Protok6lNr XXV2{X)5
2005r.
z odbytego
w dniu04czerwca
sesjiRadyGminyw Domaszowicach
Sesjgrozpoczgtoo godz.
Sesjgzakofczonoo godz.
Na og6lnqliczbg
W sesjiudzialwzigio

l2a.t)
13ro

- l5 radnych
- l5 radnych

Radniobecniwg listy obecno3ci,kt6ra stanowizal4cznikdo protokolu.
Ponadto
w sesjiudzialwzigli:
Z. Kotorski Wdjt Gniny
B. Rudnicka SkarbnikGmtny
Pracownicy Unglu Gminy,sollysi wsi oroz zaproszenigoicrc.
Sesjiprzewodniczyip. Jan Nowak przewodniczqcyRady, kt6ry na podstawie
listv obecnoSci
stwierdzilorawomocno56
obrad.
Projektporz4dkuobrad:
1. Przyjgcieprotokoluz poprzedniej
sesji.
Interpelacje
2.
i zapytania
radnych.
3. Wrgczenie
medaliokolicmo5ciowych.
4. InformacjaPrzewodnicz4cego
Rady o dzialaniachpodjgtychw okresie
migdzysesyjnym.
5. Sprawozdanie
z dzialalnoSci
W6jtaGminyw okresiemipdzysesyjnym.
6. Informacja z dzialalnofci Komunalnego Zwiqzku Wodno Sciekowegona terenieg'm.Domaszowice7. Podjgcieuchwalw sprawach:
I. wlrazenia poparcia dla uchwaly Rady Miejskiej w Kluczborku
w sprawiewyst4pieniado TrybunaluKonst),tucyjnego.
II. zrdany uchwaly Nr XXU\41/04 Rady Gminy w Domaszowicach
z dnia28 gnrdnia2004 r. w sprawieuchwaleniabud2etuGminy na
2005r.
III. porozumienia
migdzyg'rninnego.
IV. zmianyuchwalyNr XXII/I46i05 RadyGminyw Domasmwicach
z dnia2S lutego2005 r. w sprawie: zatwierdzeniaPlanuRozwoju Wsi
Strzelce.
8. Odpowiedzina interpelacjei zapytaniaradnych.
9. Wolnewlioski.
10.Zamkniecieobradsesii.

Powyzszyprojekt porz4dk-uobrad radni w glosowaniujawnlm przyjpli
jednogloSnie.
Ad.l
Protok6l z ostatniej sesji byl wylo2ony do wglqdu na sali obrad w zwrqzku
z tym Przewodnicz4cy Rady zaproponowal przyjpcie protokolu bez
odczytyrrania. Radni w glosowaniu jawnym powy2sz4 propozycjQprzyjeli
iednogloSnie.
Ad.2
Brak interpelacjii zap)'taf radnych.
Ad.3
PrzewodniczqcyRady p. Jan Nowak poprosil p. W6jta-ZenonaKotarskiego
nastgpuj4cyrn
osobom:
o wrgczeniemedaliokolicznoSciouych
I.MariaZubek sohyswsi Grgbosz6w
2. Ama Bodzioch- soltyswsi Strzelce
3. WladyslawKonarski sohyswsi Nowa WieS
4. Krzysztof Bartosik soltyswsi Dziedzice
5. J6zefKleczyriski sohyswsi WoskowiceG6me
Wojt Gminy Zenon Kotarski podzigkowal odzaaczonymsohysomza dobr4
wsp6lprac9z UrzgdemGminy, za ich wklad wlozony w rozw6j wsi.
Ad.4
lnformacjpo dzialaniachpodjgtychw okesie migdzysesyjnymprzedstawil
Przewodnicz4cyRady JanNowak informacjaw zal4czeniu.
Do przedstawionejinformacji nie bylo pytan.
Ad)

Sprawozdaniez dzialalnoSciW6jta Gminy przedstawilW6jt Zenon Kotarski
informacjaw zal4czeniu.
Do przedstawionejinformacji nie bylo pytafr.

Ad.6
Przewodnicz4cyRady Gminy Pan JanNowak poprosil p. WojciechaPiszczalkg
o informacjgz dzialalnoSciKomunalnegoZwi4zku Wodno - Sciekowegoinformacjaw zal4czeniu.
- Radny Jaroslawl-azniowski w kwietniu we wsi Strzelcebyla awaria
i azpol wsi nie mialo wody.
Odp. Awaria nie trwala dlugo. Wodoci4gbyl budowanyw latach 70 tych
i opaski na hydrantachsq stare a na te stare nie moz'nazaklada6nowych
i dlatego zostaly zailepione. Tych awarii bgdzie coraz wigcej, naleialoby
wymienidwszystkieopaski,alenasna to nie stac.

Czy bpdzie robione przyl4cze
Radny Mieczyslaw Dzialariski
w CrEtroszowie.
Odp. Zeby wykona6przyl4czemusi by6 zobiona petnadokumentacjaa to s4
ogromnekoszty Zwiqzku nie sta6,mozeda6tylko wodomierz.
Glos zabralr6wniez W6jt Gminy - Zenon Kotarski m6wi4c, 2e gdy byl
robiony wodoci4g to nadleSnictwoodm6wilo zrobienia ptzylqcza. Teraz
budynekzostalsprzedany
PairstwuGrabowskim,nasjako Urz4dnie stacna
zrobienietegoprzylqcza.
RadnyWiktor KEcki- Kto likwidowal studniew Strzelcach.
Odp.Nie wiem,kto likwidowal,ale likwidacjastudnito nie takaprostarzecz
trzebajq zas)?aitakjak byly warstwyi musiby6 odbi6rtakiejlikwidacji.

Ad.7
Podjpcieuchwal:
l) projekt uchwaly Nr XXV/165/05 w sprawie wyazenia poparcia dla
uchwalyRady Miejskiej w Kluczborku w sprawiewyst4pieniado Trybunalu
Konst]4ucyjnego.
W glosowaniujawnym udziat wziglo 15 radnych-uchwalazostalapodjQta
jednogloSnie.
2) projektuchwalyNr XXV/166/05w sprawiezmianyuchwalyNr XXV14l/04
Rady Gminy w Domaszowicachz dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie
uchwalenia
budzetuGminyna 2005r.
RadnyJanuszSamicki- Na co ten przych6dwydano?
Odp.PaniSkarbnik BronislawaRudnicka- nawodoci4gi.
W glosowaniujawnym udzial wziglo 15 radnych- uchwala zostala podjpta
jednogloSnie
3) projektuchwatyNr )C(V/167/05w sprawieporozumienia
mipdzygminnego.
RadnaBogumila Jaremko Jaka bgdzie sltuacja gdy LtoS ma ju2 szambo
ekologiczne.
Odp. Stanistawa Krallaarz - JeSli wla5ciciel szamba bpdzie posiadal
odpowiedniedokumenty to raczej nie bgdzie musial sig przylEczyi do
kanalizacji.
W glosowaniujawnym udzial wziplo 15 radnych - uchwala zostala podjgta
jednogloSnie
4) prqekt uchwaly Nr XXV/168/05 w sprawie zmiany uchwaly
Nr XXIV146/05Rady gniny w Domaszowicach
z dnia28 lutego2005 r,
w sprawie:zatwierdzeniaPlanuRozwoju Wsi Strzelce.
W glosowaniujawnym udzial wziplo 15 radnych-uchwalazostalapodjgta
jednogloSnie
Wszystkiepodjgteuchwaly stanowiqzal4cmik do protokolu.

Ad.8
Odpowiedzinie ma,bo nie hylo pyaf .
Ad.9
Wolnewnioski:
Radny Mieczyslaw Dzialaiski
droga do Sutoszowa,wykoszenietrawy
Vprzystanku.
RadnyZdzislawBalicki drogawe Wlochachs4 straszne
wyboje,kiedy bgdzie
robiona.
- Jakdalekojest posuniqtasprawakanalizacji.
RadnyStanislawStanislawczyk
RadnyJanuszSarnicki- Na parkingujest niedroZna
studzienka
i stoitamwielka
kaluZawody.
- JeSlibqdzierobionakanalizacja
moznaby pociqgn46
nitkg gazoci4gu.
- Na przeciwkoGminyjestsuchedrzewo.
RadnyMarianMakara- GalEziena karierze.
Odp. W6jt Gminy - ZenonKotarski- GalEziesqjuZ uprz4tniQte
na karierze.
Mamy od 0l czerwca l0 os6bdo prac publicznychi prosilbymsoltys6wby
zglaszaliwykaszaniea my bgdziemysystematycznie
to robii. Co do studzienki
na parkinguto rozwazymyproblem,my j4 co jaki6 czasczydcimyale to tak
wygl4dajakby kto6byl do niej podt4czony.
Koncepcjabudowynitki gazociqgu
jest od dawna, ale to nie jest prosta sprawa,stare budynki raczej nie sE
przystosowane
do przylqcza,gaz w nitce gazociqgumusi plyn4i caly czas
i musibyc onapelna,a ile rodzinbylo by chgtnychna takieprzylzpzenie mamy
pojEcia.Kanalizacjato dlugoletniainwestycjaci4gle sig co( w dokumentach
zmienia,musimynp. zrobii do jesieni ostateczne
studiumwykonalno6cii to
pszystko powoduje,2e wydluZasig wykonanietej inwestycjii na koricu sig
okaze,2e ludzieporobili szambaekologiczner tych przylqczybgdzieniewiele.
Drzewo przed UrzgdemnaleZydo ZarzqduDr6g i tam to zglosimy.Drogi
powiatowebQdqpolatanedo kofca czerwca.
Ad.10
W zwi4zkuz wyczerpaniem
porz4dkuobrad- Przewodniczqcy
Rady zakoirczyl
XXV sesjgRadyGn.riny.

Protokolowala:
Mariola Czoch6r
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