
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2013

z XXXVIII sesji Rady Gminy Sobków

odbytej w dniu 18.12.2013 r.

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godz. 1010, a zakończyła się o godz. ł 519 w sali

konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobkowie.

W sesji udział wzięło 14 radnych na ogólny stan 15 radnych (lista obecności

w załączeniu do protokołu). Ponadto w obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Pani Krystyna

Idzik, Pani Barbara Słoma - Skarbnik Gminy, Pan Piotr Wawer - Sekretarz Gminy,

Pan Tomasz Chaja - Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi

i Gospodarki Mieniem oraz mieszkańcy Gminy Sobków.

PRZEBIEG SESJI:

Ad. l

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Szlembarski, który powitał

obecnych radnych, Wójta Gminy Sobków Panią Krystynę Idzik, gości oraz mieszkańców

i na podstawie listy obecności stwierdził quorum (lista obecności radnych stanowi załącznik

do protokołu).

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad oraz wprowadził zmiany dot.

przesunięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025 jako punkt 8 natomiast

uchwalenie budżetu na 2014 rok jako punkt 7. Do przedstawionego porządku obrad Pani

Barbara Słoma - Skarbnik Gminy przedstawiła uwagę, że Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014 - 2025 powinna być uchwalona nie później niż uchwała budżetowa. Radny

Gminy Sobków Pan Józef Pyjas poinformował, że to Przewodniczący Rady przedstawia

porządek obrad. Radni przegłosowali zmianę punków która, została przyjęta 8 głosami "za",

2 głosami wstrzymującym, 4 głosami przeciw. Następnie radni przegłosowali porządek obrad

po zmianach który został przyjęty 7 głosami "za", 5 głosami przeciw oraz 2 głosami

wstrzymującymi.
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PORZĄDEK OBRAD XXXVIII SESJI RADY GMINY:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie sekretarza odpowiedzialnego za prowadzenie protokołu - Radny Kazimierz

Bawoł.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2013 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

Sobków na lata 2013-2025.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2014 rok.

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy nt. projektu budżetu oraz odczytanie

opinii końcowej Komisji Planowania, Budżetu i Finansów,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,

d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków

na lata 2014-2025.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Sobków na rok 2014.

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Sobków

przed Sądem Rejonowym w Jędrzejowie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2014 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

14. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.

15. Wolne wnioski

16. Zakończenie sesji.

Ad. 3

Na Sekretarza odpowiedzialnego za prowadzenie protokołu powołano radnego - Pana

Kazimierza Bawoł.
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Ad.4

Do protokołu z poprzedniej sesj i nie wpłynęły żadne uwagi na piśmie, w związku z czym

Przewodniczący Rady Gminy poddał protokół pod głosowanie.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty 14 głosami "za", głosów wstrzymujących

oraz głosów przeciwnych nie było.

Ad. 5

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2013 rok odczytała Pani

Barbara Słoma - Skarbnik Gminy.

Pan Mariusz Filipowicz - Radny Gminy Sobków - zapytał, czy jest to prawda

że na rezerwie ogólnej zostało 6 000 zł.

Pani Barbara Słoma - Skarbnik Gminy - wyjaśniła, że zostało 6 792 zł.

Pan Mariusz Filipowicz - Radny Gminy Sobków - stwierdził, że w związku z tym składa

wniosek formalny aby przeznaczyć 2 500 zł na zakup dresów dla dzieci, 2 000 zł dla Koła

Gospodyń Korytniczanki, l 000 zł dla Koła Gospodyń w Staniowicach oraz 500 zł

dla Zespołu Sobkowianki. Prośbę swa umotywował tym, że te osoby reprezentują Gminę

Sobków na zewnątrz.

Pan Mariusz Otwinowski - Radny Gminy Sobków - zapytał, ile będzie wynosił cały koszt

inwestycji dot. budowy przedszkola w Miąsowie i czy jest na ten cel dotacja z zewnątrz.

Pan Stanisław Kędzior - Radny Gminy Sobków - zapytał, czy może zostać pusta rezerwa

ogólna.
Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, że przez te wszystkie lata

dysponowała rezerwa ogólną głównie w celu zwiększenia wydatków dla szkół w których

brakowało pieniędzy. W tym roku było 450-lecie Gminy Sobków dlatego też na ten cel

przeznaczona została znaczna część środków z rezerwy ogólnej. Nie jest też w gestii rady

dysponować rezerwą ogólną ponieważ rezerwa ta zgodnie z przepisami ustawy o finansach

publicznych należy do dyspozycji Wójta.

Pan Józef Pyjas - Radny Gminy Sobków - wyjaśnił, że radni nie wiedzą ile poszło

pieniędzy na 450-lecie Sobkowa. Dodał, że jeżeli nie możemy przekazać tych środków

z rezerwy ogólnej to może z kultury.

Pan Augustyn Eugeniusz - Radny Gminy Sobków - dodał, że to rada uchwala rezerwę

dla Wójta Gminy.
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Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - poinformowała, że radni muszą

być świadomi że w przypadku wprowadzenia zmian w takim trybie uchwała będzie

unieważniona przez organ nadzoru.

Pan Mariusz Filipowicz - Radny Gminy Sobków - zapytał, co trzeba zrobić

żeby uhonorować tych ludzi którzy reprezentują naszą gminę.

Pan Józef Pyjas - Radny Gminy Sobków - stwierdził, że przy dobrej woli Pani Wójt

sama może ich uhonorować.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, że środki w budżecie są publiczne

i mogą być przeznaczone tylko na zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym

oraz przepisach szczególnych.
Pani Alicja Buchcie - Radna Gminy Sobków - przypomniała radnym, że punkt ten dot.

budżetu na 20l3 rok, nie na 2014 rok.

Pan Mariusz Filipowicz - Radny Gminy Sobków - poinformował, że postawił wniosek

formalny. Dodał, że ten temat porusza już na trzeciej sesji z kolei. Wyjaśnił, że nasza drużyna

jako jedyna na wyjeździe była bez dresów. Okazuje się że jest problem przekazać 2500 zł

na dresy dla dzieci.
Pani Alicja Buchcie - Radna Gminy Sobków - wyjaśniła, że me jedna drużyna

nie ma dresów. Nie będziemy spełniać życzeń. Zaapelowała do radnych aby decydowała

siła argumentu, a nie argument siły. Dodała, że radni sami się upominają, że zbyt mała ilość

pieniędzyjest przekazywana na szkoły.
Pan Józef Pyjas - Radny Gminy Sobków - zapytał Panią Alicję Buchcic jeżeli chce używać

argumentów co ma przeciw Korytniczankom i Sobkowiankom. Dodał, że jeżeli gmina

finansuje "dzikie drużyny" to dlaczego nie może sfinansować innych drużyn z terenu gminy

które osiągają sukcesy.
Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - poinformował, że klub sportowy otrzymuje

dotację oraz korzysta nieodpłatnie z sal sportowych i boisk.
Pan Augustyn Eugeniusz - Radny Gminy Sobków - zapytał, czy te jednostki które zostały

wymienione dostały chociaż statuetkę. Dodal, że on jako radny może być radnym

bez pieniędzy anie władzy i dla władzy.
Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - odpowiedziała, że z budżetu gminy

są opłacani instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia z zespołami. Gmina pokrywa też koszty

wyjazdu na przeglądy, konkursy. Ponadto Korytniczanki posiadają odrębne pomieszczenie

w świetlicyna prowadzenie zajęć. To co jest dozwolone przepisami, gmina wykonuje.
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Pan Józef Pyjas - Radny Gminy Sobków - stwierdził, że chciał by aby była opinia prawna,

jeżeli radni mają słuszną uwagę ponieważ może się okazać że mamy zadania i nadwyżkę

w działach a nic nie robimy.

Pan Mariusz Filipowicz Radny Gminy Sobków - zapytał, w jaki sposób można

uhonorować te osoby.

Pan Józef Pyjas - Radny Gminy Sobków -złożył wniosek formalny, aby zrobić 15 min.

przerwy i zadzwonić do działu prawnego Regionałnej Izby Obrachunkowej.

Pan Jan Gajda - Radny Gminy Sobków - poprosił radnych aby nie działać "na zmęczenie

materiału" .

Pan Stanisław Szlembarski Przewodniczący Rady Gminy Sobków poddał pod głosowanie

zrobienie 15 min. przerwy. 7 radnych było za przerwą, 7 radnych było przeciw przerwie,

głosów wstrzymujących nie było.

Pan Stanisław Kędzior - Radny Gminy Sobków - poinformował i zaapelował do radnych

aby na sesjach nie robić kampanii wyborczej. Dodał, że przez 24 lata radni nie robili

kampanii, tak jak to teraz robią obecni radni. Było 25 radnych l zawsze było tak,

że albo było przyjęcie albo odrzucenie budżetu. Zostało 9 m-cy do końca kadencji i radni

pokazują że wszystko jest obecnie źle. Radni dali 150 000 zł na rozbudowę przedszkola w

obecnym projekcie budżetu jest 300000 zł. Pani Wójt wystąpi z wnioskiem do Unii

Europejskiej o dofinansowanie i to przedszkole powstanie. Wyjaśnił, że żeby się potem

nie okazało że budowa tego przedszkoła będzie kosztem szkół w Lipie, Chomentowie,

Korytnicy i Staniowicach.

Pan Józef Pyjas - Radny Gminy Sobków - zapytał, jaki jest kosztorys tej inwestycji

i czy będzie dofinansowania do budowy tego przedszkola.

Pani Anna Gabryś - Radna Gminy Sobków - stwierdziła, że każdy radny chce aby w jego

miejscowości była szkoła. Poinformowała mieszkańców przybyłych na sesję, że radni

nie chcą "nadwyrężać" ich czasu ale inni mieszkańcy którzy byli na sesjach też musiełi

czekać i słuchać. Dodała, że żeby istniały koła gospodyń wiejskich na terenie gminy

też trzeba czasu który jest zabrany od rodziny.

Pan Augustyn Eugeniusz -Radny Gminy Sobków - zapytał, czy te zmiany zaproponowane

przez Panią Wójt wiążą się z jakimiś konsekwencjami dla budżetu.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, ze jeżeli nie będą przyjęte

zmiany do budżetu na ten rok to przelewy nie będą mogły być zrealizowane. Zmiany

w budżecie są niewiełkie i dotyczą rozliczenia budżetu.
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Pan Józef Pyjas - Radny Gminy Sobków - zapytał Panią Wójt kogo mają się pytać

odnośnie budżetu skoro nie można zapytać radcy prawnego. Pani Wójt ma wiedzę związku

z tym poprosił o odpowiedzenie na pytanie.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - odpowiedziała, że na komisjach była Pani

Skarbnik, Pan Tomasz Chaja i odpowiadali na pytania.

Pan Józef Pyjas - Radny Gminy Sobków - zapytał, co w przypadku gdy radni będą chcieli

zmienić inwestycję nie rozbudowa przedszkola a rozbudowa kanalizacji.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, że jak będzie punkt dotyczący

projektu budżetu to odpowie na pytanie teraz są zmiany w budżecie i nie ma możliwości

żeby zmniejszać wydatki które są zaplanowane w budżecie bo jest to przestępstwo.

Pan Bogdan Fitał - Radny Gminy Sobków - złożył wniosek formalny o zamknięcie

, dyskusji w sprawie budżetu na 2013 r.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, że został złożony tylko jeden

wniosek formalny Pana Bogdana Fitała, natomiast wniosek Pana Mariusz Filipowicza

nie jest wnioskiem formalnym.

Wniosek formalny Pana Bogdana Fitała został poddany pod głosowanie.

Za zamknięciem dyskusji było 7 radnych,_ 6 radnych było przeciw zamknięciu dyskusji,

I radny wstrzymał się od głosu.

Następnie został poddany pod głosowanie wniosek formalny Pana Mariusza Filipowicza

o przesunięcie rezerwy ogólnej w kwocie 6 000 zł na zakup dresów dla młodzieżowego klubu

sportowego Nida Sobków 2 500 zł, Koła Gospodyń Wiejskich Korytniczanki 2 000 zł

na zakup strojów, Koła Gospodyń Wiejskich ze Staniowic I 000 zł na zakup strojów

oraz dla Zespołu Sobkowianki 500 zł na zakup strojów.

Wniosek został przegłosowany pozytywnie 7 głosami "za", 3 radnych było przecIw

oraz 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Pan Stanisław Szlembarski - Przewodniczący Rady Gminy - wyjaśnił, że w budżecie

jest ujęte 150 000 zł na rozbudowę przedszkola w Miąsowie. Zaproponował i złożył wniosek

formalny ieby z tych 150 000 zł przydzielić 60 000 zł na zakup samochodu bojowego

do Sobkowa ponieważ jest problem z tym i cały czas strażacy do niego chodzą i proszą

składając wnioski jeden za drugim, a 90 000 zł zaproponował przekazać na kanalizację.

Dodał, że mieszkańcy może nie są zorientowani ale Polska dostała największe dotację unijne

na kanalizację i najdłuższy termin wykonania bo do 2015 roku. W tej chwili na dzień obecny

jest narzucone 4 139 000 zł euro dziennie kary za kanalizację które nie są wykonane.

Jeżeli my nie wykonamy kanalizacji do 2015 roku to będziemy płacić tak wielkie kary,
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że mało tego że nie wybudujemy tego przedszkola bo ta inwestycja nie będzie na miesiąc

czy na dwa miesiące tylko to będzie inwestycja na dłuższy czas z racji tego że nie ma dotacji

do budowy tego przedszkola, a nie wiadomo czy dostaniemy. Na kanalizację jest obecnie

dotacja. Jeżeli chodzi o przedszkole to stwierdził, że słyszy i zawsze był wprowadzany w błąd

z tym że nie ma pieniędzy w gminie "na to czy na tamto". Wyjaśnił, ze dla niego osobiście

przedszkole od 8.00 do 13.00 to jest jedno wielkie nieporozumienie. Przedszkole powinno

być od 8.00 do 18.00 ponieważ ludzie worzą dzieci do Kielce z racji tego że tam przedszkole

jest dłużej otwarte.

Pan Jan Gajda -Radny Gminy Sobków - poinformował, że o rozbudowę tego przedszkola

pisze już od 2001 roku. Ponieważ była budowa gimnazjum w Sobkowie czekał

jak się skończy budowa gimnazjum w Sobkowie ponieważ gmina dwóch inwestycji

by nie udźwignęła. Do przedszkola w Miąsowej chodzi 35 dzieci. Przyjdą duże mrozy

i jest tam zimno. Przychodzi osoba o 5.00 rano palić w tej "podkowie" i dzieci dopiero

o 10.00 mogą kurtki zdjąć. To nie jest przedszkole na XXI wiek. Poprosił radnych

aby przychylili się do tego wniosku i przegłosowali.

Pani Alicja Buchcie - Radna Gminy Sobków - stwierdziła, że na sesji powstał totalny

bałagan. Dodała, że w tym punkcie jest mowa o 150 000 zł. Poprzednio radni głosowali

za przeznaczeniem tych 150 000 zł na ten cel to dlaczego radni teraz zmieniają zdanie.

Dzieci w kampanii wyborczej głosu nie maja dlatego chce stanąć w ich obronie. Wyjaśniła,

że w imieniu dzieci chce powiedzieć że należą im się godne warunki bytowania. Zawsze

gdy pisała wnioski do budżetu to szła do przedszkola. W przedszkolu są okna zalepione

plasteliną, wieszaków nie ma tylko na gwoździach dzieci wieszają kurtki.

Pan Bogdan Fitał - Radny Gminy Sobków - wyjaśnił, że radni nie mogą dzielić gminę

na "tą i tamtą" stronę. Wszędzie jest coś do zrobienia. Tam jest więcej dzieci i to wskazuje

demografia.

Pan Stanisław Szlem barski - Radny Gminy Sobków - jeszcze raz podkreślił, że nie jest

przeciwny przedszkolu. Niestety obecnie dofinansowanie na jedno dziecko na rok wynosi 400

zł. Resztę gmina musiała by sama dopłacać z budżetu. Kanalizacja też musi powstać

na terenie gminy ponieważ nie będzie nas stać na przedszkola i szkoły. Zapytał czy radni

myślą, że budżet państwa daruje te pieniądze.

Pan Mariusz Filipowicz - Radny Gminy Sobków - zaapelował do Pani Wójt

aby przedstawiła radnym jaki będzie koszt budowy przedszkola w Miąsowie. Zapytał,

dlaczego Pani Wójt nie chce radnym powiedzieć ile będzie kosztowała gminę ta inwestycja.
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Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, że budowała pięć szkół w czasie

swojej kadencji, również w Brzegach gdzie mieszkańcy nie występowali z wnioskiem.

Niektóre szkoły były też remontowane gdyż były w złym stanie. Nie pytała wtedy ile będzie

to kosztować. Dzięki temu, że ówczesny radny Pan Stanisław Sutowicz wspierał to wszystko

powstała szkoła i przedszkołe. To samo było w Sobkowie gdzie powstał Gminny Zakład

Opieki Zdrowotnej oraz szkoła w Lipie, szkoła w Mokrsku.

Pan Stanisław Szlem barski - Radny Gminy Sobków - stwierdził, że nie jest przeciwny

budowie przedszkola tylko chce jako radny wiedzieć czy nasza gminę będzie stać udźwignąć

taką inwestycję. Dodał, że Pani Wójt tłumaczyła jemu że przyjdzie taki moment w którym

gmina będzie płaciła takie kary za kanalizację że naszą gminę nie będzie stać na nic.

Wyjaśnił, że nie powiedział nic złego.

Pan Józef Pyjas - Radny Gminy Sobków zwracając Się do mieszkańców Osowej

Miąsowej stwierdził, że zostali om "użyci" do przeforsowania uchwały.

Jeżeli jest dwanaście sesji w ciągu roku a mieszkańców nie ma. Każdy radny by tak zrobił

to on też może przyprowadzić swoich mieszkańców. Jeżeli chodzi o równość to równości

stwierdził, że Pani Alicja Budzcic widzi tak, że dwa przedszkola budować w Miąsowie.

W Miąsowie jest przedszkole ja też bym chciał w Sokołowie przedszkole ponieważ

tam nie ma. Jeżeli przedszkole w Sobkowie zostało zrobione za 200 000 zł, to również

w Miąsowie można zrobić przedszkole za tyle. Jeżeli patrzymy równo to należy patrzeć

równo. Projekt jest ważny 3 lata dlatego możemy 'się wstrzymać z budową przedszkola.

Zaproponował, aby przełożyć pieniądze na kanalizację gdzie dofinansowanie z zewnątrz

jest 70%.

Mieszkanka z Miąsowej - stwierdziła, że na dzień dzisiejszy nie wyobraża sobie prowadzać

dziecka do tego przedszkola w Miąsowej.

Pan Stanisław Szlem barski - Przewodniczący Rady Gminy - stwierdził, że za 5 lat Pani

dziecko nie pójdzie do nowego przedszkola.

Pan Jan Gajda - Radny Gminy Sobków - w odpowiedzi na wypowiedź Pana Józefa Pyjasa

stwierdził, że to co radny na ten temat powiedział to demagogia. Dodał, że ci ludzie

przyjechali na sesję ponieważ tak jest potrzebna budowa przedszkola. Wyjaśnił, że jest z tego

terenu i wie jak tam sytuacja wygląda. Nigdy nie był przeciwny budowie szkół na terenie

gmmy.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, że w projekcie budżetu ujęte jest

zadanie dofinansowania Powiatu Jędrzejowskiego w kwocie 300 000 zł na budowę drogi
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które jest zadaniem własnym powiatu. Mieszkańcy Miąsowej, Osowej me korzystają

z tej drogi. Zapytała radnych dlaczego jest taki sprzeciw przeciw budowie przedszkola.

Przewodniczący rady zarządził 15 min. przerwy od 11.40 do 11.55.

Pan Stanisław Szłembarski - Przewodniczący Rady Gminy- złożył wniosek formalny

o przesuniecie 150 000 zł na przyszły rok.

Pan Mariusz Filipowicz- Radny Gminy Sobków - stwierdził, że w tym momencie zaczęło

się robić "udry na udry". Dodał, że to Pani Wójt i Pani Skarbnik powinny jako pracownicy

gminy podpowiadać, a nie mówić "proszę pokazać w którym paragrafie zapisać zmiany".

Dodał, aby nie robić "cyrku".

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - stwierdziła, że dzisiejsza sesja to taki "cyrk"

jest. Wyjaśniła, że wiele razy mówiła że rada gminy nie ma takiego uprawnienia i te zmiany

zaproponowane przez radnych są "czystą propagandą". Jak radni wyobrażają

sobie przeniesienie pieniędzy na kanalizację. Poprosiła radnych aby wskazali gdzie to zapisać.

Dodała, że uważa że jest to niezgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Jeżeli mimo wszystko radni me słuchają Wójta który jest organem wykonawczym

i ma określone uprawnienia to poprosiła radnych aby powiedzieli jakiej treści

ma być uchwała. Wyjaśniła, ze poinformuje Regionalną Izbę Obrachunkową jaka jest treść

dokumentu.

Pan Józef Pyjas - Radny Gminy Sobków - stwierdził, że Pani Wójt wie jak powinno

być zrobione aby mogło być zgodne z prawem, ale udaje że nie wie. Dodał, że również Pani

Skarbnik wie jak to zaksięgować ponieważ za to pieniądze bierze, a my radni powinniśmy

powiedzieć tylko co chcemy i to powinno być wszystko.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - poinformowała, że w budżecie gminy

na 2013 r. są przeznaczone środki na rozbudowę kanalizacji w miejscowości Brzeźno.

To zadanie zostało zakończone. W budżecie na 2014 r. została zaplanowana budowa

kanalizacji od Brzeźna do m. Brzegi. Tylko z takiego limitu dofinansowania Gmina

może jeszcze skorzystać. Na przyszły rok została zgłoszona budowa kanalizacji

tylko na takich odcinkach na jakich możemy uzyskać dofinansowanie. Ujęta jest rozbudowa

wodociągu w miejscowości Brzegi w kierunku cmentarza, w miejscowości Sobków

bo jest planowana z funduszu sołeckiego budowa nawierzchni drogi ponieważ trzeba

rozbudować siec kanalizacyjna aby potem nie rozkopywać tego terenu w kierunku Wierzbicy

w Sobkowie. W przyszłym roku dofinansowania do kanalizacji nie będzie bo gmina

wykorzystała wszystkie limity.
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Pan Stanisław Kędzior - Radny Gminy Sobków - wyjaśnił, że pochodzi z Korytnicy

i jest radnym z Korytnicy ale nie ma nic przeciw budowie przedszkola w Miąsowie.

Dodał, że nie chciał by słyszeć aby dzieci w szkołach z Lipy, Chomentowa, Korytnicy

i Staniowicach były reorganizowane.

Pan Augustyn Eugeniusz - Radny Gminy Sobków - zapytał, czy była w Mzurowej

kanalizacja. Zarzucił radnym, że wyszli z inicjatywą, że zakup wozu strażackiego

jest ważniejszy niż dzieci.

Pan Józef Pyjas - Radny Gminy Sobków - stwierdził, że Skarbnik Gminy powinien

przygotować projekt uchwały.

Pan Mariusz Fiłipowicz - Radny Gminy Sobków - zapytał Pani Skarbnik

czy może przedstawić projekt uchwały po zmianach przedstawionych przez radnych.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, że projekt zmian w budżecie

zgodnie z ustawa o finansach publicznych należy do właściwości organu wykonawczego

i musi być zgodny z przepisami.

Pan Mariusz Fiłipowicz - Radny Gminy Sobków - stwierdził, że skoro z funduszu

alkoholowego można było kupić sprzęt nagłaśniający to dlaczego strojów nie można.

Zapytał, z czego można te pieniądze pozyskać.

Przewodniczący Rady Gminy poddał przedstawiony projekt uchwały bez zmIan

pod głosowanie. 7 radnych było "za" przedstawionym projektem uchwały,. 6 radnych

wstrzymało się, głosów przeciwnych nie było, I osoba nie głosowała.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2013 rok odczytała Pani

Barbara Słoma.

jako:

uchwała Nr XXXVIII/331/2013 (załącznik do protokołu ).

Mieszkanka gminy - stwierdziła, że zanim przyjechała na sesję zajrzała do przedszkola

w Miąsowej. W przedszkolu jest 35 dzieci, warunki są wyjątkowo skromne. Dodała, że radni

dla przyzwoitości powinni zajrzeć do przedszkola aby zobaczyć jakie są tam warunki.

Wyjaśniła, że ludzie młodzi uciekają z Polski ponieważ tu nie ma odpowiednich warunków

do życia. Poprosiła radnych aby nie kłócili się o to co nie powinno być przedmiotem kłótni.

Pan Stanisław Szlem barski - Radny Gminy Sobków - wyjaśnił, że nie jest przeciwny

budowie przedszkola ale też nie jest przeciwny aby nie kupić strażakom w Sobkowie wozu

strażackiego. Dodał, że cały czas słyszy że nie ma pieniędzy na straże. Było 137 000 zł

na OSP do września z czego zostało wykorzystane 27 000 zł natomiast resztę pieniędzy
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zostało. Stwierdził, że nie należy mówić iż OSP me jest potrzebne na terenie gmmy.

Poinformował, że są straże państwowe i państwo powinno nam zabezpieczyć przeciw

pożarowe działania, ale jak widać jak się "coś" dzieje np. był huragan co zerwał na szkole

w Miąsowie dach to straż państwowa przyjechała jednym samochodem o reszta to była

ochotnicza straż. Gdy się pali łąka przy lasach jest ta straż w pogotowiu zawsze. Za 60 000 zł

nie wybudujemy przedszkola tylko będzie potrzeba 3 000 000 zł.

Radny Marcin Gruszczyński opuścił posiedzenie sesji i nie uczestniczył dalej w posiedzeniu

sesji.

Mieszkanka gminy - stwierdziła, że jeżeli rodzice sobie życzą aby przedszkole było dużej

otwarte to pokrywają z własnej kieszenie nadgodziny.

Pan Stanisław Szlem barski - Przewodniczący Rady Gminy - zadał, pytanie dlaczego Pani

Wójt non stop mówi "nie". Dlaczego nie kupić strażakom wozu strażackiego. Kiedy się paliło

w miejscowości Brzeźno przyjechał wóz bojowy z Jędrzejowa i musieli go wyciągać

bo ugrzęzł. Natomiast strażacy z terenu naszej gminy "wychodzili z siebie" aby ugasić pożar.

Mieszkaniec gminy - stwierdzil, że dzieci to jest przyszłość. Dodał, że jest w takim wieku

gdzie większość osób ucieka z tego kraju ponieważ nie da się tu żyć.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, ze nie układa się współpraca

między jednostką OSP Sobków a Gminą. Dodała, że rozmawiała z władzami jednostki OSP

i to nie jest prawdą, że nie otrzymują środków finansowych, uzgadniane są sprawy,

które nie są przez jednostkę realizowane.

Pan Stanisław Szlembarski - Przewodniczący Rady Gminy - stwierdził, że przez trzy lata

prawie wcale nie było rozmowy. Oprócz drobnych "groszowych" zakupów dla OSP

w Sobkowie.

Mieszkanka Gminy - wyjaśniła, że dwa lata temu była na festynie w Sobkowie

i w jej obecności Radny Józef Pyjas w rozmowie z jej córką zapewniał, że na sto procent

będzie budowane przedszkole w Miąsowie, a teraz radny twierdzi co innego.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, że w 2011 roku rodzice zgłaszali

aby przedszkole było otwarte dłużej. Odpłatność za każdą godzinę pobytu dziecka

w przedszkolu ponad minimum programowe ustalona została w kwocie I zł. Dyrektor

Przedszkola w Sobkowie rozmawiała na ten temat z rodzicami. Początkowo

byly zainteresowane tylko 1-2 osoby, a później żadna.

Pan Mariusz Fiłipowicz - Radny Gminy Sobków - wyjaśnił, że nikt na tej sali nie jest

przeciwny budowie przedszkola. Dodał, że zadał już Pani Wójt trzykrotnie pytanie

jaki jest koszt inwestycji. Naszą gminę nie stać bez dofinansowania wybudować przedszkola.
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Zadał również pytanie czy Pani Wójt się konkretnie dowiadywała o dofinansowanie

do tej inwestycji. Radni są postawieni pod ściana bo nie wiedzą ile to będzie kosztowała

inwestycja. Wyjaśnił, że całkiem inaczej ta rozmowa by wyglądała gdyby Pani Wójt

przedstawiła konkretne informacje.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, że budowa przedszkola musi być

rozpoczęta i w miarę możliwości budżetu należy przeznaczać pieniądze na to zadanie.

Na dzień dzisiejszy nie wiemy czy będzie dofinansowanie.

Pan Stanisław Szlem barski - Przewodniczący Rady Gminy - wyjaśnił, że Pan doktor

Kitliński zgłosił mu potrzebę remontu dachu na GZOZ w Miąsowie ponieważ się "leje".

Po rozmowie z Panią Wójt dostał odpowiedz, że ,jak łatają to niech łatają dalej".

Pan Zdzisław Długosz - Prezes Klubu Sportowego Nida - wyjaśnił, że frekwencja dzieci

w klubie jest bardzo duża dlatego dzieci zostaly podzielone na dwie grupy. Jedną grupą

zajmuje się Pan Tomasz Olszak natomiast drugą Pan Dariusz Butenko. Klub jest otwarty

dla wszystkich dzieci, oprócz piłki nożnej jest również sekcja piłki siatkowej.

Mieszkanka gminy - wyjaśniła, że przychodzi Pan Prezes do gminy zamiast pozyskać

pieniądze od sponsorów.

Pan Zdzisław Długosz - Prezes Klubu Sportowego Nida - wyjaśnił, że gmina przekazała

20 000 zł na zadania, które klub realizuję. 15 000 zł na piłkę nożną i 5 000 zł na siatkówkę.

Ponowił prośbę o wsparcie ponieważ na dzień dzisiej szy środki w kwocie 20 000 zł

nie wystarczają. Udało nam się pozyskać środki od sponsora Trzuskawica S. A.

Dodał, że chciał by te dzieci miały jakieś zainteresowania i po szkole przyszły do klubu.

Ad.6

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków

na lata 2013 - 2025 odczytała Pani Barbara Słoma.

Do projektu uwag me wnieSIOno. Został on przyjęty 8 głosami "za",

5 głosami przeciw, głosów wstrzymujących nie było, jako:

uchwała Nr XXXVIII/332/2013 (załącznik do protokołu ).

Ad. 7

a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

Pani Barbara Słoma - Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały budżetowej.

Dodała, że najpierw radni powinni uchwalić WPF na lata 2014-2025 natomiast

później uchwałę budżetową.
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Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - odniosła się do odczytanego projektu

budżetu. Wyjaśniła, że gmina bardzo oszczędza i racjonalnie wydatkuje środki

pieniężne. W ubiegłym roku Gmina Sobków zajęła 37 miejsce w Polsce spośród gmin

o najniższych wydatkach na administrację. W budżecie ujęte są zadania, które mogły

być dofinansowane ze środków unijnych. Zadania te będą rozliczane do końca lipca -

sierpnia 2014 roku. Są również ujęte wydatki inwestycyjne takie na jakie mogliśmy

pozwolić ponieważ gmina nie jest bogata m.in. rozbudowa kanalizacji.

Dodała, że jako Wójt nie patrzy czy to jest ta, czy inna miejscowość tylko gdzie

jest szansa pozyskania pieniędzy. Została opracowana dokumentacja projektowa,

jest kosztorys inwestorski, po przetargu dopiero okaże się ile jest wartość zadania.

Kosztorys inwestora wynosi 4 521 000 zł. Biorąc pod uwagę kwoty po przetargach

jest przypuszczalne, że zmieści się w granicach 3 100 000 - 3 200 000 zł. Obecnie

w szkole znajduje się stołówka w pomieszczeniu w którym również odbywają

się zajęcia, a tak nie powinno być. Jeżeli jakaś inwestycja jest ważna to trzeba

ją stopniowo realizować. Gmina nie będzie w stanie zgromadzić takiej kwoty od razu

na całą inwestycję. Szkole w Miąsowej przysługuje większa subwencja oświatowa

o ponad 290 tyś, ze względu na dużą liczbę uczniów. Jest to budżet trudny. Dodała

też, że środki z rezerwy budżetowej Wójta zostały przeznaczone

m.m. do miejscowości Jawór ponieważ zabrakowało tam pieniędzy na zadanie

realizowane z funduszu sołeckiego.

Pan Augustyn Eugeniusz - Radny Gminy Sobków - zapytał, czy w budżecie gminy

zagwarantowane są środki na zapłatę należności syndykowi. Zapytał również

ile zostało Pani Wójt urlopu i czy dostała Pani już dodatek jubileuszowy.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, że nie ma w budżecie

środków finansowych na zapłatę należności dla syndyka. Jeżeli będzie takie

orzeczenie Sądu Gmina będzie się musiała zabezpieczyć środki na ten cel. Nagrodę

jubileuszową która jej przysługiwała zgodnie z Kodeksem Pracy podobnie jak innym

pracownikom, otrzymała. Dodała, że urlop chce wykorzystać w najbliższym czasie.

Poinformowała, że bardzo często chodzi spać o 2-3 w nocy, ponieważ nadal ciągną

się sprawy z poprzednich lat i stara się wyprowadzić gminę z tego "bałaganu".

Pan Mariusz Filipowicz - Radny Gminy Sobków - wyjaśnił, że jeżeli nie będzie

dofinansowania do przedszkola to z tego co wie projekt jest ważny przez 3 lata.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, że radny jest w błędzie

że w ciągu trzech lat trzeba wybudować.
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Pan Mariusz Filipowicz - Radny Gminy Sobków - wyjaśnił, że tak usłyszał

na komisjach od Pana Tomasza Chaja Kierownika Referatu Budownictwa że projekt

jest ważny trzy lata.

Pan Mariusz Filipowicz - Radny Gminy Sobków - stwierdził, że w Miąsowie

są dwie biblioteki i jedną z nich można by przerobić na przedszkole.

Pani Krystyna Idzik -Wójt Gminy Sobków - stwierdziła, że bardzo chętnie

połączyłaby te dwie biblioteki, publiczną i szkolną, ale zabraniają tego przepisy

prawne. Dodała, że gdyby nawet zlikwidować publiczną bibliotekę, to jest tam

za mała powierzchnia na przedszkole.

Pan Józef Pyjas - Radny Gminy Sobków - wyjaśnił, że dużo się mówiło na temat

przedszkola, ale miało być dofinansowanie 90%. Była mowa, że zrobimy projekt

i zobaczymy co będzie dalej, ale jeżeli słyszy się koszt budowy przedszkola w stanie

surowym w granicach 4 500 000 - 3 500 000 zł, to on jako radny mówię że na taką

kwotę to naszej gminy z własnych środków nie stać. Dodał, że nie wie czy koncepcja

nowego Wójta będzie taka sama czy inna. Bo nie przewidziane czy w 2014 roku Pani

Wójt zostanie znowu wybrana. Zapytał, ile dzieci w najbliższych latach będzie

tam chodzić i jak to będzie podrożało koszty utrzymania przedszkola. Jeżeli budujemy

przedszkole na 100-200 dzieci to dobrze ale jeżeli na mniej to stwierdził, że złoży

wniosek o to aby w Sokołowie wybudować małe przedszkole. To nie jest tak,

że da się taka kwotę na jedna miejscowość a pozostałe zostaną z niczym.

Jakie jest porównanie na jedną miejscowość miliony a reszta. To jest rażąca

niesprawiedliwość w budżecie. Wyjaśnił, że jego mieszkańcy tu nie siedzą ale oni też

chcą aby w ich miejscowości było "coś robione". Poinformował, że niedawno złożył

wniosek śmieszny o wykoszenie trawy i z tym był problem. Zarzucił Pani Wójt,

że zrzuca tą inwestycję na barki następnego Wójta w nowej kadencji.

Pani Krystyna Idzik -Wójt Gminy Sobków - przedstawiła ilość dzieci

zameldowanych z trzech miejscowości w 20 II roku -20 dzieci, 20 10 roku - 17 dzieci,

2012 roku - 28 dzieci, 2013 roku - 16 dzieci.

Pan Mariusz Filipowicz - Radny Gminy Sobków - stwierdził, że w zeszłym roku

o tej porze nie było mowy o oświacie.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - stwierdziła, że Komisja Oświaty

powinna się zebrać i przedyskutować sprawy organizacji oświaty. W 2013 r. dopłata

z budżetu do subwencji oświatowej wyniosła 3 700 000 zł.
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Pan Mariusz Filipowicz - Radny Gminy Sobków - zarzucił Pani Wójt, że nie radni

wyszli z reorganizacją płacówek oświatowych w Lipie, Chomentowie, Korytnicy

i Staniowicach tylko Pani Wójt.

Pani Krystyna Idzik -Wójt Gminy Sobków - odpowiedziała, że to radni podejmują

uchwałę.

Pan Mariusz Filipowicz - Radny Gminy Sobków - stwierdził, że "co dobre to Pani

Wójt, a co złe to radni".

Pani Krystyna Idzik -Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, że ustawa o systemie

oświaty reguluje co należy do kompetencji Wójta, a co do kompetencji Rady Gminy.

Pan Mariusz Filipowicz - Radny Gminy Sobków - zapytał, czy Pani jako Wójt

planuje zrobić "coś z oświatą".

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - odpowiedziała, że decyzja należy

do Rady Gminy. W ubiegłym roku była całkiem inna sytuacja RIO wydało negatywną

opinię dotyczącą Wieloletniej prognozy Finansowej i w związku z tym trzeba było

wykazać zmiany. Na początku kadencji przejęty został bardzo duży dług wynoszący

ponad 12 000 000 zł

Pan Stanisław Szlembarski - Radny Gminy Sobków - stwierdził, że Pani Wójt

zarzuca, że radni nie rozmawiali. Odnośnie tych dresów dla dzieci to radni z Panią

rozmawiali. Zaproponował, aby dać pieniądze na remont dachu na ośrodku zdrowia

w Miąsowie i na straż.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, że wymiana dachu

jest kosztem ok. 150 000 - 200 000 zł, ale jeżeli można załatać przeciekający dach,

to lepiej go nie poprawiać. Według jej wiedzy dach obecnie nie przecieka. Trzeba

mieć na uwadze, że ośrodek zdrowia może być sprywatyzowany.

Pan Stanisław Szlem barski - Przewodniczący Gminy Sobków - stwierdził,

że może "ktoś otworzy prywatne przedszkole" i będzie tanio.

Pan Mariusz Filipowicz - Radny Gminy Sobków - wyjaśnił, że jest członkiem

Rady Społecznej i następne osoby po nim mają stwierdzić, że przez dwie kadencje

nie było nic robione. Dodał, że radni powinni się spotkać i porozmawiać a nie zostać

przedstawieni przed faktem dokonanym.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - stwierdziła, że to jest rola

Przewodniczących Komisji Rady Gminy.

Pan Józef Pyjas - Radny Gminy Sobków - poinformował, że jeżeli budowa

przedszkola jest wieloletnim planet to dlaczego Pani przy punkcie dotyczącym WPF
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na lata 2013-2025 radnym tego nie przedstawiła. Dzieci z Sokołowa muszą dojeżdżać

do przedszkola w Sobkowie

Pan Jan Gajda - Radny Gminy Sobków - wyjaśnił, że zróbmy najpierw

jedno przedszkole, a później zacznijmy myśleć o drugim.

Pani Alicja Buchcie - Radna Gminy Sobków - wyjaśniła, że w projekcie budowy

szkoły Miąsowej było również przedszkole. Budowa przedszkola została zaniechana.

Poinformowała, radnych żeby się nie okazali radnymi niegospodarnymi. Gmina

ma prawo dokończyć to co zostało kiedyś zaczęte.

Pan Józef Pyjas - Radny Gminy Sobków - stwierdził, że w Miąsowie jest plac

zabaw, chodniki i oprócz tego jeszcze "takie coś". Podatki mieszkańcy płaca równo.

Zapytał, co jest zaplanowane w budżecie na Sokołów Górny. Zaproponował,

aby dla każdej miejscowości robić a nie tylko dla jednej.

Mieszkanka Gminy - wyjaśniła, że w przedszkolu jest ponad 30 dzieci i nie można

podzielić na dwie grupy ponieważ nie ma gdzie tych dzieci pomieścić. Dodała,

że w tej samej gminie są klasy gdzie nauczyciele mają 3-4 dzieci. Zapytała,

czy to jest równość i sprawiedliwość.

Radna Małgorzata Kukuryk opuściła posiedzenie sesji i nie uczestniczyła dalej w

posiedzeniu sesji.

b) Pani Anna Gabryś - Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu Finansów

odczytała opinię dot. projektu budżetu na 2014 rok.

c) Pani Barbara Słoma - Skarbnik Gminy odczytała OPinIę Regionalnej Izby

Obrachunkowej dot. budżetu na 2014 rok.

d) Dyskusja

Pan Stanisław Szłembarski - Przewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy znajdą

się pieniądze o które prosił na samochód, 10 000 zł na stowarzyszenie i 40 000

na dach GZOZ w Miąsowie. Poprosił Panią Wójt czy może umieścić te wnioski

w budżecie gminy na 2014 rok.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - odpowiedziała, że aby wprowadzić

te zmiany należy w znacznym stopniu zmienić budżet w treści uchwały i załącznikach.,
W tym przypadku to raczej niemożliwe żeby było przyjęte. Natomiast będzie

zamknięcie budżetu na 2013 rok. Wyjaśniła, że środki powinny zostać jeszcze

do dyspozycji. Takie kwoty były by "mniej więcej do dyspozycji". Dla straży

kupowany byłby samochód. Sama wychodziła do strażaków - była wtedy mowa

o 15 000 zł. Strażacy mieli sprzedać swój samochód i przeznaczyć pieniądze
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oraz część pieniędzy miała być przeznaczona z budżetu gminy. Na tym się rozmowa

skończyła ponieważ później już nie przyszli. Pojazd byłby własnością gminy dlatego

najpierw trzeba zrobić rozeznanie cenowe ale to dopiero było by w lutym.

Nie ma takiej możliwości aby przekazać kwotę na konkretne stowarzyszenie.

Mogą być przeznaczone pieniądze na realizacje działalności sportowej która będzie

realizowana poprzez stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu. Taki jest tryb

postępowania. Nawet jeżeli to konkretne stowarzyszenie przystąpi do konkursu

to nie jest gwarantowane że wygra. Jeżeli chodzi o dach na GZOZ w Miąsowie

to należy się zastanowić czy jest to racjonalne. Dodała, że jej zdaniem powinna osoba

która ma przygotowanie zawodowe ocenić stan budynku i jaki zakres prac

jest niezbędny aby budynek nie przeciekał. Natomiast wymienienie dachu

to jest w granicach zdaniem Pani Wójt koszt 300 000 albo 500 000 zł. Poinformowała,

radnych aby się zastanowić i sprawdzić w jakim zakresie ten remont jest niezbędny.

Pan Augustyn Eugeniusz - Radny Gminy Sobków - poinformował, że budynek

GZOZ w Miąsowie jest mieniem gminy i my musimy o to dbać.

Pan Jan Gajda - Radny Gminy Sobków - wyjaśnił, że dach na GZOZ w Miąsowie

jest w kiepskim stanie. Jak będą środki to w miarę możłiwości powinien

być remontowany.

e) Glosowanie.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok został przyjęty 7 głosami

"za", 5 głosami przeciw, głosów wstrzymujących nie było, jako:

uchwała Nr XXXVIII/333/2013 (załącznik do protokołu).

Radni Mariusz Otwinowski oraz Józef Pyjas opuścili posiedzenie sesji i nie uczestniczyli

dalej w posiedzeniu sesji.

Ad. 8

Projekt uchwały w sprawIe zmIany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków

na lata 2014 - 2025 odczytała Pani Barbara Słoma.

Do projektu uwag me wmeslOno. Został on przyjęty 7 głosami "za",

3 głosach przeciw, głosów wstrzymujących nie było, jako:

uchwała Nr XXXVIII/334/2013 (załącznik do protokołu).
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Ad. 9

Pan Bogdan Fitał - Radny Gminy Sobków - zaproponował aby zmienić słowo

"półkolonie" na "kolonie" w zapisie projektu uchwały.

Pan Augustyn Eugeniusz - Radny Gminy Sobków - stwierdził, że chciał by aby

te pieniądze były racjonalnie wydatkowane ponieważ obecnie zadowoleni są terapeuci,

a nie rodziny tych osób z problemem alkoholowym. Rodziny te nie są oderwane

od tej rzeczywistości.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, że te środki mogą

być wydatkowane na określone cele. Wymogiem jest organizowanie spotkań z terapeutami.

Gmina stara się w miarę możliwości, i tak jak przepisy gminne wskazują, wydatkować

te środki. Był organizowany turniej "dzikich drużyn" w 2013 roku, opracowany został

regulamin, a w nagrodę dla drużyn, które spełniły wymogi zostały zakupione stroje

z napisami na koszułkach o tematyce przeciwalkoholowej. Rozpisany został też konkurs

dla uczniów gimnazjów, w nagrodę chcemy dać sprzęt komputerowy aby pozostał

w tych szkołach. Zaproszeni zostali terapeuci do gimnazjów z wykładem dla rodziców.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sobków na rok 2014

odczytała Pani Ewa Gidel-Stefaniec.

Projekt został przyjęty 7 głosami "za", 2 głosach wstrzymujących, głosów przeciwnych nie

było, jako:

uchwała Nr XXXVIIl/335/20 13 (załącznik do protokołu ).

Ad. ID

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, że Gmina jest zawiadamiana

o prowadzonym postepowaniu w sprawie zasiedzenia. W związku z tym, że Pani Wójt

reprezentuję Gminę nie może występować przed sądem tylko musi być wyznaczony

przedstawiciel.

Pan Augustyn Eugeniusz - Radny Gminy Sobków - zapytał, czy Pani Wójt występuje

jako osoba prywatna oraz czy Gmina poniesie jakieś koszty z tego tytułu.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - odpowiedziała, że jest to prywatna sprawa

iżadne koszty z tego tytułu nie obciążają Gminy.

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Sobków przed Sądem

Rejonowym w Jędrzejowie odczytała Pani Ewa Gidel-Stefaniec.
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Do projektu uwag me wniesiono. Został on przyjęty 10 głosami "za",

głów wstrzymującym oraz głosów przeciwnych nie było, jako:

uchwała Nr XXXVIII/336/2013 (załącznik do protokołu).

Ad. II

Pan Mariusz Filipowicz - Radny Gminy Sobków - wyjaśnił, że na komisjach zostało

wypracowane stanowisko w sprawie terminów kolejnych sesji. Zaproponowane zostało

aby na sesji ustalać termin kolejnej sesji. Radni wiedzieli by kiedy mają termin kolejnej sesji

rady gminy. Natomiast co niektórzy radni nie są w stanie wziąć dnia wolnego w pracy. Dodał,

że jest to prośba do Przewodniczącego Rady ponieważ to on ustala termin sesji.

Pani Krystyna Idzik - Wójt Gminy Sobków - wyjaśniła, że tego nie reguluję statut.

Dodała, że to jest wygodne dla radnych nie, ale nie leży w interesie Gminy ..
Pan Mariusz Filipowicz - Radny Gminy Sobków - poinformował, że rozmawiał

z kierownikami i dyrektorami szkół i również dla nich była by ta informacja.

Pan Augustyn Eugeniusz - Radny Gminy Sobków - stwierdził, że przy planowanej sesji

będzie w międzyczasie trzy sesje nadzwyczajne w związku z natłokiem materiału.

Pan Jan Gajda - Radny Gminy Sobków - zaproponował aby w planie pracy Rady Gminy

na 2014 roku umieścić w październiku dodatkowo informację o stanie bezpieczeństwa

na terenie Gminy Sobków.

Pan Mariusz Filipowicz - Radny Gminy Sobków - zapytał Pani Wójt czy jeżeli któryś

z pracowników Urzędu byłby radnym w innej Gminie to czy Pani Wójt z dnia na dzień

dawała by mu urlop.

Pan Stanisław Kędzior - Rady Gminy Sobków - wyjaśnił, że jak był pracownikiem

to w zakładzie pracy pracodawca się go zapytał czy jest pracownikiem czy radnym.

Poinformował go, że najego miejsce jest dziesięciu kandydatów.

Radny Augustyn Eugeniusz opuścił posiedzenie sesji i nie uczestniczył dalej w posiedzeniu

sesji rady.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy na 2014 rok odczytała Pani

Ewa Gidel-Stefaniec.

Projekt uchwały został przyjęty 9 głosami "za", głosów wstrzymujących oraz głosów

przeciwnych nie było, jako:

uchwała Nr XXXVIII/337/20l3 (załącznik do protokołu).
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Ad. 12

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

odczytała Pani Ewa Gidel-Stefaniec.

Do projektu uwag nie wniesiono. Został on przyjęty 9 głosami "za",

głów wstrzymującym oraz głosów przeciwnych nie było, jako:

uchwała Nr XXXVIII/338/2013 (załącznik do protokołu).

Ad. 13

Pani Wójt przedstawiła informację o działalności Wójta Gminy Sobków za okres od 29

listopada do 17 grudnia br.

" Radni - Pan Kazimierz Bawoł, Pan Mariusz Filipowicz oraz Pani Anna Gabryś opuścili
\ t

dalsze posiedzenie rady gminy i nie uczestniczyli dalej w porządku obrad.

Ad. 14

W punkcie dotyczącym interpelacji i zapytania radnych nie było pytań.

Ad. 15

.'c,

Wolne wnioski.

Pan Stanisław Kędzior - Radny Gminy Sobków - poinformował, że droga Korytnica -

Zagórze jest w złym stanie i już o tej drodze informował na kilku sesjach. Poprosił,

jeżeli było by chociaż 20 000 zł, aby zrobić kawałek tego asfaltu. Dodał, że to jest nieprawda,

że Pani Wójt nie przyjmuje radnych .

Ad. 16

Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad XXXVIII seSJI Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz

Kazimierz Bawoł ,--

ftRE
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