
Protokół nr XXVIII/2013
z przebiegu XXVIII sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 – 2014)

w dniu 26 luty  2013 r.

Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 1530  – 14 radnych (Lista obecności radnych 
stanowi załącznik do protokołu).
Obecny  byli:  Zastępca Wójta – Halina Huras, Skarbnik – Alicja Bilecka, A. Borowiecki – 
zastępca komendanta Policji w Koniecpolu
Porządek posiedzenia przesłany radnym:

1. Otwarcie, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Informacja dotycząca działalności oraz stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego 

w 2012 r. na terenie działania Komisariatu Policji w Koniecpolu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  nr XXV/154/2012 Rady Gminy 

Dąbrowa Zielona z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu 
współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na stałe obwody 
głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Zielona w 2013 
roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych 
taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisu w uchwale budżetowej na 2013 rok
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy, stałych komisji 

Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2013 r. 
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Przyjęcie protokołu z  XXVI i XXVII sesji Rady Gminy.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.1.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Adam Szkop dokonał otwarcia XXVIII sesji Rady Gminy. 
Powitał
wszystkich zebranych obecnych na sesji. Stwierdził, że w obradach uczestniczy 14 radnych  i 
sesja jest prawomocna.

Ad.2.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, uwag nie było.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez 
zmian.

Ad.3.



Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie za okres od 28.12.2012r. do 25.02.2013r. Pani Wójt 
podziękowała radnym, którzy uczestniczyli z spotkaniu podsumowującym osiągnięcia Gminy 
w latach 2011-2012 oraz w zebraniach wiejskich. 
Pytań do sprawozdania nie było.

Na obrady przybyła  radna Alicja Grzegorczyk.

Ad.4. 
Przewodniczący  odczytał interpelację K. Zycha, M. Skoczylas i M. Nowińskiej, która wpłynęła 
do Urzędu Gminy w dn. 26.02.2013 r. i dotyczyła wyjaśnienia różnic przekazywanej subwencji 
oświatowej dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie Gminy. 
Pani Wójt poprosiła o doprecyzowanie  o jaką różnicę chodzi, nie może wypełnić załączonej 
tabeli ponieważ nie ma oddzielnej dotacji subwencji dla szkoły w Olbrachcicach i w Dąbrowe 
Zielonej.
Radny K. Zych odpowiedział, że doprecyzują interpelacje i złożą nową.

Ad. 5.
Arkadiusz Borowiecki zastępca komisarza Posterunku Policji w Koniecpolu omówił informację 
o podjętych działaniach przez funkcjonariuszy  policji  w 2011 roku. Ogólna liczba zdarzeń w 
ostatnim roku spadła o 103. (informację pisemną radni otrzymali przed sesją)
Pani Wójt zapytała o  liczbę policjantów pracujących na posterunku oraz o opinię dotyczącą 
skrzyżowania w Św. Annie (zjazd do Dąbrowy Zielonej).
A. Borowiecki udzielił informacji, że łącznie z kierownictwem zatrudnionych jest 35 osób, a o 
opinie dot. skrzyżowania prosił zwrócić się do Wydziału Ruchu Drogowego.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  nr XXV/154/2012 Rady Gminy Dąbrowa 
Zielona z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy 
Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
Pytań nie było.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr  XXVIII/178 /2013 z dnia z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały 
nr XXV/154/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 
przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2013 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7
Przewodniczący  przedstawił treść  uchwały w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na 
stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych
Pytań nie było.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.



Uchwała Nr  XXVIII/179 /2013 z dnia z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie podziału Gminy 
Dąbrowa Zielona na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8 
Przewodniczący  przedstawił treść  uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Dąbrowa Zielona w 2013 roku.
Radny K. Zych zapytał  w jakiej wysokości zabezpieczone są środki na czipowanie, ponieważ 
jeden czip mamy dofinansowany, a kastracja i sterylizacja jest możliwa przy 2 
zaczopowaniach.
Z-ca Wójta poinformowała że środki ogółem na ochronę zwierząt wynoszą 42.000 zł, w tym 
na schronisko 39.000 zł. 
Radny K. Kucharski: z treści uchwały wynika, że jeden czip jest dofinansowany, a za drugi 
musimy zapłacić.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
- 13 radnych głosowało „za”
- 0 głosów „przeciw”
-2 radnych „wstrzymało się” od głosowania

Uchwała Nr  XXVIII/180 /2013 z dnia z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Dąbrowa Zielona w 2013 roku stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9
Przewodniczący  przedstawił treść  uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 
dotychczasowych taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Radny K. Zych zapytał czy radnym został przesłany cały wniosek, bo brak jest uzasadnienia.
Z-ca wójta wyjaśniła, że w przypadku przedłużenia nie ma obowiązku uzasadniania.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
- 14 radnych głosowało „za”
- 0 głosów „przeciw”
-1 radny „wstrzymał się” od głosowania

Uchwała Nr  XXVIII/181 /2013 z dnia z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przedłużenia czasu 
obowiązywania dotychczasowych taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stanowi 
załącznik do protokołu.

Ad. 10
Przewodniczący  przedstawił treść  uchwały w sprawie zmiany zapisu w uchwale budżetowej 
na 2013 rok.
Radny K. Zych zapytał czy zmieniany jest limit w budżecie. Skarbnik odpowiedział, że limit 
pozostaje bez zmian, zmiana dotyczy nowych wytycznych RIO, wg których ma być wpisana 
kwota pokrywająca deficyt.



W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, uchwała z proponowanymi poprawkami została 
przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr  XXVIII/182 /2013 z dnia z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zapisu w uchwale 
budżetowej na 2013 rok stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11
Przewodniczący  przedstawił treść  uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 
Gminy, stałych komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 
2013 r. 

Radny K. Zych zapytał cz pozostaje w niezmienionej formie pkt. 1 ppkt.3 ponieważ nie była 
podejmowana uchwała ,,śmieciowa”. Przewodniczący odpowiedział, że pozostaje bez zmian 
gdyż ustawa ,,śmieciowa” ewaluuje, a uchwały będą podejmowane w najbliższym czasie.  
K. Kucharski zaproponował przeniesienie tego punktu jako pkt.6 w marcu.
Radny H. Sobel wniósł o naniesienie poprawki w Komisji Oświaty pkt. 3 błędu redakcyjnego 
(powtarzające się ,,do nowego”)

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 
XXVIII/183 /2013 z dnia z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie  zatwierdzenia planu pracy 
Rady Gminy, stałych komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy na 2013 r. stanowi załącznik do protokołu.

Ad.12
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Nie było.

Ad.13
Zapytania i wolne wnioski

Radny K. Zych zapytał czy będą czyszczone rowy. Pani Wójt odpowiedziała, że większość 
rowów to rowy szczegółowe, a te utrzymywane są przez meliorację. 
K. Zych: są roztopy i w pewnych miejscach rowy są już pełne, co grozi zalaniem. Pani wójt 
odpowiedziała, że właścicielami rowów są właściciele nieruchomości. Jako Gmina możemy 
przystąpić do programu czyszczenia rowów, ale warunkiem jest, że 50 % mieszkańców 
wyrazi zgodę na udział w programie. Poinformowała, że przygotowywana jest specyfikacja 
na zakup sprzętu do GZGK.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęły następne pisma od Pana Jacka Wójcika i są to 
nadal zarzuty poruszane w poprzednich pismach , z którymi rada zapoznała się podczas 
rozpatrywania skargi Pana J. Wójcika. Zapytał, czy odczytać pisma. Nie było zainteresowania 
zapoznania się z treścią tych pism.

Ad. 14
Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Gminy.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, protokoły  zostały przyjęte jednogłośnie.



Ad.15
Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący zamknął  XXVIII sesję Rady Gminy .

Protokolant:
Aneta Wojtala


