

Informacja o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie i filii bibliotecznych

w Motkowicach i Mierzwinie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.p.8. W punkcie tym przystąpiono do podejmowania uchwał:

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2016 roku Nr XIV.84.2016 - uchwałę

omówił pracownik Urzędu Pan Michał Sobczyk informując, że zapis ustawy o ochronie

zwierząt nakłada na Radę Gminy obowiązek przyjęcia programu corocznie, do dnia 31 marca.

Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności

zostaje także przekazany do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,

organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

działającym na obszarze gminy oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich,

działających na obszarze gminy. Niewydanie opinii 'w terminie do 21 dni od otrzymania

projektu uznaje się za akceptację przesłanego programu.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka zapoznała z treścią uchwały.

"Za" przyjęciem uchwały Nr XIV.84.2016 głosowało jednogłośnie 15-tu radnych.

- w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Imielno Nr XIV.85.2016-

uchwałę omówił Wójt Gminy.



z treścią uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka.

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

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

stanowiących własność komunalną Gminy Imielno Nr XIV.86.2016 - uchwałę omówił Wójt

Gminy, informując, że uchwała dotyczy ewentualnej sprzedaży działki i budynku po szkole

w Sobowicach. W związku z zamiarem sprzedaży tej nieruchomości odbyło się spotkanie

z mieszkańcami Sobowic, którzy pozytywnie przyjęli taką ewentualność. Według operatu

szacunkowego wartość nieruchomości wyceniono na kwotę 437 152 zł.

Z treścią uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka.

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

- w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie do realizacji

zadań z zakresu świadczenia wychowawczego Nr XIV .87 .2016 - uchwałę omówił Wójt

Gminy informując, że uchwała dotyczy wprowadzenia rządowego Programu Rodzina 500+.

Ponadto Wójt Gminy powiedział, że od 1 kwietnia 2016 roku będzie już można składać

wnioski o uzyskanie świadczenia wychowawczego, a wszelkie informacje na temat programu

są dostępne na stronie internetowej Urzędu.

Sołtys wsi Helenówka Pan Bronisław Strojecki pytał, gdzie będą dostępne formularze

wniosków.

Kierownik GOPS Pani Urszula Będkowska powiedziała, że cały komplet dokumentów

dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wójt Gminy powiedział, że prawdopodobnie pierwsze wnioski, w razie konieczności będą

przyjmowane w Urzędzie Gminy w sali nr 3.

Z treścią uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka.

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

- w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie

Nr XIV.88.2016 - Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Grzelec powiedział, że uchwała ta

jest adekwatna do uchwały poprzedniej.

Z treścią uchwały zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Gabriela Deka.

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

Ad.p.9. W punkcie tym głos zabrał sołtys wsi Borszowice Pan Grzegorz Podsiadło pytając

jaki przedział wiekowy zawodników będzie obowiązywał w gminnym klubie sportowym.



Poprosił również Wójta Gminy o podanie kwot wyceny działek wspomnianych

w sprawozdaniu Wójta.

Radny Michał Misztal powiedział, że zawodnicy muszą być pełnoletni.

Sołtys wsi Imieln6 Pan Sebastian Stachurski powiedział również, że do klubu można zapisać

się także w wieku 16 lat po uzyskaniu zgody rodziców. W pierwszej kolejności będzie

zorganizowane spotkanie organizacyjne, a następnie przeprowadzona zostanie selekcja.

Sołtys wsi Dalechowy Pan Wiesław Adamus powiedział, że ma zgłoszenia od mieszkańców,

że przystanki autobusowe są zniszczone, i zachodzi potrzeba wykonania prac malarskich

w celu odnowienia tych przystanków. Sołtys prosił również o zebranie odpadów

komunalnych spod przystanków.

Wójt Gminy powiedział, że wszelkie zniszczenia na przystankach autobusowych będą

niwelowane.

Ponadto Wójt Gminy przedstawił wycenę działek, o które prosił sołtys wsi Borszowice:

- Motkowicach dwie działki (obok sklepu) - wartość przetargowa 5833 zł,

- Dalechowy dwie działki - łączna kwota 3823 zł,

- Mierzwin - 7964 zł,

- Opatkowice Murowane dwie działki - łączna kwota 28 278 zł.

Ad.p.lI. W punkcie tym Wójt Gminy złożył wszystkim przybyłym życzenia z okazji

nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

Głos zabrał także Radny Powiatu Jędrzejowskiego Pan Stanisław Kowalczyk przekazując

również życzenia świąteczne od Starosty Jędrzejowskiego.

Ad.p.12. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Grzelec uznał porządek obrad za wyczerpany,

dziękując zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Rady Gminy
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