PROTOKÓŁ XXXII/2012
z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w
Działoszycach.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 9.00.

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1.Pan Zdzisław Leks – Burmistrz Miasta i Gminy
2.Pani Krystyna Ciszek – Sekretarz Miasta i Gminy
3.Pani Krystyna Konderak– Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy
4.Pan Michał Leszczyński - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
5. Pan Marcin Leszczyński – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy
oraz przewodniczący jednostek pomocniczych, których lista obecności stanowi załącznik nr 2
do niniejszego protokołu.

Do pkt. 1-go
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 9.00.
Otwarcia sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Pan Zygmunt Saracki .
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 .
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
2. Uchwalenie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z:
- 12 grudnia 2012 rok
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres międzysesyjny.
5.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2012-2015.
a) dyskusja
b) podjecie uchwały.
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok.
a) dyskusja
b) podjecie uchwały.
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2013-2016.
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a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie projektu
uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2013-2016.
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok.
a) przedstawienie projektu uchwały przez Skarbnika Miasta i Gminy,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie projektu
budżetu gminy na 2013 rok,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości
sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i
Gminy Działoszyce.
d) odczytanie opinii Komisji Finansów i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w sprawie
projektu budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały
9. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Działoszyce.
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały
10. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej zbiornik wodny w miejscowości Zagórze.
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
12. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Działoszyce.
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14.Odpowiedzi na zapytania.
15. Sprawy rożne.
16. Zakończenie obrad sesji.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad
sesji .
Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie / ''za'' – 14, ''przeciw'' – 0,
''wstrzymał się od głosu'' – 0/ i przystąpił do następnego punktu porządku obrad.
Do pkt 3-go
Przyjęcie protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zygmunt Saracki poinformował Wysoka Radę, że w dniu 28
grudnia 2012 roku wpłynęła uwaga Pana Andrzeja Kołpaka w sprawie dokonania sprostowania w
protokole z sesji z dnia 12 grudnia 2012 roku, która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
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Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do radnego Andrzeja Kołpaka o przedstawienie
treści uwagi.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie uwagę Pana radnego Andrzeja
Kołpaka w sprawie wprowadzenia zmian do protokołu z 12 grudnia 2012 roku. W wyniku
głosowania wniosek nie został przyjęty / za'' –2, ''przeciw'' – 12, ''wstrzymał się od głosu'' – 0/.

Do pkt. 4
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za okres międzysesyjny.

Wydane w okresie międzysesyjnym

zarządzenia, przedstawił i szczegółowo omówił

Burmistrz MiG Pan Zdzisław Leks.

Do pkt. 5
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2012-2015 - przedstawiła i omówiła Krystyna Konderak - Skarbnik Miasta i
Gminy Działoszyce.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Saracki odczytał
projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / ‘’za’’ – 14, ‘’przeciw’’ –
0, ‘’wstrzymał się'' – 0/.

Do pkt 6
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 r. -przedstawiła i
omówiła Krystyna Konderak - Skarbnik Miasta i Gminy Działoszyce.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Saracki odczytał
projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / ‘’za’’ – 14, ‘’przeciw’’ –
0, ‘’wstrzymał się'' – 0/.

Do pkt 7
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Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Działoszyce na lata 2013-2016 przedstawiła i omówiła Skarbnik MiG – Pani Krystyna Konderak
oraz odczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie w/w projektu
uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
Pan radny Krzysztof Grądek - w WPF są zagwarantowane pieniądze na remonty budynków
OSP w rożnych miejscowościach i przystosowanie ich na cele kulturalne, natomiast nie ma nic na
temat budynku OSP Działoszyce , jak Państwo wiedzą ta jednostka która wyjeżdża na każde
wezwanie i według mnie powinna być ujęta w planie finansowym na doposażenie i rewitalizacje
budynku. Czy jest jakiś plan doposażenia tej jednostki, czy istnieje coś takiego w dalszej
perspektywie czasowej i dlatego nie zostało to ujęte w tej prognozie finansowej?
Pan Burmistrz Miasta i Gminy Zdzisław Leks – nie są to plany zamknięte do roku 2016, są
to okresy dostosowane do okresu budżetu unijnego, prognozy zawierają te dane, które wynikają z
zawartych umów. Jeśli chodzi o OSP Działoszyce, to jest zawarta umowa w ramach PROW. OSP
zdążyło by również z drugim projektem, ale w tym przypadku to jednostka OSP Działoszyce nie
rozliczyła się z wcześniej zawartej umowy do dnia dzisiejszego.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Saracki
odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / ‘’za’’ – 14, ‘’przeciw’’ –
0, ‘’wstrzymał się'' – 0/.

Do pkt 8
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok
przedstawiła i omówiła Skarbnik MiG – Pani Krystyna Konderak oraz odczytała opinie Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie w/w projektu budżetu gminy na 2013 rok jak również
przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości
sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Działoszyce.
Następnie Przewodniczący Komisji Finansów i Spraw Obywatelskich odczytał opinię
Komisji w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
Pan radny Krzysztof Gradek – odniosę się do załącznika dotyczącego wydatków na PFRON
– jest tu dość znaczna kwota, ale poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych można by tą kwotę
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zmniejszyć, czy gmina podejmuje działania w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych?
Kolejne pytanie dotyczy wydatków na kulturę fizyczną i jest tu kwota prawie 52 000,00 zł , z tego
10 000,00 tylko na zadania z kultury fizycznej natomiast pozostałe to miedzy innymi składki na
ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, czy można to zrozumieć w taki sposób ze planuje się
zatrudnienie osoby z kwalifikacjami która prowadziła lub organizowała imprezy sportowe na
stadionie czy tez na hali?
Następne pytanie dotyczy kwoty przeznaczonej na podróże służbowe pracowników urzędu,
to kwota 30 000, 00 zł. Dlaczego tak duża kwota na podróże służbowe?
Pan radny Andrzej Kołpak – z punktu widzenia radnego z Działoszyc budżet zakłada pewną
stagnacje i uśpienie inwestycyjne dla Działoszyc, nie widzę pieniędzy na to by zbudować ulice
Krakowską, Pocztową, Krasickiego, Ogrodową, nie widzę również pieniędzy na rewitalizacje rzeki.
To nie są inwestycje przeze mnie wymyślone, to są inwestycje które planowane od lat,, ul.
Krasickiego i Pocztowa miała być zrealizowana w ramach rewitalizacji

miasta 2008-2012.

Niektóre zadania zostały zrealizowane, natomiast inne odkładaliśmy ze zrozumieniem, że pierwsza
rzeczą jest wykonanie kanalizacji, a dopiero drogi. Kanalizacja dobiega do końca, po tych ulicach ,
które wymieniłem już została zrobiona, nie widzę powodu dlaczego w 2013 to zadanie nie zostanie
zrealizowane. Te zadania były planowane w budżetach z poprzednich lat. Ulica Krakowska miała
być zrobiona z programu Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Komunikacyjnej, w ubiegłym
roku w budżecie zakładane było 400 000,00 zł na ta ulice, odłożyliśmy ta decyzje ze względu na
kanalizację, kanalizacja została zrobiona

i nic na stoi na przeszkodzie żeby tą rewitalizację

zrealizować, na 2013 rok zaplanowane jest tylko 100 000,00, to jest 1/4 poprzedniej kwoty.
Jednocześnie jest to 5% kwoty która jest zagwarantowana w kosztorysie na ta ulice. Co można za
5% zrobić. Dlaczego rozkładamy to na 2 lata 5% w 2013, a 95% w 2014 roku. Według mnie jak
wejdzie firma to zrobi to w ciągu 2 miesięcy. Ja pamiętam sytuacje, że remont ulicy Pińczowskiej
tez był odkładany, i w końcu trafiła się taka sytuacja 600 lecia nadania praw miejskich i w tydzień
ta firma zrobiła ta ulicę. Co można za 5% środków zrobić.? Nie widzę również pieniędzy na ulice
Stawisko, ulica Stawisko w budżecie była już w 2010 roku i tez odłożyliśmy jej remont w związku
kanalizacją. Kanalizacja została wykonana i nie widzę powodu dlaczego znowu odkładamy remont
tej ulicy na bliżej nie określona przyszłość. Nie widzę również pieniędzy na rewitalizację rzeki
przy ul. Ogrodowej. Ja złożyłem interpelacje w tej sprawie i w otrzymanej odpowiedzi Pan
Burmistrz pisze tak „koryto cieku jest drożne” nie wiem jak pan Burmistrz rozumie drożność, ale
według mnie rzeka jest drożna jeżeli płynie w niej woda tymczasem woda w niej nie płynie. W
dalszej części odpowiedzi jest zdanie „koryto cieku jest systematycznie czyszczone”, nie będę tutaj
polemizował ponieważ każdy wie jak ta rzeka wygląda. Prawdopodobnie pierwszy raz od wielu lat
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będę głosował przeciw budżetowi na 2013 rok.
Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik Krystyna Konderak – w związku z pytaniami Pana
Grądka odnośnie podróży służbowych , to jak Państwu wiadomo, nasza Gmina nie posiada
samochodu służbowego, mimo wszystko mamy taki styl pracy że te wyjazdy są konieczne, ponadto
to jest tylko plan, i nie znaczy, że ten plan musi być wykonany w 100%, możliwe,ze będzie
wykorzystana kwota tylko 20 000,00zł i wtedy pozostałą kwotę można przenieść na inne zadania.
Jeśli chodzi o kulturę fizyczną to jest zaplanowane 51 955,00 zł są to środki na utrzymanie
obiektu, wiadomo, że musimy opłacać energie itp. Natomiast

wynagrodzenia bezosobowe są

ewentualnie na zatrudnienie trenera.
Jeżeli chodzi o PFRON, to żeby zatrudnić osobę niepełnosprawną Urząd musiałaby
przystosować budynek do tego, poza tym zatrudnienie 1 osoby niepełnosprawnej nie gwarantuje
nam w ogóle zmniejszenia kwoty tej składki.
Pan Burmistrz Zdzisław Leks – Pan radny Kołpak pomylił pojęcia stagnacji z rozwojem. Na
przestrzeni lat nie było takiego dobrego rozwoju miasta jak jest obecnie.
Tylko w tym roku budujemy oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjną za blisko 15 mln
złotych i to głównie dla Działoszyc bo tutaj jest największa potrzeba realizacji tej inwestycji.
Tylko w tym roku dokonaliśmy otwarcia wybudowanego stadionu i wykonanych prac wokół
niego za blisko 3,5 mln złotych. Dokonaliśmy remontu ośrodka zdrowia za blisko 1 mln zł dla
wszystkich mieszkańców gminy, ale w Działoszycach. Zadbaliśmy o podpisanie umowy na
wykonanie ul. Krakowskiej, Ogrodowej, Pocztowej, Krasickiego i dokończymy rewitalizacje
miasta do końca 2014 r. Rada wyraziła zgodę na dofinansowanie budowy drogi powiatowej tj. ul.
Pińczowskiej w kierunku Jakubowic w wysokości 262.000,00 zł. Jesteśmy w czołówce gmin gdzie
dobrze wykorzystuje się środki unijne, a przecież większość tych środków została już i będzie
skierowane na obszar miasta.
Uważam, że radnym , którzy biorą pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje należy
się słowo dziękuje za to, że kosztem może swoich miejscowości skierowali środki na rozwój
Działoszyc. Zapewne były to dobre gesty dla dalszej współpracy.

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Saracki
odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / ‘’za’’ – 12, ‘’przeciw’’ –
0, ‘’wstrzymał się'' – 2/.

Przerwa 10 minut. Stan radnych po przerwie - 14
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Do pkt 9
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Działoszyce przedstawił i omówił Michał Leszczyński Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
Pan radny Stanisław Wożniak – czy pojemniki będą przekazywane przez firmę, która wygra
przetarg na odbiór śmieci, czy mieszkańcy sami maja je sobie zakupić?
Pan sołtys wsi Januszowice Jan Zachariasz – czy przez pojęcie posesji niezamieszkałych
należy rozumieć „wczasowiczów”, którzy tylko raz na jakiś czas przyjeżdżają?
Pan Przewodniczący Waldemar Pieron – ja mam pytanie odnośnie tego co będziemy robić z
popiłem? Na terenie gminy Działoszyc są w tej chwili 3 firmy które wywożą śmieci, EKOM
ostania zbiórkę śmieci będzie miał 12 lub 13 czerwca i w tym momencie może firma zabrać swoje
pojemniki. Jak to będzie technicznie wyglądało, tak żebyśmy nie zostali bez pojemników na sieci.
Jeśli chodzi o opłatę za śmieci to jest ona jedna z najniższych w Polsce.
Odpowiedzi udzielił Pan Michał Leszczyński – Jeśli chodzi o pytanie Pana Woźniaka o to
kto zapewni pojemniki to ustawa mówi o tym,że właściciel ma je sobie zapewnić, natomiast my
znając realia nie będzie to proste i zamierzamy taki punkt umieścić w specyfikacji przetargu tak
,żeby pojemniki zapewniła firma, która będzie odbierać śmieci.
Odnośnie pytania Pana sołtysa z Januszowic – to te posesje są traktowane jako posesje
zamieszkałe, ale czasowo, czyli jeżeli ktoś przyjeżdża na teren gminy tylko np. na wakacje, to ma
obowiązek złożyć deklaracje, i określić czas przebywania i podać ile osób będzie przebywać na tej
posesji.
Jeżeli chodzi o popiół to będzie on traktowany jako odpad budowlany. Taki odpad będzie zabierany
na zgłoszenie właściciela. Nie będzie od tego dodatkowych płatności.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Saracki
odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / ‘’za’’ – 14, ‘’przeciw’’ –
0, ‘’wstrzymał się'' – 0/.

Do pkt 10
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
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odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości przedstawił i omówił Michał
Leszczyński - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
Pan Przewodniczący Waldemar Pieron – czy w deklaracji jest mowa o

ilości

zameldowanych, czy zamieszkałych mieszkańców na danej posesji i kto będzie potwierdzał ilość
osób w gospodarstwie
Pan Michał Leszczyński – bierzemy pod uwagę ilość osób zamieszkałych nie
zameldowanych, natomiast w przypadku zmiany ilości osób na danej posesji to jej właściciel ma
obowiązek zmiany tej deklaracji w ciągu 14 dni od zaistniałego faktu. Natomiast ilość osób będzie
potwierdzał sołtys.
Pani sołtys wsi Biedrzykowic Agnieszka Ożóg – gdzie będzie się płacić za śmieci, czy to
będzie u sołtysa, czy może w kasie urzędu?
Pan Michał Leszczyński- będzie możliwość opłaty na rachunek lub w kasie, ale
dopuszczamy również taka możliwość, że będzie można płacić u sołtysa, ale jest to jaszcze sprawa
do przedyskutowania.

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Saracki
odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / ‘’za’’ – 14, ‘’przeciw’’ –
0, ‘’wstrzymał się'' – 0/

Do pkt 11

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej zbiornik wodny w miejscowości Zagórze przedstawił i omówił – Marcin Leszczyński
pracownik Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Saracki
odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / ‘’za’’ – 14, ‘’przeciw’’ –
0, ‘’wstrzymał się'' – 0
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Do pkt 12
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Działoszyce – Marcin Leszczyński pracownik Urzędu Miasta i
Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Saracki
odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie / ‘’za’’ – 14, ‘’przeciw’’ –
0, ‘’wstrzymał się'' – 0

Do pkt 13
Interpelacje i zapytania radnych.
Pan radny Stanisław Juszczyk –dotyczy wstawienia tablicy informacyjnej z nazwa
miejscowości Wymysłów.
Pan radny Stanisław Wożniak – odniósł się do drogi Sypów – Marianów, aby w nowym roku
droga ta została wyremontowane wspólnymi siłami z gminą Pińczów.
Pan radny Andrzej Kołpak – kiedy będzie realizowana droga wojewódzka?

Do pkt 14
Odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi udzielił pan Burmistrz Zdzisław Leks – jeśli chodzi o sprawę poruszoną przez
Pan Juszczyka to nie jest pierwsze takie zgłoszenie, my już pisaliśmy w tej sprawie pismo, ale
ponowimy ten wniosek jak najbardziej słuszny. Odnośnie wniosku Pana Woźniaka – temat tej drogi
jest bardzo ważny myślę, że z początkiem roku wznowimy ten temat i będziemy prowadzić
rozmowy z Burmistrzem Pińczowa.
Jeśli chodzi o drogę wojewódzka to prowadzone są rozmowy, ale ostatecznej decyzji co do
roku wykonania tej drogi nie ma. Marszałek Województwa zapewnił mnie, że droga ta zostanie
zrobiona.

Do pkt 15
Sprawy rożne.
Pani sołtys Agnieszka Ożóg – kiedy będą gotowe deklaracje i kto będzie je dostarczał
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mieszkańca? Na początku Biedrzykowic jest spalona lampa i proszę o jej wymienienie.
Następnie Pani sołtys odniosła się do prędkości samochodów kierujących się w stronę
Biedrzykowic, do pana Wojtala. Samochody tam bardzo szybko jeżdżą i może któregoś dnia dojść
tam do tragedii.
Pan Waldemar Pieron – prawda jest,ze w naszym mieście przybywa inwestycji, tylko żeby
nie chwalić wszystkiego, to proszę o poprawę zegara na przystanku, następnie druga sprawa to idąc
na sesje na rogu przy urzędzie bardzo często tworzą się kałuże i należałoby według mnie udrożnić
w jakiś sposób ta drogę tak aby woda niej spływała do kanału.
Pan radny Andrzej Kołpak - odniósł się do jednostki OSP Działoszyce, my jako strażacy
bardzo dużo prac społecznych wkładamy. Jak są jakieś pieniądze, to nie tak jak inne strażnice
wiejskie przychodziła firma i robiła wszystko od podstaw, my robimy to wszystko sami. Sami
rozkładaliśmy papę na dachu budynku, pomalowaliśmy sale w kinie, zrobiliśmy w kancelarii płytki,
wykonaliśmy remont rurek od wody, remont instalacji elektrycznej, my to robimy sami we
własnym zakresie. Natomiast przekaże Prezesowi, że nie zostały rozliczona umowa.
Pan sołtys wsi Sypów – Paweł Nowak – dotyczy wstawienie lustra na skrzyżowaniu przy
drodze prowadzając z Sypowa na Marianów. I drogowskazu prowadzącego na Marianów jak
również oznaczenie tablicą informacyjna miejscowości Sypów.
Pan radny Andrzej Kołpak – zwracam uwagę na okres zimowy i na śliskość na drogach
szczególnie na drogach ze wzniesieniami, tak aby ktoś to monitorował i w razie konieczności były
one posypywane piaskiem W Działoszycach są dwie takie drogi , jedna to ta obok remizy OSP,
natomiast druga górka to koła kościoła.
Pan sołtys wsi Lipówka – Andrzej Pisarek – w sprawie ograniczonej widoczności przy
skrzyżowaniu drogi gminnej prowadzącej na Lipówkę z drogą wojewódzką w miejscowości
Lipówka ( na wprost byłego składu buraczanego). Samochody wyjeżdżające z drogi gminnej mają
ograniczoną widoczność przez rosnące tam krzewy i drzewa, co zagraża bezpieczeństwu w ruchu
drogowym.
Pan sołtys wsi Chmielów – Stanisław Kocel – odniósł się do wypowiedzi Pana Kołpaka, my w
Chmielowie też sami wykonujemy prace przy budynku OSP w swoim zakresie nawet i w niedziele.
Pan radny Stanisław Woźniak – mieszkańcy wsi czy to w Sypowie, Chmielowie, Dzierążni czy
innej miejscowości, wszyscy się udzielają przy pracach społecznych przy budynkach OSP.
Pan Waldemar Pieron – ja odniosę się jeszcze do odśnieżania szczególnie na ul. Adrianowicza. Jeśli
chodzi o posypywanie dróg piaskiem to niech oni zaczynają to wcześniej tak około 6, a nie 8 gdy
ludzie idą do pracy.
Odpowiedzi udzielił Pan Michał Leszczyński – odnośnie deklaracji to wzór formularza jest
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gotowy na dzień dzisiejszy, 14 dni od ogłoszenia Dzienniku Urzędowym uchwała wchodzi w życie
i wówczas zamieścimy tez formularz na stronie BIP urzędu niezależnie od tego utworzymy
harmonogram spotkań w miejscowościach odnośnie instrukcji wypełniania deklaracji.
Pan Burmistrz - Zdzisław Leks – odnośnie szybkości jazdy w miejscowości Biedrzykowice,
to policja nie może nic zrobić dopóki nie wstawimy znaków, dlatego zaczniemy od oznakowania
tych miejscowości i wstawienia odpowiednich znaków zakazującej szybkiej jazdy.
Odnośnie posypywania dróg to będziemy te drogi posypywać wcześniej, odnośnie pytania
Pana sołtysa z Lipówki to znam ten problem i zgłosimy ta sprawę do rejonu dróg w Pińczowie, jak
również wniosek Pana sołtysa z Sypowa, tak aby te oznakowania wstawić.
Mamy już koniec roku i każdy z nas robi podsumowanie tego udało mu się zrobić w
mijającym roku. Największa inwestycja, którą realizowaliśmy w 2012 roku była kanalizacja i
budowa oczyszczalni ścieków. Teraz pojawia się istotna sprawa, ile będziemy płacić za ścieki.
Opłata za ścieki będzie zależna od tego ile tych ścieków popłynie do oczyszczalni, im więcej będzie
przyłączeń tym tańsze będą ścieki. Na razie koszt opłaty za ścieki jest zachęcający do tego aby
przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej, jest on w granicach 5,80 zł brutto.
Również bardzo ważnym wydarzeniem w naszej gminie było otwarcie stadionu sportowego
27 maja. Kolejna ważną inwestycją jest remont ośrodka zdrowia, nie zakładaliśmy , że uda nam się
na tak dużą skale zgromadzić środki własne z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego, tak
aby wyremontować ośrodek i z zewnątrz jak i wewnątrz ze wszystkimi instalacjami tak aby
dostosować ośrodek do nowych wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Następnie
dokonaliśmy otwarcia w Dzierążni placu rekreacyjno – sportowego. Podpisaliśmy w tym roku
wszystkie umowy na remonty i budowy świetlic wiejskich. W latach 2013-2014 nastąpi realizacja
tych zadań.
Kolejna rzecz to drogi, ilość sesji nadzwyczajnych na których musieliśmy podejmować
bardzo szybko uchwały by te środki które otrzymywaliśmy z zewnątrz nam nie przepadły.
Zbudowaliśmy 13 odcinków dróg.
Dofinansowaliśmy również budowę drogi powiatowej w Woli Knyszyńskiej jak i również
wykazaliśmy zgodę na dofinansowanie ulicy Pińczowskiej w stronę Jakubowic na odcinku 1100
metrów

uczestniczyliśmy w

finansowaniu

opracowania

koncepcji

przez

Zarząd

Dróg

Wojewódzkich na przebudowę drogi od Jędrzejowa do Brzeska. Koncepcja zawiera w planach
obwodnice w Działoszycach i chodniki niemal od Lipówki,aż do Działoszyc. Inwestycja planowana
jest na lata 2014-2020. Również mamy pozwolenie na budowę drogi wojewódzkiej, czynimy
wszelkie starania, aby ta droga była wykonana od skrzyżowania z droga prowadzącą

do

Chmielowa, aż do Dziekanowic.
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Należy również wspomnieć o wymiarze działalności społecznej o ilości odbytych spotkań,
które nas integrowały, te spotkania organizowaliśmy wspólnymi siłami.
Wspomnę tylko tu o organizacji Dnia Kobiet bardzo okazałe spotkanie dla pań, czy też
kiermasz wielkanocny, jak również wszystkie święta narodowe. Udało nam się stworzyć zespół
mażoretek, które występują z Orkiestrą Dętą z Dzierążni.
Należy wspomnieć również o dożynkach, na których mieliśmy, aż 23 delegacje wieńcowe.
Zorganizowaliśmy również mecz seniorów Świtu z seniorami Wisłą Kraków.
Chciałem bardzo serdecznie podziękować radnym za wszystkie decyzje jaki podejmowaliście na
sesjach, gdzie bierzecie za swoje decyzje odpowiedzialność. Łatwiej jest zagłosować przeciw lub
wstrzymać się od głosu , ale przecież my mamy podejmować decyzje łatwe i trudne, bo nas
społeczeństwo wybrało do podejmowania decyzji, a nie do ich unikania.
Pragnę również podziękować panu przewodniczącemu, paniom i panom sołtysom za
wspólna pracę, jak również KGW i OSP. Dziękuje tez pracownikom urzędu z którymi dane jest mi
współpracować na co dzień.
Przed nami nowy budżet unijny, niestety okres 2014-2020 bardzo szybko się zbliża i
musimy się do niego już teraz przygotowywać i korzystać ze środków unijnych . Musimy zadać
sobie bardzo dużo pytań, czy chcemy budowy kanalizacji w kierunku Sancygniowa, czy Dzierążni.
Czy po przebudowie drogi wojewódzkiej z wybudowaniem obwodnicy Działoszyc, chcemy
przebudowy rynku w Działoszycach. Czy chcemy w przyszłości budowy bloku mieszkalnego, który
bu mógł być zamieszkały przez rodziny, które dobrze rozumują umowy najmu, a na ich miejsce
przenieść te rodziny z bloków przy rynku a te budynki zwolnić dla ludzi którzy maja pomysł na ich
zagospodarowanie.
Należy zadać sobie pytanie czy po zbudowaniu dróg gminnych do posesji zabudowanych i
zamieszkałych, rozpocząć budowę dróg dojazdowych do pól i czy w przyszłości nie pomyśleć o
dofinansowaniu komunikacji prywatno – publicznej. Należy również pomyśleć o nowym placu
targowym w Działoszycach, który mógłby być zbudowany obok stadionu. Na końcu u każdego
pojawia się pytanie czy te inwestycje są możliwe? Sadząc po okresie który mija tj. 2007-2013
zdawaliśmy sobie sprawę z ogromu inwestycji jaki wykonamy. Dzisiaj po tych latach możemy
stwierdzić,że się nam udało. Podaje dzisiaj hasłowe pytania ale one są bardzo istotne dla rozwoju
naszej gminy. Do ich realizacji jest potrzebna jest płaszczyzna wzajemnej zgody i porozumienia.
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Pan Burmistrz na koniec swojej wypowiedzi podziękował wszystkim za współprace i złożył
noworoczne życzenia .
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej - Zygmunt Saracki – również złożył wszystkim
najserdeczniejsze życzenia w związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem

Do pkt 16
W związku z wyczerpaniem tematów sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zygmunt
Saracki zakończył obrady sesji.

Protokołowała:
Agnieszka Iwan
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