PROTOKÓŁ NR XLIV/2014

z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 3 marca 2014 roku w sali narad Urzędu
Miasta i Gminy

w Działoszycach.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 8.00

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 12 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli:

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

Do pkt. 1-go
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 8.00

Otwarcia sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Pan Zygmunt Saracki.
Stwierdził, że w sesji bierze udział 12 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
- 23 stycznia 2014 roku
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4. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Działoszyce na lata 2014-2018
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok oraz
wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Działoszyce na 2014 rok Nr XLII/222/2013
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
6. Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2015 roku.
a) dyskusja
b) podjęcie uchwały
7. Zakończenie obrad sesji.

W związku z brakiem

uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek

obrad sesji, który został przyjęty jednogłośnie / „za” - 12 „przeciw”- 0 „wstrzymał
się od głosu” - 0

Do pkt. 3-go
Przyjęcie protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół z sesji Rady
Miejskiej z dnia 23 stycznia 2014 roku.
Protokół został przyjęty większością głosów

/ ''za'' – 12, ''przeciw'' – 0,

''wstrzymał się od głosu'' - 0 .

Do pkt 4-go
Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Działoszyce na lata 2014-2018 przedstawiła i omówiła Pani Skarbnik
Krystyna Konderak.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
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W związku z brakiem dyskusji 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 od głosu'' – 0 /.

Do pkt 5-go
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok oraz
wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Działoszyce na 2014 rok Nr XLII/222/2013 przedstawiła i omówiła Pani Skarbnik
Krystyna Konderak
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
Głos zabrał Pan Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce – Zdzisław Leks otrzymaliśmy środki finansowe z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na
usuwanie skutków powodziowych w wysokości 250.000, 00 zł. Gmina złożyła
wniosek w którym wskazała drogi do wyremontowania, były to drogi : Sypów Marianów, Dziewięczyce, Niewiatrowice, Kujawki, Sudół, Wola Knyszyńska, ale
Ministerstwo dzieląc

kwotę dofinansowania na dwie transze wybrało drogę

Sypów-Marianów i drogę w Niewiatrowicach i te odcinki dróg będziemy realizować
w pierwszej kolejności. Natomiast jeśli po ich wykonaniu zostaną nam jeszcze
środki finansowe to będziemy realizować kolejne zadania w zakresie remontu
i przebudowy dróg.
Złożony został również

wniosek do Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

o przyznanie dofinansowania na remont dróg z FOGR-u.
W związku z brakiem dalszej dyskusji 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 od głosu'' – 0 /.

Do pkt 6- go
Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
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gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2015 roku przedstawiła
i omówiła Pani Skarbnik Krystyna Konderak.
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję.
Pan radny Andrzej Kołpak – jaka kwota zostałaby przeznaczona na fundusz
sołecki z budżetu Gminy?
Pani Skarbnik MiG Działoszyce Krystyna Konderak- byłaby to kwota około
250.000,00 zł. jeżeli dotyczyłoby to wszystkich miejscowości, czyli sytuacji kiedy
wszystkie sołectwa złożyłyby wnioski o przyznanie funduszu sołeckiego. Nie każda
miejscowość musi złożyć wniosek. Dofinansowanie zależy od liczby mieszkańców,
te kwoty są w granicach od 3 000 zł do 7 000 zł.
Pan radny Andrzej Kołpak- według mnie sołectwa powinny się zdeklarować np.
do miesiąca maja poprzedzającego rok przyznania funduszu, że chcą skorzystać
z funduszu sołeckiego. Powinny również przedstawić konkretny pomysł.
Pan radny Jan Banaszek – jeżeli wychodzi jakaś inicjatywa z danego sołectwa,
to bardzo często jest ona realizowana przez Gminę i nie muszą być na to
przeznaczane środki z funduszu sołeckiego.
Pani Skarbnik MiG Działoszyce Krystyna Konderak- bardzo często wnioski na
przyznanie funduszu sołeckiego dotyczyły remontu drogi lub dostarczenia na nie
kamienia, a te zadania i tak realizowane są z budżetu Gminy.
Pan radny Stanisław Woźniak – według mnie powinniśmy przeczekać ten rok lub
dwa i jak Gmina zakończy już wszystkie inwestycje na swoim terenie pomyśleć o
przyznaniu takiego funduszu. W obecnej chwili każda wieś ma sołtysa i radnego
i jeżeli jest jakaś potrzeba to im zgłasza np. dostarczenie kamienie na drogę itp.
Zwykle takie prace są wykonywane z budżetu gminy.
W związku z brakiem

dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta większością głosów / ''za'' – 11,
''przeciw'' - 1, ''wstrzymał się od głosu'' – 0 /.

Do pkt 7-go
Zakończenie obrad sesji.
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W związku z wyczerpaniem tematów sesji Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Zygmunt Saracki podziękował wszystkim przybyłym i zakończył obrady sesji

Protokołowała
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