P R O T O K Ó Ł Nr III/03
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka,
odbytego w dniu 31 marca 2003 r.
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
W posiedzeniu udział wzięli: 
·	członkowie Komisji: 
6 radnych – stałych członków Komisji
4 radnych – pracujących w Komisji społecznie
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto:
·	Wójt Gminy – Henryk Krawczyk 
·	Skarbnik Gminy – Maria Błaut 
·	Członek Śląskiej Izby Rolniczej - Pan Grzegorz Gworys 
·	Prezes ZO ZNP we Wręczycy Wielkiej – Pani Justyna Strzelczyk 
W posiedzeniu uczestniczył również Przewodniczący Rady Gminy – Pan Andrzej Ryś.
oraz:
Dyrektor GZE-A Oświaty – Pan Zenon Kudła
Kierownik GOPS – Pani Janina Kluba
Porządek dzienny posiedzenia:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności. 
Przedstawienie porządku posiedzenia. 
	Informacja nt. form kredytowania rolnictwa. 
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach oświatowych 
	Informacja nt. stanu urządzeń melioracyjnych na terenie gminy – planowane remonty i rozdysponowanie środków budżetowych. 
	Kryteria przyznawania świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rodzaje i wysokość wypłaconych zasiłków za 2002 rok. 
Stan dróg gminnych po zimie – planowane remonty. 
Analiza wykonania budżetu gminy – opinia Komisji. 
Sprawy różne
·	zaopiniowanie projektu statutu gminy
Ad.1.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji – Pan Ryszard Francik, witając wszystkich obecnych oraz stwierdzając prawomocność posiedzenia.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.2.
Komisja Polityki Społecznej przyjęła porządek posiedzenia zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji w kolejności tematycznej - jak na wstępie.
Ad.3.
Informację nt. form kredytowania rolnictwa przedstawiła Pani Jadwiga Bugaj – pracownik Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, która ma w swym zakresie obowiązków opiekę nad gminą Wręczyca Wielka i współpracę z rolnikami tegoż terenu.
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Pani J.Bugaj wypowiedziała się na temat rolnictwa dofinansowanego z budżetu państwa, czyli kredytów preferencyjnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które przeznaczone są na przedsięwzięcia inwestycyjne.
Poinformowała, że rozróżnia się różne linie kredytowe – w zależności od tego, jakie ma być przedsięwzięcie kredytowane, i tak:
kredyt inwestycyjny (symbol IP) – realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa. 
Oprocentowanie kredytu – 6%. Ubiegać się może każdy rolnik bez względu na wiek posiadający gospodarstwo rolne min.4,3 ha użytków rolnych – przeznaczony jest na zakup ciągnika, maszyny itp. Rolnik ubiegając się o kredyt musi dysponować udziałem własnym w wys. 20% przedsięwzięcia. Kredyt może być rozłożony na 8 lat, okres karencji – do 2 lat.
Ubiegając się o kredyt należy mieć opracowany plan przedsięwzięcia oraz opinię Regionalnego CDRR i OW 
kredyt na zakup gruntów rolnych – (symbol KZ) – oprocentowanie 2%. Może skorzystać rolnik – typowo na zakup gruntów na cele rolne. W wyniku zakupu takich gruntów musi powstać gospodarstwo nie mniejsze niż średnia w województwie. Okres kredytowania – do 15 lat. Okres karencji – 2 lata. Wysokość kredytowania uzależniona jest od klasy gruntu która ma zostać nabyta przez rolnika. Osoba ubiegająca się o kredyt musi posiadać własny wkład – 20 % oraz plan przedsięwzięcia i opinię Regionalnego CDRR i OW
kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych (symbol BR/10) przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia (tzw. linia młodego rolnika. Oprocentowanie – 2%, możliwość karencji. Osoba ubiegająca się o kredyt musi spełnić określone wymagania: wykształcenie rolnicze lub praktyka w rolnictwie, opłacanie składek KRUS minimum 3 lata wstecz (bez zaległości). Konsekwencją tej linii kredytowej jest to, że rolnik zobligowany jest do prowadzenia rachunkowości przez cały okres kredytowania. Wymagana opinia Regionalnego CDRR i OW
kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach branżowego programu wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń. Musi być przedłożona umowa wspólnego użytkowania maszyn. Małe zainteresowanie tym rodzajem kredytu.
kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego w Polsce (symbol BR/14)
Linia kredytowa skierowana głównie do przetwórni, zakładów masarskich – związanych z przetwórstwem mięsnym. Kredyt przeznaczony na modernizację zakładów, na usprzętowienie, budowę – szczególnie na poprawę warunków sanitarno- weterynaryjnych.
Musi być sporządzony plan przedsięwzięcia, opinia Regionalnego CDRR i OW o celowości przedsięwzięcia oraz opinia lekarza weterynarii. Oprocentowanie – 4%. 
kredyt na realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych branżowego programu mleczarskiego (symbol BR/15) – oprocentowanie 4%. Ubiegać się mogą osoby zajmujące się skupem i przetwórstwem mleka (mleczarnie), jak również gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją mleka. Kredyt może być przeznaczony na budowę budynku na w/wym. cel, zakup maszyn i urządzeń które związane są bezpośrednio z przygotowywaniem paszy lub np. na zakup zbiornika na mleko.
kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, działach specjalnych produkcji rolnej, mającej na celu wykorzystanie posiadanej bazy produkcyjnej gospodarstw rolnych i działów specjalnych (symbol RP) – poprzez rozpoczęcie lub powiększenie produkcji w tych gospodarstwach i działach specjalnych. Oprocentowanie – w zależności od warunków, jakie spełnia osoba ubiegająca się o kredyt (od 2 – 6%).
kredyt na przedsięwzięcia inwestycyjne tworzące nowe stanowiska pracy w działalnościach pozarolniczych w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miastach do 20 tys.mieszkańców (symbol MP). Oprocentowanie – 6%. Ubiegać się mogą osoby prowadzące np. zakład stolarski, małą gastronomię. Na 1 tworzone miejsce pracy jest 25 tys.zł, przy czym osoba ubiegająca się o kredyt musi dysponować udziałem własnym w wys.20%. Kredyt może być rozłożony max. na 6 lat. Okres karencji – 1 rok.
O wszystkie w/wym. kredyty zainteresowani winni dopytywać się w Banku Spółdzielczym
we Wręczycy Wielkiej.
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Tworzeniem miejsc pracy na obszarach wiejskich jest również tzw. mała przedsiębiorczość – “mała pożyczka”.
Osoba prowadząca działalność pozarolniczą ubiegająca się o tą pożyczkę musi się zwrócić do BGŻ. Pożyczka może być rozłożona max. na 3 lata. Na 1 tworzone miejsce pracy jest 20 tys. zł. 
Udział wkładu własnego – 30%. 
Dyskusja:
Radny M.Prubant:
- jakie jest zabezpieczenie w/wym. kredytu
Pani J.Bugaj:
- w tej kwestii musiałby się wypowiedzieć Bank, ale może to być np. zabezpieczenie hipoteczne, 
Radny M.Prubant:
- czy w w/wym. liniach kredytowych mieści się kredyt związany z infrastrukturą np. budowa tzw. małych oczyszczalni? 
Pani J.Bugaj:
- rodzaj kredytu w takim przypadku zależy od warunków jakie spełnia dane gospodarstwo. Jeżeli np. jest gospodarstwo liczące powyżej 4,3 ha, posiada zdolność kredytową, jest sporządzony plan przedsięwzięcia oraz spełniony warunek wieku do 40 lat - można ubiegać się o kredyt tzw. “młodego rolnika” lub kredyt podstawowy inwestycyjny.
Wiceprzewodniczący RG- Pan Z.Dworecki:
– czy przy ubieganiu się o kredyt na utworzenie miejsc pracy są podane warunki - na jaki okres musi być zatrudniona dana osoba
Pani J.Bugaj:
- na cały okres kredytowania. Do Banku należy złożyć deklarację, że zatrudnia się osoby. Poza tym sprawdza się dany podmiot gospodarczy, czy w przeciągu roku nie robił zwolnień
Radny M.Prubant:
- czy są kredytowane plantacje wierzby
Pani J.Bugaj:
- wszelkie sprawy związane z wierzbą na dzień dzisiejszy są wspierane z funduszu ochrony środowiska, pomoc finansowa nie jest w formie kredytu, tylko w formie dofinansowania z funduszu ochrony środowiska. Poza tym, program ten jest prowadzony jedynie w naszym województwie i pilotażowo
Radny M.Prubant:
- czy w powiecie jest taki program?
Pani J.Bugaj:
- są tylko ogólne wytyczne 
Radny Z.Łosik:
- czy były takie przypadki, że Ośrodek Doradztwa pozytywnie zaopiniował wniosek o kredyt, a Bank nie skredytował?
Pani J.Bugaj:
·	staramy się tak dogrywać wszystko z rolnikiem, że jeśli opinia jest pozytywna – to Bank udzieli kredytu. Do tej pory nie zdarzyło się, aby było inaczej. 
Pani Jadwiga Bugaj wracając do tematu uprawy wierzby energetycznej poinformowała, że jeśli byłaby w gminie taka sytuacja, że byłoby zainteresowanych przynajmniej 10-15 osób – to Ośrodek zorganizuje szkolenie w tym temacie.
Radny M.Prubant - jest to temat bardzo obiecujący. W tej chwili w Kalei pojawiło się prywatne przedsiębiorstwo, które oferuje sprzedaż sadzonek wierzby energetycznej oraz umowy kontraktacyjne na zakup biomasy – od 60—80 zł/ za tonę. Jest to konkretny temat dla naszego rejonu z tego względu, że dosyć dużo ziemi odłogowanej możnaby zagospodarować w poważnym stopniu. Radny zwrócił się do obecnych, że jeśli ktoś będzie ta sprawą zainteresowany – posiada nr telefonu, adres, płytę CD, na której wszystko zostało przedstawione instruktażowo.
Ponieważ są już zainteresowani – chodzi o to, aby była jakaś linia kredytowa, która w jakiś sposób mogła im pomóc.
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J.Bugaj poinformowała, że sprawa ta nie mieści się w kredytowaniu, natomiast w tych formach, które są proponowane w założonym programie przewiduje się dofinansowanie z funduszu ochrony środowiska , tj.zwrot kosztów 70%.
Radny M.Prubant - jest to bardzo poważna sprawa i warta zainteresowania ponieważ na terenie naszej gminy znajduje się bardzo dużo odłogów, a ludzie nie mają pracy
Pani J.Bugaj - do uprawy wierzby energetycznej wymagana jest IV klasa gruntów i gleba musi być przygotowana agrotechnicznie. Z kolei później musi być odpowiednia pielęgnacja plantacji, która wymaga pewnych nakładów – i stąd jest zwrot kosztów z funduszu ochrony środowiska
Radny M.Prubant - na naszym terenie wchodzi w grę sadzenie wierzby na niewielkich obszarach – 1 - 2 ha, więc chodzi o małe linie kredytowe od 1-3 tys.zł. Ludzie są zainteresowani, a kredytu takiego nigdzie nie ma
Pani J.Bugaj stwierdziła że ten rodzaj upraw nie jest działalnością związana typowo z rolnictwem i dlatego nie ma na to kredytów.
Na tym dyskusja w temacie linii kredytowych w rolnictwie została zakończona.
Ad.4.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach oświatowych
Przewodniczący Komisji – Pan Ryszard Francik zwrócił się do Dyrektora GZE-A Oświaty z prośbą o przedstawienie projektu uchwały, którego członkowie Komisji nie otrzymali w swoich materiałach.
Dyrektor GZE-A Oświaty – Pan Zenon Kudła poinformował co następuje:
1/ projekt uchwały który opracowano w ostatnich dniach, dotyczy zmian organizacyjnych w Przedszkolu w Truskolasach. Ponieważ jest taka tendencja, aby tam gdzie jest to możliwe dzieci 6-letnie były w Przedszkolach – w związku z tym sytuacja w Hutce wygląda w ten sposób, że teraz jest to Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Truskolasach Szkoły Filialnej w Hutce i 6 latki formalnie podlegają pod Szkołę.
Ponieważ likwidowany jest Oddział w Klepaczce, w związku z tym propozycja byłaby taka, żeby w miejsce Oddziału w Klepaczce – “zerówka” w Hutce została przekształcona z Oddziału Przedszkolnego w Oddział Przedszkola w Truskolasach. Wówczas wychowanie przedszkolne będzie w Przedszkolu. 
Szkoła w Hutce jest Szkołą wygasającą i za rok trzebaby i tak taką uchwałę podejmować, poza tym nauczyciel pracujący w Oddziale Przedszkola będzie miał te same problemy, te same tematy co inni nauczyciele pracujący w Oddziałach Przedszkola w Truskolasach. 
Nic się nie zmieni, będzie tak jak do tej pory – tylko formalnie będzie podlegał ten Oddział -Przedszkolu w Truskolasach.
Dyrektor odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie. 
Radny Z.Łosik – czy przejście Oddziału Przedszkolnego do Przedszkola wpłynie na liczbę Oddziałów związanych z dodatkami funkcyjnymi?
Dyrektor wyjaśnił, że nie będzie miało to żadnego wpływu na dodatki funkcyjne i jest to tylko uchwała porządkowa
2/ do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. rozmiaru zniżek dla nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - członkowie Komisji nie mieli żadnych pytań.
3/ do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania 
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nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia i nagród:
Wiceprzewodniczący RG – Pan Zbigniew Dworecki poinformował, że uchwała ta winna być podjęta, ponieważ zmienił się przepis w Karcie Nauczyciela. 
Komisja Polityki Społecznej w wyniku glosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawach oświatowych – w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego protokołu.
Ad.5.
Informację nt. stanu urządzeń melioracji wodnych przedstawił Podinspektor ds. melioracji – Pan Tadeusz Żyta.
(Informacja stanowi załącznik do protokołu)
Podinspektor P.Żyta w swym wystąpieniu poinformował, że najpilniejszymi zadaniami w zakresie melioracji wodnych do wykonania w 2003 roku jest konserwacja gruntowna rowów we wsiach:
- Piła Pierwsza i Druga – rów o dł. 1.050 m
- Nowiny – rów o dł. 580 m
oraz rów o dł. 500 m
- Węglowice – rów od zbiornika p.poż – ok.500 m
Do rozdysponowania na w/wym. zadania z budżetu gminy jest 18 tys.zł. 
Dyskusja:
Przewodniczący Komisji – Pan Ryszard Francik:
- w Szarlejce przy głównej ulicy w ogóle nie ma rowu przydrożnego, czy w związku z tym będzie coś w tym kierunku robione
Wójt Gminy:
- ponieważ jest to droga powiatowa, może to być wniosek do Powiatu
Podinspektor – melioracje nie zajmują się sprawą rowów przydrożnych, a jedynie podłączają je do rowów melioracyjnych. Dlatego też rowy melioracyjne są czyszczone, żeby mogła do nich spłynąć woda z rowów przydrożnych.
W tej sprawie należałoby zwrócić się do Powiatu. 
Na tym dyskusja w temacie melioracji wodnych została zakończona.
Ad.6.
Kryteria przyznawania świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Przewodniczący zwrócił się do członków Komisji, czy będą jakieś pytania do powyższej informacji, która została Radnym dostarczona w materiałach na posiedzenie. 
Uwag i pytań nie było.
Komisja Polityki Społecznej jednogłośnie przyjęła informację nt. kryteria przyznawania świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rodzaje i wysokość wypłaconych zasiłków za 2002 rok
Ad.7.
Stan dróg gminnych po zimie – planowane remonty.
W powyższym temacie zabrał głos Wójt Gminy informując, że rozpoczęło się już łatanie dziur na drogach gminnych po zimie. 
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Do chwili obecnej prace zostały wykonane w Bieżeniu, Borowem, natomiast w dniu dzisiejszym rozpoczęto naprawy w Truskolasach, następnie będzie Zamłynie – i dalej cały tamten rejon. 
W pierwszej kolejności naprawiane będą drogi gminne, gdyż Powiat powinien przystąpić do robót na swoich drogach.
Wójt poinformował, że rozmawiał w tej sprawie z Z-cą Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku – i również mają rozpoczynać prace na drogach powiatowych.
Czekamy na środki z Katowic na 2 drogi tj.Grodzisko- Kalej, Długi Kąt –Kopskie.
Wszystkie pozostałe roboty na drogach będą wykonywane w terminie późniejszym – w zależności od tego ile środków zostanie. 
Dyskusja:
Radny M.Prubant – spad wody z ul. Kościelnej w Kalei jest tak duży, że przy ulewach lub większym deszczu jest ogromny spływ i nanoszenie piasku z tej ulicy w stronę rogatki. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego. 
Czy w tym temacie będzie coś w tym roku robione ze względu na ilość stłuczek, jaka miała miejsce w ciągu 2 ostatnich lat ? 
Dobrze byłoby zrobić przekop rowu z górki - ok.200 m i wyczyścić kanał, aby zapobiec spływaniu wody z piaskiem z tej drogi na rogatkę
Wójt Gminy – wniosków na zebraniach było bardzo dużo. W tej chwili sukcesywnie będziemy je realizować. W tej sprawie należałoby spotkać się z sołtysem z Kalei oraz z właścicielem gruntu. W tym roku sprawa będzie załatwiona.
Radny Z.Łosik – w sprawie drogi wojewódzkiej na odcinku od Wręczycy w kierunku Panek – czy Wójt ma rozeznanie czy planowany jest remont tej drogi oraz druga sprawa związana z tą drogą – przy moście koło Przedszkola kiedyś był otwór i jeśli był nadmiar wody, to spływała ona bezpośrednio do rzeczki. W tej chwili ułożono tam krawężnik i jest kratka, która nie zbiera wody. W związku z czym robi się bajoro i nie ma jak przejechać. Wskazane byłoby odtworzyć ten otwór tym bardziej, że pod chodnikiem jest korytko które przepuściłoby tą wodę
Radny J.Chrząstek – czy ktoś przejechał się po drogach i ma rozeznanie gdzie są dziury, czy też wykonawcy jadą “w ciemno”. Koło Szkoły w Węglowicach znajdują się 3 wielkie, głębokie dziury, a jest to miejsce bardzo ruchliwe – czy do 15 kwietnia będą one załatane?
Poza tym jest prośba, aby jeszcze raz napisać pismo w sprawie naprawy bardzo ruchliwej drogi do Herb – koło mostu. 
Radny M.Prubant – ponieważ wykonawcy, którzy naprawiają drogi nie bardzo są zorientowani, gdzie znajdują się dziury w poszczególnych miejscowościach – dlatego proponowałbym, aby dzień wcześniej przedzwonić do sołtysa, żeby on pokierował wykonawców, wskazał gdzie są dziury gdyż najlepiej się w tym orientuje. Zapobiegłoby to niepotrzebnym przejazdom maszyn.
Wójt Gminy – jeżeli jadą z masą – to widzą gdzie są dziury i od razu łatają. Natomiast ktoś wcześniej objeżdża i kieruje gdzie są największe dziury i wykonuje się je w pierwszej kolejności 
Radny M.Prubant – ale są takie sytuacje, że nie ma dziury tylko są szczeliny lub pęknięcia, które powinno się zalać masą od razu, aby zapobiec dalszemu niszczeniu
Wójt Gminy – w tej chwili uzupełniane są duże dziury, w związku z czym tą samą masą nie da się zalać drobnych szczelin
Radny M.Prubant – uważam, że lepiej byłoby zapobiegać drobnym pęknięciom, niż później łatać dziury
Wójt Gminy – szczelin i pęknięć jest wszędzie bardzo dużo i na każdej drodze. Latem jak będzie ciepło, trochę się pozajeżdżają, a po zimie jest je widać bardziej
Ad.8.
Analiza wykonania budżetu gminy za 2002 rok – opinia Komisji 
Radny M.Prubant – str.21 Wydatki – w Dziale Rolnictwo i Łowiectwo – co to jest za pozycja jeśli chodzi o kwotę 848 689 zł ?
Skarbnik Gminy – są to wydatki inwestycyjne na projekt kanalizacji Węglowice-Truskolasy
Radny M.Prubant – czy jest zrealizowane?
·	7 - 
Skarbnik Gminy – kwota ta została już zapłacona, plan jaki był na 2002 rok został zrealizowany
Radny M.Prubant – str.23, p.pkt.a - w Gospodarce Komunalnej i Ochronie Środowiska – co to jest jeśli chodzi o kwotę 444 000 zł?
Skarbnik Gminy – są to wszystkie wydatki remontowo-awaryjne oraz za energię elektryczną, ponadto nadzór “Lemna”- czyli tak jak wypisane jest poniżej, w tym podatek od nieruchomości od naszych urządzeń – sami sobie musimy naliczyć
Radny M.Prubant – jaki jest sens naliczania sobie samemu podatku, czy to jest obligatoryjnie?
Skarbnik Gminy – tak, jest to podatek obligatoryjny 
Na tym dyskusja została zakończona.
Komisja Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2002 rok. 
Ad.9.
Sprawy różne
·	zaopiniowanie projektu statutu gminy 
Przewodniczący Komisji oznajmił, iż wszyscy Radni otrzymali projekt statutu, czy wobec tego po zapoznaniu się z jego treścią będą mieli jakieś uwagi lub pytania.
Radny M.Prubant – czy projekt statutu był konsultowany z Radcą Prawnym?
Wójt Gminy – tak, a poza tym przed rozdaniem projektu zaczerpnęliśmy opinii organu Nadzoru, który wyraził pozytywną opinię
W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt statutu gminy Wręczyca Wielka.
(projekt statutu – załącznik do protokołu)
Ponadto w sprawach różnych:
1/ Wójt Gminy poinformował, że na najbliższą sesję przygotowane są m.in. następujące projekty uchwał:
·	w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu pod poszerzenie drogi D-538 w Długim Kącie – jest to 91 m, które chce nam przekazać nieodpłatnie P.P.(…), którzy kiedyś kupowali grunty z gminy. Gmina poniesie tylko koszty aktu notarialnego, 
·	w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu – jeżeli ktoś nabywał grunty ze Skarbu Państwa, a teraz chce komuś je sprzedać – to przed przystąpieniem do aktu notarialnego potrzebna jest rezygnacja gminy z prawa pierwokupu w stosunku do danego gruntu lub działki. Gdyby gminie była nieruchomość potrzebna, mogłaby wówczas z takiego prawa skorzystać. W tym przypadku gmina nie jest zainteresowana 
·	w sprawie ustanowienia służebności osobistej dożywotniego mieszkania – 4 lata temu gmina podejmowała uchwałę o zbyciu nieruchomości. Do tej pory nie było chętnego, natomiast obecnie zainteresowany jest sąsiad, który wyraża zgodę na kupno nieruchomości wraz z właścicielem, który tam mieszka (po … w Klepaczce) 
(projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu)
Komisja Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Wójta projekty uchwał j/w.
Komisja pozytywnie zaopiniowała również przedstawione przez Wójta Gminy podanie P.(…) w sprawie sprzedania części działki o nr ew. 464/3 położonej w Długim Kącie, która zostanie wykorzystana pod budynek nowej kotłowni przy budynku byłej Szkoły w Długim Kącie. 
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2/ Przewodniczący Komisji – Pan Ryszard Francik poinformował, że chciałby przedstawić wniosek mieszkańców Szarlejki, który wpłynął na Jego ręce, a adresowany jest do Rady Gminy Wręczyca Wielka. Wniosek ten dotyczy zmiany nazwy szkoły.
Przewodniczący Komisji odczytał wniosek mieszkańców – stanowi on załącznik do niniejszego protokołu.
Po odczytaniu w/wym. wniosku Przewodniczący Komisji oświadczył, że postanawia go wycofać dla dobra pracy całej Rady Gminy.
Jednocześnie stwierdził, że w zamian - mieszkańcom Szarlejki należy się zadość uczynienie.
W związku z tym zwraca się z wnioskiem do Radnych o wykonanie tablicy pamiątkowej i umieszczenie jej na budynku Szkoły z następującą treścią:
“ w latach 1959-2001 Szkoła mieszcząca się w tym budynku, wzniesionym dzięki staraniom jej kierownika – Stefana Łukaszewicza nosiła nazwę Szkoła Podstawowa w Szarlejce. Szkoła ta powstała w roku 1820 jako jedna z pierwszych placówek oświatowych na tym terenie”.
Radny M.Prubant – zarówno Statut Szkoły, jak i uchwała określają jej siedzibę - tak więc wszystko jest zgodnie z prawem. 
Gdyby Państwo Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Szkoły, wówczas zaskarżyłbym ją, ponieważ byłbym do tego zobligowany przez mieszkańców Kalei. Poza tym, na pewno nie przeszłaby, ponieważ według zasad prawa szkoła znajduje się na gruntach Kalei i taką powinna mieć nazwę. Żeby natomiast nigdy nie wracać do tematu i prawdzie stało się zadość, która w czasach historycznych miała miejsce – przyłączam się do wniosku Radnego Francika i popieram przedstawioną propozycję, żeby tablica upamiętniająca powstała i została na Szkole umieszczona. W ten sposób sprawa zostanie zamknięta. 
Wójt Gminy podziękował za taką propozycję, która pozwoli załatwić sprawę i zakończyć konflikt w sprawie nazwy Szkoły.
Przewodniczący Komisji poinformował, że tablica została już zamówiona u kamieniarza, zostało również obrane dla niej miejsce - umieszczona będzie przed głównym wejściem do Szkoły. 
Jeśli chodzi o termin umieszczenia tablicy – jest to sprawa do uzgodnienia, nie mniej jednak mógłby być to 1 września, aby nadać temu wydarzeniu uroczystą oprawę. 
Na zakończenie swej wypowiedzi Przewodniczący Komisji oświadczył, że zażegnując konflikt w sprawie nazwy Szkoły – wspólnie z Radnym Prubantem z Kalei zrobią więcej dla jej dobra niż osobno.
Pan Ryszard Francik oznajmił, że problemy Szkoły są mu bardzo bliskie, wiele czyni dla jej rozwoju, a wspólne działanie obu Radnych może jedynie przyczynić się do dalszego jej rozwoju. 
Członkowie Komisji uznali, że jest to bardzo słuszne rozwiązanie i dlatego poparli jednomyślnie propozycję Przewodniczącego Komisji.
3/ Radny M.Prubant nawiązując do uprawy wierzby energetycznej poinformował, że jest w posiadaniu nr telefonu do osoby, która zajmuje się sprzedażą sadzonek.
Radny poinformował również, że na zebraniu wiejskim w Kalei była poruszona sprawa oczyszczalni ścieków, gdzie wraz z Wójtem stwierdzili, że jej budowa w najbliższym 10-leciu jest nie realna. 
Na tymże zebraniu został mieszkańcom przedstawiony projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na początku bardzo sceptycznie podchodzili do tej propozycji, jednakże w tej chwili jest coraz większe zainteresowanie takim rozwiązaniem. 
Jest Firma “Delfin” z Kielc, która robi przydomowe oczyszczalnie. Ich budowa - przez mieszkańców, przyniosłaby bardzo duże oszczędności finansowe zarówno dla nich samych, jak i dla gminy. Koszt budowy wynosi ok.3,5 tys.zł, ale prawdopodobnie są już firmy, które biorą mniej. 
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Każda oczyszczalnia musi mieć rozprowadzenie na terenie swojej posesji, jeśli natomiast – a tak jest w tym przypadku - nie ma takiej możliwości bo zabudowa jest zwarta, trzeba wybudować przez Kalej i Szarlejkę kolektor ściekowy bez przepompowni – tj. ok.6 km. Koszt jego budowy wynosiłby w granicach 800 tys.zl. (naturalny spływ w kierunku Szarlejki). 
Radny oznajmił, iż wszystko skredytowane zostałoby przez mieszkańców, ale ponieważ chciałby z tą sprawą pójść dalej, dlatego zwraca się do członków Komisji o wydanie pozytywnej opinii jeśli chodzi o poręczenie przez gminę kredytu (6%-towego) na budowę kolektora, ponieważ jest możliwość skorzystania z kredytów preferencyjnych, które umarzalne są w 50%. 
Radny zwrócił uwagę, że jest to stosunkowo mała inwestycja w porównaniu z oczyszczalnią dużego typu, ponieważ jest to sam kanał ściekowy bez przepompowni. Jednocześnie poinformował, że przydomowe oczyszczalnie mają powiązanie z uprawą wierzby, ponieważ wszystkie odpady stałe które wywozi się raz do roku są idealnym nawozem do uprawy wierzby energetycznej. 
Radny podsumowując wypowiedź stwierdził, że nie chodzi o żadną pomoc finansową, a jedynie o poręczenie kredytu, który wioska podjęłaby na budowę kolektora.
Wójt Gminy – na ten temat jest w tej chwili za mało wiadomości, dlatego proponowałby nie podejmować w dniu dzisiejszym decyzji.
Musi być gwarancja, że wszystkie ścieki będą w danym gospodarstwie oczyszczone – a kolektorem poleci tylko czysta woda, a nie ścieki. Poza tym gmina prywatnie nie może poręczać kredytu i dlatego należałoby szukać funduszy gdzie indziej – być może w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. 
Wójt stwierdził, że w tym temacie dobrze byłoby zbierać jak najwięcej informacji, a najlepiej zobaczyć jak to funkcjonuje w praktyce, ponieważ Kalej i Szarlejka są dużymi miejscowościami, zabudowa jest zwarta i nie każdy będzie mógł oczyścić ścieki w obrębie swojego gospodarstwa. 
Radny Z.Łosik poinformował, że będąc z wizytą w Austrii widział jak funkcjonują oczyszczalnie wybudowane w poszczególnych miejscowościach. Jest to wykonane w ten sposób, że z małych oczyszczalni - wody były wprowadzane do kanalizacji głównej i przechodziły przez oczyszczalnię główną, a następnie do rzeki. 
Radny M.Prubant stwierdził, że mieszkańcy zdecydowanie podjęli temat i może faktycznie dojść do sytuacji, że będą budować indywidualnie oczyszczalnie. Część z tych osób może mieć duże podwórko i możliwość rozprowadzania we własnym gospodarstwie. Wówczas, ponieważ kolejność uzyskiwania pozwoleń na budowę oczyszczalni przydomowych jest taka, że musi być decyzja zagospodarowania przestrzennego uzgodniona z gminą – chodzi o to, aby gmina nie robiła utrudnień i jeśli ktoś przyjdzie po takie pozwolenie, żeby został załatwiony pozytywnie.
Wiceprzewodniczący Z.Dworecki oznajmił, iż obawia się takiej sytuacji, że jeżeli zostanie sprawdzone z normami, to może okazać się, że 1/5 zabudowy na Szarlejce i Kalei spełnia wymogi do rozprowadzenia wewnątrz i wtedy nie będzie to już kolektor na czystą wodę, tylko duże szambo. Jeśli teraz wykonany zostanie kolektor na wodę czystą, to gdzie w perspektywie puścimy kolektor dla tych posesji, które nie mają możliwości rozprowadzenia u siebie? Taką sytuację również trzeba przewidzieć. 
Radny M.Prubant stwierdził, że zasygnalizował w dniu dzisiejszym temat - koncepcję rozwiązania problemu oczyszczalni. Istotne jest, aby w razie wystąpienia przez indywidualne osoby o pozwolenie – gmina nie robiła utrudnień.
Chociaż może również nastąpić taka sytuacja, że mieszkańcy przemyślą sprawę i sami od tego odstąpią.
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego, Przewodniczący – Pan Ryszard Francik podziękował wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu..
Na tym protokół zakończono i podpisano. 




