P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX / 2009
z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 grudnia 2009 roku o godz. 8.30
w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
1.
2.
3.
4.

Pan Zdzisław Leks – Burmistrz Miasta i Gminy
Pani Krystyna Ciszek – Sekretarz Miasta i Gminy
Krystyna Konderak – Skarbnik Miasta i Gminy
Grzegorz Banaś – senator RP

oraz przewodniczący jednostek pomocniczych , których lista obecności
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
PORZĄDEK OBRAD SESJI:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
2. Uchwalenie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres
międzysesyjny.
5.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
a) dyskusja ,
b) podjęcie uchwały.
6. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza
Miasta i Gminy Działoszyce
a) dyskusja ,
b) podjęcie uchwały.
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad
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Do pkt 1-go
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 8.30 .
Otwarcia sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Pan Zygmunt
Saracki i powitał biorących w niej udział . Stwierdził, że w sesji bierze udział
15 radnych i Rada jest uprawniona do podejmowania prawomocnych uchwał
i wniosków .

Do pkt 2-go
Uchwalenie porządku dziennego obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zaproponowany porządek
obrad sesji i zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego porządku.
Burmistrz Miasta i Gminy Zdzisław Leks wniósł o wprowadzenie do porządku
obrad sesji dodatkowy punkt a mianowicie projekt uchwały zmieniający
uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej z uwagi na to że istnieje konieczność wprowadzenia pewnych zmian
formalno prawnych. Burmistrz proponuje aby ten projekt uchwały znalazł się w
porządku obrad sesji w pkt. 7.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej
poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu 7
W wyniku głosowania wprowadzenie tego punktu zostało przyjęte jednogłośnie
- „za” – 15, „przeciw” – 0 , „wstrzymał się od głosu” - 0 . Przewodniczący
poddał pod głosowanie nowy porządek obrad sesji, który został przyjęty
jednogłośnie /„za” – 15, „przeciw”- 0 , „wstrzymał się od głosu” – 0 / i
przystąpił do następnego punktu porządku obrad.

Nowy porządek obrad sesji :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
2. Uchwalenie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
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4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres
międzysesyjny.
5.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
a) dyskusja ,
b) podjęcie uchwały.
6. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza
Miasta i Gminy Działoszyce
a) dyskusja ,
b) podjęcie uchwały.
7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu dla
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad
Do pkt 3-go
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z ostatniej sesji.
Protokół został przyjęty większością głosów /„za” – 14, „przeciw”- 0 ,
„wstrzymał się od głosu” –1/ i przystąpił do następnego punktu porządku obrad.

Do pkt 4-go
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres
międzysesyjny.
W okresie międzysesyjnym Burmistrz wydał zarządzenia, które przedstawił
i omówił.
W ostatnim okresie wydarzyło się wiele istotnych spraw ważnych dla naszej
gminy.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich została podpisana umowa
na przydomowe oczyszczalnie ścieków i na realizację wodociągu Dziewięczyce
– Wolica – Zagórze. Dofinansowanie tej umowy ze środków unijnych to
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3,5 mln. zł. W tym okresie dokonywano również wyłonienia wykonawcy na
realizację zadania w Ramach Programu -Rewitalizacja miasta Działoszyce.
Przetarg już się odbył w chwili obecnej jest wyłaniany wykonawca .W I etapie
tego zadania będzie zrealizowany obszar stadionu za 3 mln 200 tys. zł. Na to
zadanie już mamy podpisaną umowę z Marszałkiem Województwa. Została
również podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania w ramach PROW
– działanie : Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Plac budowy
został przekazany i w przyszłym roku rozpocznie się realizacja tego zadania. W
okresie międzysesyjnym kontynuowaliśmy realizację Programu Integracji
Społecznej w ramach PPWOW. W to zadanie była zaangażowana cała
społeczność gminna. Trzeba przyznać, że w działaniach tych aktywnie
uczestniczyły Koła Gospodyń Wiejskich i jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych i wiele innych osób pokazując na czym polega istota wspólnoty.
W tym okresie odbyły się również spotkania dot. Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w działaniu Lider. Realizacja tego programu będzie miała miejsce na
początku przyszłego roku. Pomimo okresu zimowego odbywa się realizacja
strategicznych inwestycji naszej gminy. Oczekiwana od prawie 20 lat budowa
hali sportowej w ramach „ Rozwoju bazy edukacyjno – sportowej” za prawie
10 mln. zł. Na koniec tego roku 80 % tej inwestycji zostanie rozliczona
finansowo. Zastanawialiśmy się czy gminę będzie stać na taką inwestycję ale
udało się to dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego i administracji rządowej.
Ten rok gmina zamyka z nadwyżką budżetową co pozwoli nam na realizację
zadań , które Burmistrz przedstawił wcześniej. Na bardzo dobrym etapie jest
bardzo istotna inwestycja dla naszej gminy , a mianowicie rozwiązanie
gospodarki ściekowej w zakresie miasta Działoszyc i sąsiednich miejscowości.
Od tej inwestycji uzależniona jest budowa drogi wojewódzkiej przez miasto i
innych dróg w tym mieście m.in. ulicy Krakowskiej, na którą mamy podpisaną
umowę i zabezpieczone środki wynikające z tej umowy.
Pan Przewodniczący podziękował Panu Burmistrzowi za wypowiedź i przystąpił
do następnego punktu obrad sesji .
Do pkt 5-go
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok przedstawiła i omówiła Skarbnik Miasta i Gminy – Pani Krystyna Konderak
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Zygmunt Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie .W
wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów / „za” – 13,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 2 /.
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Do pkt 6-go
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza
Miasta i Gminy Działoszyce.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował wszystkich, że przed
dzisiejszymi obradami odbyły się Komisje Rady Miejskiej. Przedstawił dwa
protokóły Komisji tj. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisji
Finansów i Spraw Obywatelskich. Obydwie Komisje proponują wprowadzenie
poprawki do tytułu tej uchwały aby ten zapis brzmiał : w sprawie odmowy
wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy. W takiej sytuacji wniosek
obu Komisji musi zostać przegłosowany. Przewodniczący poddał pod
głosowanie poprawkę aby ten zapis brzmiał : w sprawie odmowy stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce.
W wyniku głosowania poprawka do projektu uchwały została przyjęta
większością głosów / „za” – 11, „przeciw” – 2, „wstrzymał się od głosu” – 2 /.
Przewodniczący wyjaśnia dlaczego taki punkt został wprowadzony pod
obrady sesji. We wrześniu tego roku otrzymał wiadomość o uprawomocnieniu
się wyroku i jako Przewodniczący Rady Miejskiej musiał zwrócić się do Sądu
Rejonowego w Pińczowie o przesłanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.
27 listopada Przewodniczący otrzymał taki odpis wyroku ale niestety bez
uzasadnienia. Przewodniczący zwrócił się do prawnika o wyjaśnienie tej
sprawy. Otrzymał odpowiedź ,że czyn ten jest występkiem. W podobnej sprawie
toczy się postępowanie czy wyrok umarzający postępowanie może powodować
wygaśnięcie mandatu burmistrza, wójta i czy jest to zgodne z Konstytucją. Nie
mogąc czekać na rozstrzygnięcie przez Trybunał bo w tej sprawie prawo
obliguje go do wprowadzenia takiego punktu pod obrady sesji. Zdaniem
Przewodniczącego taki czyn nie powinien przynosić tak drastycznych skutków
prawnych. Wyrażenie woli w tej sprawie pozostawia każdemu radnemu
indywidualnie. W/g niego burmistrza wybierało społeczeństwo i to ono w
referendum powinno wyrazić swoją wolę ,ale ustawodawca postanowił inaczej
i dlatego taki punkt musiał znaleźć się w obradach sesji.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Pan Tomasz Chudzia ma pytanie czy w tej sprawie Przewodniczący
otrzymał od Wojewody pismo . Jest ustawa z 1998 roku o samorządzie gminy i
prosi o zapoznanie się Przewodniczącego z artykułem 7 ppkt 2 . rozdział 5 art.
26 ppkt 3. i dlatego pragnie się dowiedzieć czy od Wojewody otrzymał
Przewodniczący pismo.
Przewodniczący Rady Miejskiej twierdzi, że w tej sprawie nie udzieli
odpowiedzi.
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Radny Pan Andrzej Kołpak – w/g niego nie można głosować nad uchwałą w
sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu. Najpierw trzeba by zadać pytanie czy
ktoś stwierdził wygaśnięcie mandatu czy ma zamiar stwierdzić. Radny uważa że
taka uchwała w tej nowej formie zostanie uchylona i jest nie logiczna.
Niedobrze stało się ,że na pół godziny przed tak ważną sesją i uchwałą o
odwołaniu Burmistrza robi się Komisje. Jest to tak ważna sprawa a na jego
komisji były tak wielkie emocje ,że Komisja nie zdołała wypracować wspólnego
stanowiska. Komisje powinny być zwołane kilka dni wcześniej.
Przewodniczący dodaje ,że każdy z radnych materiały otrzymał wcześniej.
Radny stwierdza ,że uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza nie
miała w tytule podane z jakiego powodu. Radny zrozumiał to , tym bardziej że
takie wieści dochodziły z miasta, że Pan Burmistrz zrezygnował z wykonywania
mandatu. Do tej uchwały nie było uzasadnienia. Ma obawy czy odwołanie
Burmistrza na kilka miesięcy przed wyborami jest dobre dla gminy z punktu
widzenia ekonomicznego i organizacyjnego. Uważa, że złe. Prosi o odroczenie
sesji o kilka godzin lub dni aby poprosić radcę prawnego gdyż w tej sprawie jest
wiele pytań. Zakładając ,że dzisiaj przyjmiemy tą uchwałę ( I wersja ) to pada
pytanie kto przyjmie obowiązki Burmistrza na te kilka miesięcy, czy to będzie
komisarz, czy będzie referendum czy nowe wybory. Drugie pytanie – jakie
skutki prawne będą dla Burmistrza i dla Rady, gdy dziś nie przyjmiemy tej
uchwały. Słyszał ,że w takiej sytuacji Burmistrza odwoła Wojewoda i że Rada
również zostanie odwołana za to ,że podejmie uchwałę niezgodną z prawem.
Prosi o sprowadzenie na sesję radcy prawnego i wyjaśnienie tych niejasności.
Wyjaśnia Pani Krystyna Ciszek – sekretarz Urzędu Miasta i Gminy – ustawa o
samorządzie gminy mówi ,to uchwały podlegają nadzorowi Wojewody jak
każde inne , jeżeli uzna , że jest niezgodna z prawem to zostanie wydane
rozstrzygnięcie nadzorcze o jej uchylenie . Rada nie ponosi konsekwencji , że w
wyniku głosowania podjęła taką uchwałę.
Radny Pan Andrzej Kołpak prosi o uzasadnienie wprowadzenia tej uchwały pod
obrady sesji.
Odpowiada Pani Krystyna Ciszek – zgodnie z ordynacją wyborczą w takiej
sytuacji ( prawomocny wyrok sądu ) Burmistrz traci mandat. W związku z tym
Przewodniczący przygotował stosowny projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia
mandatu Burmistrza zgodny z prawem.
Radny Pan Stanisław Grelewicz – patrząc na ten punkt w obradach sesji zadaje
sobie dwa krótkie pytania : za co ? i dlaczego ? Czy za to ,że wspólnie z
radnymi rozpoczęto takie inwestycje, o których kilka lat temu nikomu się nie
marzyło : za inwestycję budowy hali sportowej, za dziesiątki kilometrów dróg,
za końcowy etap wodociągowania, za budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków czy za coś dobrego co się dzieje i stało w tej gminie radni mają podjąć
taką decyzję ? Wyborcy zadają mu pytanie – czy Rada ma prawo odwołania
Burmistrza gdy to wyborcy go wybierali. Osobiście nie podejmie decyzji
o odwołaniu Burmistrza.
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Radny Pan Józef Szaleniec – wyjaśnia dlaczego Komisja Oświaty, Zdrowia i
Kultury nie złożyła protokołu przed sesją – Komisja miała bardzo mało czasu,
dyskusja jest prowadzona teraz na sesji a nie było na to czasu na Komisji.
Radny Pan Tomasz Chudzia – Pan Burmistrz nie jest dzieckiem i w momencie
gdy wyrok się uprawomocnił nie wyraził sprzeciwu czy też się dobrowolnie
poddał karze. Z wyrokiem sądu się nie dyskutuje, można gdybać i dyskutować
dlaczego tak się stało.
Radny Pan Stanisław Woźniak – zgadza się z wypowiedzią radnego Gralewicza
i odnosi się do sprawy wygaśnięcia mandatu Burmistrza. On jako radny nie ma
żadnego obowiązku pozbawiać Burmistrza mandatu dlatego ,że to ludzie
wybierają burmistrza. Oni mu powiedzieli ,że radny nie ma takiego prawa aby
go odwoływać. Przypomniał o wszystkich inwestycjach, które toczą się i będą
realizowane. Wcześniej w Działoszycach był GS „SCH” była Masarnia była
Rozlewnia Wód, Kółko Rolnicze – gdzie to się wszystko podziało, jak tu
rządzono. W imieniu wyborców nie ma prawo głosować za odwołaniem
Burmistrza.
Pan Zygmunt Kołton – nie pora mówić o dobrych czy złych stronach Pana
Burmistrza, czy Rady – jest pora mówić o przestrzeganiu prawa przez Radę
Miejską w Działoszycach. Jeśli faktem się stało, że Pan Burmistrz uzyskał
wyrok za niedopełnienie obowiązków – to co powinien zrobić nie zrobił. Za to
dostał wyrok i nad wyrokami sądu się nie dyskutuje i jeżeli ten wyrok jest
prawomocny należałoby z jakimś honorem i klasą tą żenującą sprawę zakończyć
i nie przedłużać w nieskończoność robiąc tym samym negatywną promocję dla
gminy. To co się stało jest dzięki obecnej, poprzedniej Radzie ponieważ
wszelkie uwagi i głosy , które próbowały zmienić ten stan ignorowaliście a
wręcz wyśmiewaliście. To wy szanowni radni oprócz wspominanych tu
sukcesów Burmistrza jesteście twórcami jego klęski. Mówicie o inwestycjach –
ościenne gminy mają to już dawno za sobą ( daje tu przykłady inwestycji w
innych gminach ).W gminie słyszy się ,że obowiązuje prawo Leksa, prawo inne
ma się za nic, Przewodniczący Rady Miejskiej ustala swoje prawo i Radni
kierują się tą samą zasadą : prawo ty my i mamy wszystko w nosie. Przykładem
tego jest żenująca odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej na pytanie
radnego Chudzia w sprawie pisma od Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie
Burmistrza Leksa. Przewodniczący powinien wstydzić się takiego postępowania
gdyż pismo które otrzymał od Wojewody nie było kierowane na Zygmunt
Saracki a na Przewodniczącego Rady Miejskiej i tym samym ma obowiązek o
tym piśmie poinformować Wysoką Radę.
Sołtys wsi Biedrzykowice – pyta pana Kołtona i Chudziego jaki mają interes w
tym, aby odwołać Pana Burmistrza. Gdzie Pan był gdy wcześniej się ścieki
wylewało. Panu Chudziemu zawaliła się ojcowizna i do Burmistrza z tym.
Proszę nie wydawać pieniędzy gdzie indziej tylko sobie wyremontować i nie
robić nagonki medialnej na Burmistrza.. Kilka lat temu trzeba było wziąć traktor
i Działoszyce zaorać a proszę teraz wyjść na ulice i zobaczyć jak one wyglądają.
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Gdyby Pan nie startował w wyborach to by Pana nawet na tym stanowisku nie
było. Nie rozumie dlaczego jest takich dwóch czy trzech panów , którzy robią
zamieszanie i przewracają całą gminę. To jest wstyd. Co tydzień telewizja. Nie
wie czy radny ma takie poparcie ale widzi ,że telewizja jest pod niego robiona.
Nie wie ale może Pan Radny dzięki temu chce sobie żonę znaleźć.
Sołtys Dzierążni – mamy koniec roku i dziękuje Panu Burmistrzowi i Wysokiej
Radzie za to co zrobili i co robią dla wsi i dla miasta. Mamy drogi ,wodociąg
mamy remizy i szkoły odnowione, powstały Koła Gospodyń Wiejskich – z
czyjej to inicjatywy. Dzięki Programowi Integracji Społecznej wieś się
zjednoczyła poznajemy się bardziej z sąsiednimi wsiami. Z realizacji tych
programów na wsiach coś zostało. Mieszkańcy na wczorajszym zebraniu
powiedzieli mi – nie pozwól, aby Burmistrz został odwołany. To nasza gmina
pozyskała najwięcej pieniędzy unijnych. Odpowiadając na pytanie Radnego
Pana Kołpaka – odpowiada - nie ma takiej wsi w gminie, która chciałaby
odwołać tego Burmistrza. Odnosi się do Pana Kołtona – u nas w Dzierzążni
wieś się zintegrowała , ludzie są zadowoleni a co Pan zrobił w Działoszycach że
każdy na każdego patrzy wilkiem.
Sołtys wsi Marianów – dziękuje Burmistrzowi za drogę, z którą był taki
problem. Pan Burmistrz pomógł sprawę załatwić ze Starostą i z Wojewodą i w
grudniu prace zostały zakończone. W imieniu mieszkańców jak i swoim jeszcze
raz dziękuje.
Sołtys wsi Dzierążnia – odnosi się do audycji telewizyjnych w związku z
ostatnimi wydarzeniami w Działoszycach. Telewizja pokazuje wypowiedź
społeczności miasta w osobie sztuk jedna, a druga stoi na moście. Dlaczego
telewizja nie przyjechała na wieś, to jest typowo wiejska gmina. Zapraszam do
nas i posłuchajcie to co mają do powiedzenia..
Głos zabrał Senator Pan Grzegorz Banaś – jesteście w dosyć trudnej sytuacji.
Przez Dzierzążnię przejeżdżam często dziś również będę jechał. Znam tą wieś
jest pięknie położona i ma dobrego gospodarza co widać. Cieszy się ,że dziś go
poznał z imienia i nazwiska. To dzięki temu że jesteście aktywni ta
rzeczywistość wokół was się zmienia. Rozumie dzisiejsze głosy ale nie można
zapominać że funkcjonujemy w państwie prawa. Pan Burmistrz ma
prawomocny wyrok. Zgodnie z literą prawa są trzy przypadki kiedy Burmistrz
traci mandat. Jeden z nich to właśnie prawomocny wyrok. Rada jest w trudnym
położeniu zajmując stanowisko i dlatego uchwała będzie podlegała nadzorowi
Wojewody, o którym wspomniała Pani Sekretarz, gdyż podejmując taką decyzję
Wojewoda zapewne ją uchyli. Prawo mówi ,że Rada poprzez swoją decyzję
potwierdza wykonanie tego prawa. Decyzji Radnym nie ułatwi ale prosi o
poszanowanie prawa. Sytuacja jest rzeczywiście paradoksalna. Na ręce Rady
Miejskiej, Burmistrza, radnych, sołtysów składa życzenia noworoczne.
Radny Pan Kołpak – prosi o powrócenie do pierwszej wersji uchwały.
Senator Grzegorz Banaś – zgodnie z prawem Rada może się nie zgodzić ale w
uchwale trzeba wystąpić o wygaszenie mandatu.
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Pani Krystyna Ciszek -Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy – ale Rada
zadecydowała i przegłosowała wniosek Komisji ,że uchwałę podejmie w
sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza.
W związku z brakiem dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Zygmunt Saracki odczytał projekt uchwały w sprawie odmowy
wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce i poddał go pod
głosowanie .W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością
głosów / „za” – 12, „przeciw” – 2, „wstrzymał się od głosu” – 1 /.
PRZERWA

Do pkt 7-go
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Sekretarz Miasta i Gminy – Pani
Krystyna Ciszek
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
Radny Pan Andrzej Kołpak – nie mając tekstu jednolitego przed sobą trudno
zauważyć te zmiany, o których Pani Sekretarz mówiła.
Pani Sekretarz proponuje przyjąć tą uchwałę jako ,że zmiany wynikają z ustawy
o pomocy społecznej.
Pani Sekretarz ponownie tłumaczy konieczność przyjęcia uchwały.
Radny Pan Kołpak – skoro to są zmiany formalne to nie ma co dyskutować.
W związku z brakiem dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Zygmunt Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie .W
wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / „za” – 15,
„przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0 /.

Do pkt. 8-go
Interpelacje i zapytania radnych
Brak interpelacji i zapytań

Do pkt. 9 – go
Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Do pkt. 10-go
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Sprawy różne
Głos zabrała Pani Pachoń w sprawie drogi do swojej posesji w Bronocicach.
Chciała zgłosić Radzie o problemie z drogą już od 4 lat. Po opadach deszczu nie
można dojść do posesji. Zwracała się z tą sprawą do Burmistrza do jego
zastępcy i do chwili obecnej nie otrzymała odpowiedzi. Poprosiła o pomoc
Starostwo Powiatowe zwracając się pismem na które otrzymała odpowiedź w
przeciwieństwie do tutejszego Urzędu gdzie odpowiedzi nie otrzymała.
Starostwo odpowiedziało ,że droga ta jest drogą gminną i jej naprawa leży w
gestii gminy. Prosiła o pomoc Wojewodę Świętokrzyskiego. Z bólem słuchała
jak Pani Sołtys mówiła co oni mają we wsi a w Bronocicach nie ma nic :
rozlatująca się remiza, brak huśtawek dla dzieci – po prostu nie ma nic. Gdzie
tam mowa o jakichś spotkaniach, kołach – chętnie by się zapisała. Pan
Burmistrz opierał się na osądach radnego Bronocic , który stwierdził że droga
tam jest nie potrzebna. W odpowiedzi od Przewodniczącego Rady Miejskiej
dowiedziałam się ,że Rada Sołecka uznała ,że droga ta jest nie potrzebna. Moje
gospodarstwo będzie przynosić zysk ale zyskają również ludzie z Bronocic.
Teren jest piękny wymarzony pod rekreację. Potrzebna jest droga aby przez nią
można było przejechać a nie urywać zawieszenia i wracać jak z safarii.
Sołtys wsi Bronocice – droga została zamknięta przez Panią Pachoń. Sąsiad Pan
Dymek powiedział ,że tej drogi nie trzeba robić bo to jest droga prywatna.
Pani Pachoń – ja mam zamknięte tylko podwórko.
Radny Pan Stanisław Gralewicz – zarzuca Pani ,że remiza jest zaniedbana. A
czy była Pani na spotkaniu parafialnym, jak było pięknie . Remiza wewnątrz jest
wyremontowana. Podczas rozmowy z Panią i Pani mężem on straszył mnie
prokuraturą. Jest to niezgodne z prawem, to jest zastraszanie ludzi. Jeśli chodzi
o działalność gospodarczą Pan Burmistrz powiedział ,że gdy przedstawi Pani
dokumenty odnośnie tej działalności pomoże Pani w sprawie tej drogi. Ta droga
służy tylko Pani. Ona jest naprawdę w niezłej kondycji porównując inne drogi
dojazdowe do pól. Proszę powiedzieć ludziom od kiedy ta posesja wystawiona
jest do sprzedaży w internecie.
Sołtys wsi Wymysłów – w sprawie znaków drogowych informujących
miejscowości – w dalszym ciągu brak
Sołtys wsi Dzierzążnia – składa życzenia wszystkim z okazji Nowego Roku.
Sołtys wsi Biedrzykowice – dziękuje za drogę ,którą wykonano u niej na wsi.
Zwraca się do Pani Pachoń, że ona na pewno też się doczeka drogi tylko trzeba
czekać wytrwale. Również składa życzenia dla wszystkich.
Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce :
W sprawie ustalania pewnych decyzji dotyczących wsi z Radą Sołecką, radnym,
sołtysem. To oni zostali wybrani przez społeczność lokalną i to im powierzono
troski o mienie publiczne. Z nimi współpracuję – i to tyle na dziś w sprawie
drogi Pani Pachoń. Dziś powiedziano wiele na temat inwestycji a więc nie będę
czynił tu i teraz tych podsumowań. Słowa uznania należą się wszystkim, bo to
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co się dzieje w wymiarze społecznym w gminie to nasza wspólna zasługa. Nic
nie da się zrobić bez udziału społeczeństwa. Taka wizja wspólnoty gminnej,
samorządu gminnego przyświeca Burmistrzowi od samego początku – razem w
zgodzie, w rozmowie. Za to wszystkim serdecznie dziękuje. Burmistrz pamięta
również o wszystkich tych drobnych sprawach , które obiecał a z różnych
względów nie mógł wykonać. O nich pamięta i w przyszłym roku na pewno się
nimi zainteresuje.
Kończąc składa najserdeczniejsze życzenia na Nowy Rok. Życzy wszystkim aby
w naszym otoczeniu byli dobrzy i życzliwi ludzie, dużo pomyślności w każdej
rodzinie, dużo pomyślności w waszych miejscowościach aby działo się lepiej
w naszej wspólnej dużej rodzinie – gminie. Prosi o przekazanie życzeń
wszystkim mieszkańcom gminy.
Do życzeń przyłącza się Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zygmunt Saracki.
Radny pan Stanisław Woźniak również składa wszystkim najserdeczniejsze
życzenia.
Do pkt. 11-go
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Zygmunt Saracki podziękował wszystkim przybyłym i zakończył
obrady sesji.
Protokołowała :
Jolanta Kamińska
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