Protokół Nr 15/2017
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego
odbytego w dniu 01 grudnia 2017 roku
Posiedzenie odbyło się w lokalu Urzędu Gminy od godziny 11.00 do godziny 13.00.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1.Komisja w pełnym składzie
2.Wójt Gminy – Mariusz Strąk
Temat posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sienno oraz warunków
korzystania z przystanków.
2.Analiza zadań zaplanowanych w projekcie budżetu Gminy Sienno na 2018 rok i opracowanie wniosków.
Przebieg posiedzenia:
Ad.1. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sienno oraz warunków
i zasad korzystania z przystanków.
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Mariusz Strąk. Poinformował, iż w załączniku dopisany zostaje przystanek w
Krzyżanówce przy drodze powiatowej wybudowany na wniosek radnej.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń i zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Ad.2.Komisja przeanalizowała planowane zadania inwestycyjne i ich finansowanie.
Członkowie komisji zgłosili uwagi i pytania dotyczące: stan zadłużenia gminy – czy wzrośnie na koniec roku;
zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - kiedy zostanie wykonana; koszty budowy parkingu –
w projekcie budżetu koszt jest mniejszy od podawanego we wcześniejszej informacji; droga w Eugeniowie
– czy będzie robiona; świetlica wiejska w Eugeniowie – czy będzie realizowana; droga Wodąca – Tarnówek –
czy jest potrzeba realizacji; ogrodzenie placu przy ul. Szkolnej – duży koszt i czy jest to pilna potrzeba; droga
w Jaworskiej Woli – kiedy zostanie zrobiona, działka została uregulowana, ludzie ponieśli koszty
i niecierpliwią się, bo przedłuża się czas oczekiwania; duży koszt dowozu dzieci – czy nie mógłby zajmować
się tym ZUK; duży koszt dokształcania nauczycieli – czy jest to zasadne aby gmina ponosiła te koszty;
obsługa prawna gminy – na jakiej zasadzie wybór; utrzymanie porządku – czy będzie zajmować się firma
z Ostrowca Świętokrzyskiego; zwiększenie dotacji do LKS Zawisza – czym jest spowodowane.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi: stan zadłużenia wynosi 2.721.230 zł, czy się zwiększy zależy od
dofinansowania; koszt zmiany całego planu jest duży, będą wprowadzane zmiany stopniowo tam, gdzie
zajdzie potrzeba; w projekcie budżetu zawarto koszt własny budowy parkingu, bez dofinansowania; na
drogę w Eugeniowie wykonany będzie projekt techniczny, realizacja z dofinansowaniem z FOGR; budowa
świetlicy w Eugeniowie będzie realizowana, środki zawarte w projekcie budżetu na 2018 rok; droga Wodąca
– Tarnówek realizacja przy dofinansowaniu z FOGR, w czerwcu ma być ogłoszony nabór wniosków; budowa
ogrodzenia jest zasadna, bo obecne ogrodzenie jest zniszczone; droga w Jaworskiej Woli – dokumentacja
wysłana została do Starostwa, a przez Starostwo do Wojewody i tam się zatrzymało, będzie Wójt
monitował; dowozu dzieci nie może obsługiwać ZUK, jest to na zasadzie kompleksowej obsługi w drodze
przetargu, a ZUK ma na stanie jeden autobus; dokształcanie nauczycieli są to kursy podnoszące kwalifikacje;
obsługa prawna wybierana jest na zasadzie zwykłego wyboru; odnośnie utrzymania porządku robione jest
rozeznanie, jaki byłby koszt kompleksowej obsługi przez firmę; LKS Zawisza utrzymuje się w lidze
okręgowej, działają drużyny młodzieżowe, więcej jest wyjazdów i stąd większe koszty, zwiększana jest
również dotacja do stowarzyszenia na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
Komisja zaakceptowała projekt budżetu na 2018 rok bez wniosków.
Na tym posiedzenie zakończono .
Przewodniczący Komisji
Julian Siwek
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