Protokół Nr III/2006
z sesji Rady Gminy Wojaszówka
z dnia 28 grudnia 2006 r.
W sesji udział wzięli radni; (zał. Nr 1)
1. Czekaj Stanisław
2. Grochmal Urszula
3. Jucha Edward
4. Matusz Stanisław
5. Matłosz Józef
6. Mazur Jacek
7. Piękoś Helena
8. Rec Krzysztof
9. Stefanik Tadeusz
10. Stefański Sławomir
11. Wąchała Mieczysław
12. Wójcik Tadeusz
13. Zawisza Jan
14. Żaczek Wojciech
Ponadto w sesji udział wzięli: (zał. Nr 2)
Stanisław Blicharczyk - Wójt Gminy Grzegorz
Makara - Z-ca Wójta Danuta Daszykowska Skarbnik Gminy Bogusława Wiewiórska Sekretarz Gminy Jerzy Such - Sołtys wsi Łączki
Jagiellońskie Marian Gardzina - Sołtys wsi Łęki
Strzyżowskie Piotr Niemiec - Sołtys wsi Pietrusza
Wola Zbigniew Tabak - Sołtys wsi Rzepnik
Stanisław Dubiel - Sołtys wsi Wojaszówka Ilona
Goleń - Sołtys wsi Ustrobna
Proponowany porządek obrad : (zał. Nr 3)
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Zmiany w budżecie gminy.
5. Ustalenie terminów zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów
sołtysów wsi na kadencję Rady Gminy Wojaszówka.
6. Interpelacje radnych.
7. Dyskusja i wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.l Przewodniczący Rady Gminy otworzył posiedzenie III sesji witając
radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził, że w sesji bierze udział 14
radnych, co jest wystarczające do podejmowania uchwał przewidzianych
porządkiem obrad.
Ad. 2 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad. Poinformował,
że do porządku obrad wprowadza się dodatkowo uchwalenie zmian w uchwale
własnej Nr XXI/161/2005 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gm. Wojaszówka oraz projekt uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia za pracę na stanowisku Wójta Gminy Wojaszówka.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 3 Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag.
Ad. 4
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr III/8/2006 Rady Gminy Wojaszówka
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr
XXXIII/23 8/2006 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w
2006 r. Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednomyślnie, (zał. Nr 4)
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr III/9/2006 Rady Gminy Wojaszówka z
dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r.
Przewodniczący
Rady Gminy poddał projekt uchwały pod
głosowanie. Uchwała została podjęta jednomyślnie, (zał. Nr 5)
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr III/l 0/2006 Rady Gminy
Wojaszówka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie stawek i zasad dotacji
przedmiotowej ustalonej przez Radę Gminy dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej. Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod
głosowanie. Uchwała została podjęta jednomyślnie, (zał. Nr 6)
Z-ca Wójta przedstawił projekt uchwały Nr III/l 1/2006 Rady Gminy
Wojaszówka z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniający uchwałę własną Nr
XXI/161/2005 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Wojaszówka. Przewodniczący Rady Gminy

poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. Uchwała została podjęta
jednomyślnie, (zał. Nr 7 )
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały Nr III//12/2006 Rady
Gminy Wojaszówka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia za pracę na stanowisku Wójta Gminy Wojaszówka.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały. Uchwała została podjęta jednomyślnie, (zał. Nr 8 )
Ad. 5 Z-ca Wójta przedstawił projekt uchwały Nr III/l3/2006 Rady Gminy
Wojaszówka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia terminów zwołania
zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi na kadencję Rady
Gminy Wojaszówka. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
przedstawiony projekt uchwały. Uchwała została podjęta jednomyślnie. ( zał.
Nr 9 )
Ad.7 i 8
Wójt poinformował o wyborach do Izb Rolniczych, które odbędą się w dniu 04
lutego 2007 r.
Wójt poinformował o możliwości pozyskania dotacji z Rady Ochrony Pamięci i
Męczeństwa z przeznaczeniem na remont pomników poległych w czasie I i II
wojny światowej. Prace konserwatorskie opiewają na kwotę 94 tys. zł, udział
finansowy gminy wynosi 10% tj. kwota 9. 400,00 zł. W związku z powyższym
należałoby taką kwotę przewidzieć w budżecie.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Rady z prośbą o zaopiniowanie
przedstawionej propozycji.
Rada przyjęła propozycję jednomyślnie.
Radny T. Stefanik zgłosił sprawę zimowego odśnieżania i zaproponował
spotkanie z sołtysami po zakończonej sesji.
Radna H. Piekoś przedstawiła sprawozdanie z przeprowadzonej na terenie
gminy akcji „Mikołaj". Rozdano 130 paczek mikołajowych dzieciom z
najuboższych rodzin z terenu gminy Wojaszówka.
Z-ca Wójta poinformował o dowozie do szkoły dzieci z Przybówki do Łęk
Strzyżowskich. Uzgodniono z rodzicami godz. 8
z Przybówki.

Sołtys Z. Tabak zgłosił sprawę przebudowy linii energetycznej. Jak stwierdził
istnieje problem, gdyż lasy państwowe nie wyrażają zgody na wejście w teren i
przeprowadzenie przez las 200 m inwestycji przez wykonawcę. Plan
szczegółowy leży w gestii gminy i kosztuje w granicach 5 do 6 tys. zł.
Wójt wyjaśnił, że ponad 90% gmin nie ma miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Przebudowa linii średniego i niskiego
napięcia jest konieczna. W przyszłorocznym budżecie trzeba będzie
zabezpieczyć środki na wykonanie fragmentarycznego planu. Jeżeli nie będzie
planu to energetyka odejdzie z inwestycją. Na przełomie roku 2007-2008
zakończy się przebudowa sieci niskiego napięcia w m-ści Wojaszówka.
Radny J. Zawisza zwrócił uwagę, na trasę Wojaszówka -Przybówka przez
Jerozolimę - w zimowych warunkach nie posypana stanowi niebezpieczeństwo
ze względu na krętość drogi.
Sołtys St. Dubiel z uwagi na kończącą się kadencję sołtysów złożył
podziękowanie i życzenia.
Radny St. Matusz w imieniu proboszcza Odrzykonia zaprosił samorządowców
na mszę w dniu 12.01.2007 r. godz. 1630.
Przewodniczący Rady Gminy złożył wszystkim noworoczne życzenia.
Wójt podsumował rok 2006 jako niezwykle ważny, przypomniał o wyborach
samorządowych, podziękował za współpracę w roku 2006. życzył by rok 2007
był rokiem w pełni pomyślnym, by współpraca układała się dobrze.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie o godz. 13
Protokołowała K. Owsiak.

.

