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Protokół Nr XI/2011
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./
Obrady rozpoczęto o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach.
W sesji uczestniczyli: radni, sołtysi, goście zaproszeni (listy obecności
w załączeniu do protokołu).
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Leszek Sałata,
protokołowała przebieg obrad Pani Alicja Król – insp. ds. obsługi Rady Gminy.
Przewodniczący otwierając XI Sesję Rady Gminy powitał radnych, Wójta Gminy
Adama Bodurę, sołtysów, gości zaproszonych, pracowników Urzędu Gminy,
jednostek organizacyjnych oraz stwierdził, że obrady są prawomocne.
W sesji uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 15 radnych.
Nieobecny na Sesji Rady Gminy był radny Jarosław Borowski - nieobecności nie
usprawiedliwiał.
Listy obecności w załączeniu do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt porządku obrad:
1) Otwarcie Sesji i powitanie.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5) Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Rady Gminy za 2011 r.
6) Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
7) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
8) Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2012 r.
i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2012-2017,
9) Opinia komisji o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2012 r.
10) Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Wilczyce na 2012 r.
11) Podjęcie uchwał w sprawie :
a) uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok,
b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 20122017,
c) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 r.,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilczyce na lata 2011-2016,
e) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
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f) Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy,
g) uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Wilczycach.
12) Sprawozdanie komisji stałych za 2011 r.
13) Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych na 2012 r.
14) Interpelacje radnych.
15) Wolne wnioski i zapytania.
16) Sprawy różne.
17) Zakończenie obrad.
Ad.3
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony porządek
obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad tj pkt. 4 przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Poinformował, że protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu u
insp. ds. obsługi Rady Gminy, każdy zainteresowany może zapoznać się z jego
treścią. Radni nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń, nie wymagali odczytywania
przyjmując protokół poprzez głosowanie jednogłośnie.
Ad.5
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności Rady
Gminy za 2011 r.( sprawozdanie w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 6
W sprawozdaniu Wójta Gminy z działalności między Sesjami, Wójt Gminy
poinformował, że w budynku Centrum Kultury w Wilczycach odbyło się
forum bibliotekarzy powiatu sandomierskiego. W spotkaniu uczestniczył
przedstawiciel Biblioteki Wojewódzkiej.
W budynku Centrum Kultury odbył się przegląd pastorałek i kolęd.
Wójt Gminy przekazał, że w części jest uchylony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw. Uchylenie dotyczy części
sołectwa Wilczyce, dla pozostałych sołectw Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego został uchwalony w całości. Gmina Wilczyce zamierza przystąpić do
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zmian w studium i w planie . Zmiana będzie przeprowadzona z myślą o
inwestorach. W związku z tym będzie można składać wnioski i przystępować do
zmian w studium i w planie dla poszczególnych działek.
Wójt Gminy poinformował, że złożony wniosek na wyposażenie Centrum Kultury
w Wilczycach został pozytywnie rozpatrzony, zostanie podpisana umowa. Realizacja
umowy będzie w 2012 r. Została zwiększona subwencja ogólna wyrównawcza.
Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy będzie uchwalony budżet Gminy Wilczyce
na 2012 r. Będą realizowane inwestycje m.in. doposażenie świetlicy w budynku
Centrum Kultury, i świetlic w remizach OSP w Darominie, Pielaszowie i Pęczynach,
natomiast inwestycje drogowe będą realizowane tylko i wyłącznie tam, gdzie będzie
szansa pozyskania środków finansowych.
Wójt Gminy poinformował, że miniony rok był rokiem trudnym, zaciągnięty był
kredyt na odprawę dla nauczycieli, który musimy spłacać.
Został ogłoszony konkurs na najpiękniejszą dekorację świąteczną. Dla zwycięzców
w konkursie zostały ufundowane nagrody pieniężne.
Następnie Wójt Gminy podziękował radnym , sołtysom, pracownikom Urzędu,
Stowarzyszeniom i jednostkom organizacyjnym Gminy za współpracę w 2011 r.
Ad.7
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 7 porządku obrad tj.
opinii komisji o projektach Uchwał na Sesję Rady Gminy.
Zwrócił się do Przewodniczących komisji o przedstawienie protokołów z posiedzeń
komisji.
Protokół Nr 11/2011 z posiedzenia komisji gospodarki finansowej , rolnictwa,
drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego z dnia 21 grudnia 2011 r.
przedstawił Przewodniczący komisji radny Adam Krakowiak( protokół w załączeniu
do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący komisji poinformował, że w dniu 8 grudnia 2011 r. odbyła
się wyjazdowa praca komisji gospodarki finansowej...-zapoznanie się ze stanem
budynków remiz Ochotniczych Straży Pożarnych i świetlic wiejskich na terenie
Gminy Wilczyce.
Przedstawił Protokół Nr 10/2011 z wyjazdowego posiedzenia komisji gospodarki
finansowej , rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego z dnia
8 grudnia 2011 r.( protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Protokół Nr 7/2011 z posiedzenia Komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury,
sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego z dnia 22 grudnia 2011 r.
przedstawił Przewodniczący komisji radny Aleksander Bidas ( protokół w załączeniu
do niniejszego protokołu).
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Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 8 punktu porządku obrad tj.
opinii RIO o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2012 r.
Uchwałę Nr 111/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy
Wilczyce na 2012 r., przedstawiła Skarbnik Gminy Agnieszka Wrzosek ( uchwała
w załączeniu do niniejszego protokołu).
Uchwałę Nr 112/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2012-2017, przedstawiła Skarbnik Gminy
Agnieszka Wrzosek ( uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.9
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 9 punktu porządku obrad tj.
opinii komisji o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2012 r. i Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2012-2017.
Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia komisji gospodarki finansowej, rolnictwa,
drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego z dnia 25 listopada 2011 r.
przedstawił Przewodniczący komisji Adam Krakowiak ( protokół w załączeniu do
niniejszego protokołu).
Protokół Nr 7/2011 z posiedzenia komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury,
sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego z dnia 22 listopada 2011 r.
przedstawił Przewodniczący komisji Aleksander Bidas ( protokół w załączeniu do
niniejszego protokołu).
Ad.10
W dyskusji nad projektem budżetu Gminy Wilczyce na 2012 r. głos zabrał
radny Damian Łukawski – zwrócił się z zapytaniem do Pana Wójta , zapytał, czy
będzie możliwość wygospodarowania w budżecie Gminy środków finansowych na
utworzenie placu zabaw dla dzieci na terenie Gminy Wilczyce.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy , poinformował, że budżet
Gminy na 2012 r. jest opracowany i nie ma środków finansowych zaplanowanych na
utworzenie placu zabaw dla dzieci. Dzieci są w każdym sołectwie, niemożliwe jest
wykonanie placów zabaw na terenie każdego sołectwa. Mamy 16 sołectw
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i w każdym sołectwie należy wykonać jakieś zadanie. Najważniejszym zadaniem
do wykonania są inwestycje drogowe, ale nie stać nas na wykonanie tego zadania
z własnych środków finansowych,bo są to inwestycje drogie na które należy
przeznaczyć znaczną część pieniędzy. Odnośnie dróg schetynówek Wójt Gminy
poinformował, że sytuacja jest niekorzystna, jako jedna z nielicznych Gmin
zakwalifikowaliśmy się na wykonanie drogi , ale najprawdopodobniej nie będziemy
jej realizować, ponieważ w chwili kiedy składaliśmy wniosek i dokumentację można
było pozyskać środki finansowe w wysokości 50 % , natomiast w chwili obecnej
pozyskujemy 30 % , a 70 % musimy dołożyć. W ubiegłym roku złożony został do
Wojewody wykaz dróg popowodziowych, m. innymi ze środków pozyskanych z
promesy zrealizowana została droga w Dobrocicach. Na pewno planujemy
inwestycje drogowe, ale tylko w tym zakresie gdzie będzie można pozyskać środki
finansowe na ich realizację.
Wójt Gminy poinformował, że na 2012 r. nie planujemy środków finansowych na
zakup paczek Mikołajkowych dla dzieci i nie planujemy dofinansowanie obozów
szkoleniowych dla MDP. Środków finansowych w planie finansowym programu
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest niewiele, są inne
pilniejsze do wykonania zadania wynikające z ustawy-o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi m. innymi prowadzenie punktu pomocy dla osób
uzależnionych od alkoholu.
Radny Adam Krakowiak powiedział, że są szkoły prowadzone przez
Stowarzyszenia w których utworzone są grupy przedszkolne, i najlepszym
rozwiązaniem należałoby współpracować ze stowarzyszeniami, składać wnioski
i pozyskać środki finansowe na utworzenie placu zabaw przy szkołach.
Radny powiatowy Ryszard Ciźla - powiedział , że w odbyła się sesja budżetowa
w powiecie, na której z całego powiatu zostały zgłoszone drogi do remontu
popowodziowego . Dotacja na wykonanie remontów będzie w wysokości do 80%, a
udział własny w wysokości 20%. Na terenie naszej Gminy do remontu
zakwalifikowano dwa odcinki dróg, będzie to droga przez Łukawę Kościelną około
300 m oraz w miejscowości Wilczyce od krzyżówki w kierunku PGR około 460 m.
Jeżeli chcemy aby drogi te były wykonane, należy poinformować Starostwo
Powiatowe, że Gmina ma zamiar partycypować w kosztach, wtedy byłaby większa
szansa na ich wykonanie.
Ad.11
Radni podjęli następujące uchwały:
1) Uchwałę Nr XI/58/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na
2012 rok- radni jednogłośnie przegłosowali. Za podjęciem uchwały głosowało
14 radnych.
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2) Uchwałę Nr XI/59/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilczyce na lata 2012-2017- radni jednogłośnie przegłosowali. Za podjęciem
uchwały głosowało 14 radnych.
3) Uchwałę Nr XI/60/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Wilczyce na 2011 r.- radni jednogłośnie przegłosowali. Za podjęciem uchwały
głosowało 14 radnych.
4) Uchwałę Nr XI/61/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011-2016 - radni jednogłośnie
przegłosowali. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
5) Uchwałę Nr XI/62/2011 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2012 rok - radni jednogłośnie przegłosowali. Za podjęciem
uchwały głosowało 14 radnych.
6) Uchwałę Nr XI/63/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od
głosu.
7) Uchwałę Nr XI/64/2011 w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach -radni jednogłośnie
przegłosowali. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwalone uchwały w załączeniu do niniejszego protokołu.
Ad.12
Radny Adam Krakowiak Przewodniczący komisji gospodarki finansowej,
rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego przedstawił
sprawozdanie z pracy komisji za 2011 r.- sprawozdanie w załączeniu do niniejszego
protokołu.
Radny Aleksander Bidas – przewodniczący komisji ochrony środowiska, oświaty,
kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego przedstawił
sprawozdanie z pracy komisji za 2011 r.- sprawozdanie w załączeniu do niniejszego
protokołu.
Radna Elżbieta Smolarska - przewodnicząca komisji rewizyjnej przedstawiła
sprawozdanie z pracy komisji za 2011 r. - sprawozdanie w załączeniu do niniejszego
protokołu.
Ad.13.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji następnego punktu porządku
obrad tj .pkt 13 zatwierdzenie planów pracy komisji stałych na 2012r.
Plan pracy komisji ochrony środowiska, oświaty kultury, sportu spraw socjalnych
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i porządku publicznego na 2012 rok przedstawił Przewodniczący komisji
Aleksander Bidas – plan pracy w załączeniu do niniejszego protokołu.
Za zatwierdzeniem planu pracy komisji na 2012 rok głosowało 14 radnych.
Plan pracy komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i
rozwoju gospodarczego na 2012 rok przestawił Przewodniczący komisji Adam
Krakowiak –plan pracy w załączeniu do niniejszego protokołu.
Za zatwierdzeniem planu pracy komisji na 2012 rok głosowało 12 radnych, przeciw
– 1 radny, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Plan pracy komisji rewizyjnej na 2012 rok przedstawiła Przewodnicząca komisji
Elżbieta Smolarska –plan pracy komisji w załączeniu do niniejszego protokołu.
Za zatwierdzeniem planu pracy komisji na 2012 rok głosowało 14 radnych.

Ad.9
W interpelacjach radnych głos zabrali radni :
radny Paweł Dziuba zwrócił się z zapytaniem do Pana Wójta w sprawie
możliwości ograniczenia tonażu na drogach, dotyczy kampanii buraczanej.
Na zadane pytanie Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, poinformował, że nic nie
możemy zrobić w tej sprawie, każda droga jest wykonana zgodnie z dokumentacją
która obliguje tonaż drogi. Jeśli chodzi o wywóz buraków, rolnicy byli już
informowani, należy składować je przy drogach powiatowych, które mają
podwyższony tonaż . Wójt Gminy podał przykład drogi powiatowej w Wilczycach
w kierunku Pana Kapusty, jest popsuta, musi być odwodniona. Drogi są nasze,
przede wszystkim mają służyć naszym mieszkańcom, na ich utrzymanie
przeznaczamy gro środków finansowych. Część terenu Gminy położona jest na
terenach bagnistych, na łąkach podmokłych i sami musimy dbać o nasze drogi, nikt
z zewnątrz nie będzie o nich dbał.
Radny Aleksander Bidas zwrócił się z zapytaniem do Prezesa Klubu Sportowego
w sprawie ogrodzenia stadionu sportowego, zostało uszkodzone, jaka jest dalsza
procedura w tej sprawie.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Pan Stanisław Paw -Prezes Klubu
Sportowego, poinformował, że ogrodzenie jest ubezpieczone, była pomyłka
w polisie ubezpieczeniowej, podany był inny numer posesji, należało to wyjaśnić,
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po naniesieniu korekty zostało przesłane do zatwierdzenia przez Firmę
ubezpieczeniową. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnej odpowiedzi w tej sprawie.
Uszkodzone elementy ogrodzenia zostały zakupione przez Gminę i przy pomocy
grupy interwencyjnej zamontowane.
Radny powiatowy – Ryszard Ciźla poinformował, że 11 grudnia br. była podjęta
przez Rząd decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego do paliwa rolniczego.
Są zmiany, stawka zwrotu w 2012 r. została zwiększona i wynosi 0,95 gr za 1 l
zakupionego paliwa. Zmienił się termin składania wniosków. Wnioski o zwrot
podatku akcyzowego do paliwa rolniczego w I turze należy składać w Urzędzie
Gminy w okresie od 1 lutego do 29 lutego 2012 r.,dołączając faktury za paliwo
zakupione w okresie od 1 września 2010 r. do 31 stycznia 2012 r.
Natomiast drugi termin składania wniosków będzie w m-cu sierpniu. Faktury do
rozliczenia należy składać za paliwo zakupione w okresie od 1 lutego do 31 lipca br.
Ilość litrów paliwa do rozliczenia nie zmienia się , pozostaje ta sama i wynosi
86 litrów na 1 ha , co wynosi około 83 zł na 1 ha. Zwrócił się do sołtysów
o rozpropagowanie tej informacji wśród rolników.
Ad.10
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Ad. 11
W sprawach różnych głos zabrali :
Krystyna Oszczudłowska- Kierownik OPS poinformowała, o realizowanym przez
OPS projekcie pn. Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Wilczyce.
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Trwał od m-ca kwietnia do grudnia 2011 r.
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych zarówno kobiet jak i mężczyzn ,
korzystających ze wsparcia pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej
21-50 lat , zamieszkujących na terenie Gminy Wilczyce, pozostających bez
zatrudnienia, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne.
Projekt obejmował warsztaty komunikacji społecznej, doradztwa zawodowego,
obsługi komputera w tym internetu, szkolenia zawodowe, wyjazd integracyjny.
Udział w projekcie był bezpłatny. Jedynym warunkiem uczestnictwa było podpisanie
i realizacja kontraktu socjalnego. W projekcie tym uczestniczyło 10 osób, w tym 6
kobiet i 4 mężczyzn. .
Projekt ten był finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Radny powiatowy – Ryszard Dąbrowski zwrócił się z zapytaniem do Pani
Skarbnik, zapytał w sprawie ściągalności podatku rolnego na terenie Gminy.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy- poinformowała, że na
chwilę obecną nie posiada aktualnych danych, należy je dokładnie obliczyć.
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Na osoby niewywiązujące się z wpłat są wystawiane upomnienia, następnie tytuły
wykonawcze do Urzędu Skarbowego, z kolei Naczelnik Urzędu Skarbowego kieruje
tytuły wykonawcze do komornika, komornik podejmuje działania egzekucyjne.
Jeśli egzekucja jest nieskuteczna, nie ma ściągalności, przez Gminę przygotowuje się
wpisy hipoteczne.
Ad.12
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 11:45 Przewodniczący Rady
Gminy zamknął obrady XI Sesji Rady Gminy.
Protokołowała : Alicja Król

