Protokół Nr XIV/2019
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz.506 z późno zm).
Obrady rozpoczęto o godz. 10:00 w budynku Centrum Kultury w Wilczycach.
W sesji uczestniczyli: radni, sołtysi, goście zaproszeni (listy obecności w załączeniu
do protokołu).
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Jan Roźmiej, protokołowała
przebieg obrad Pani Alicja Król - insp. ds. obsługi Rady Gminy.
Przewodniczący otwierając XIV Sesję Rady Gli1iny poinformował, że na podstawie
art. 20 ust I b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2019 I: poz. 506). Obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane
w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób
zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy powitał radnych, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy,
Skarbnika Gminy, sołtysów, gości zaproszonych, pracowników Urzędu Gminy,
jednostek organizacyjnych oraz stwierdził, że obrady są prawomocne.
W Sesji uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 15 radnych.
Pkt. 3

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad:
I) Otwarcie Sesji i powitanie.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5) Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
6) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
7) Opinia komisji o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2020 r. i o projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020- 2027.
8) Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2020 r. i o Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027.
9) Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Wilczyce na 2020 r. i projektem
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027.
10)
Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027,
b) uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2020 rok,
c) udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku,
d) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok,
e) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wilczyce na 2020
rok,
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f) przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w komisji gospodarki finansowej,
rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego,
g) przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w komisji skarg, wniosków
i petycj i.
11) Wolne wnioski i informacje
12) Sprawy różne.
13) Zakończenie obrad.
Radny Janusz Pietraszewski zapytał w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej
Sesji Rady Gminy Wilczyce, gdzie się znajduje.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że z uwagi na okres świąteczny protokół
opublikowano w dniu dzisiejszym na stronie Urzędu Gminy w BlP.
Wśród radnych wywiązała się dyskusja w sprawie przedstawienia protokołu.
Radny Sałata powiedział, że nigdy nie był odczytany, zawsze był przyjmowany
poprzez głosowanie.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przegłosowanie
poprzez zapoznanie się zjego treścią.

przyjęcia protokołu

Radny Krakowiak Adam powiedział, że robi się troszeczkę cyrk, protokół powinien
być zawsze prezentowany, od pewnego momentu przyjęto formę iż protokół ten jest
opublikowany na stronie internetowej i każdy radny ma prawo i obowiązek zapoznać
się z tym dokumentem. W tym przypadku tej formalności nie dopełniono, protokół
zamieszczono na BlP w dniu dzisiejszym. W związku z powyższym proponował
przedstawienie protokołu aby zapoznać się z jego treścią. Raąny zwrócił się do
Przewodniczącego Rady Gminy, powiedział, że jeśli są sugestie na temat głosowania
nad przyjęciem protokołu, należy podjąć decyzję i przekonsultować z Radą formę
głosowania.
Przewodniczący
systemu.

Rady Gminy

ogłosił 5 mm. przerwy w celu doprecyzowania

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady XIV Sesji Rady Gminy
przystąpił do realizacji pkt. 3 Zatwierdzenia porządku obrad.
Sekretarz Gminy poinformowała, że Przewodniczący Rady Gminy
musi
przegłosować porządek obrad, wniosek radnego Pietraszewskiego nie dotyczył
zmiany porządku obrad, tylko zmiany dotyczącej przyjęcia protokołu z poprzedniej
Sesji Rady Gminy.
W związku z tym Sekretarz zwróciła się do radnych
o przegłosowanie zatwierdzenia porządku obrad.
W sprawie zatwierdzenia protokołu głosowanie będzie przeprowadzone w pkt. 4,
wtedy radni zadecydują poprzez głosowanie w jakiej formie będzie przyjęty protokół
z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
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Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych z zapytaniem czy są uwagI
do zaproponowanego porządku obrad.
Oprócz zapytania do protokołu radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku
obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przecjstawiony porządek
obrad. Za zatwierdzeniem porządku obrad głosowało 15 radnych (wykaz głosowania
imiennego w załqczeniu do niniejszego protokołu) .
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 4 punktu porządku obrad
- przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół z XIII Sesji Rady Gminy
z dnia 18 grudnia 2019 r. znajduje się do wglądu u insp. ds. obsługi Rady Gminy, jest
opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy w BlP. Każdy zainteresowany
może zapoznać się z treścią protokołu.
Radny Janusz Pietraszewski ponowił
z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

pytąnie

odnośnie

przYJęcIa protokołu

Radny Sałata Leszek ponownie powiedział, że nie była nigdy przedstawiana treść
protokołu na Sesjach Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o przegłosowanie
protokołu za przedstawieniem jego treści.

przYJęcIa

Za przestawieniem treści protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy głosowało
4 radnych, przeciw II.
Za nie przedstawieniem treści protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy głosowało
II radnych, przeciw 4
Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 5 punktu porządku obrad
Informacji Wójta z działalności między sesjami.
Wójt Gminy poinformował, że w ostatnim czasie odbyło się spotkanie opłatkowe
przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich , Klub Seniora przy współpracy
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
i Kierownika Centrum Kultury
w Wilczycach. W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego Wicemarszałek
Marek Jońca. Wójt
Gminy podziękował
wszystkim, który przyczynili się do zorganizowąnia tej uroczystości.
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Wójt Gminy poinformował, że został zakupiony sprzęt komunalny do odśnieżania,
jesteśmy zabezpieczeni do zimowego utrzymanią i odśnieżania dróg.
Wójt Gminy poinformował, że odbyła się Wigilia w Szkole Podstawowej
w Wilczycach, uczestniczyła sekretarz Gminy. Wójt Gminy podziękował Pani
Dyrektor za przygotowanie tej uroczystości.
.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że rozstrzygnięto konkurs na "Najładniejszą
dekorację świąteczną".zgłoszonych
było 5. dekoracji świątecznych. Komisja
w terenie oceniła dekoracje i wyłoniła zwycięzców dla których zostały przyznane
dyplomy i ufundowane nagrody pieniężne. Wójt Gminy nadmienił, że na terenie
Gminy jest dużo ładnych dekoracji świątecznych, zachęcił do udziału w tym
konkursie.
Ad.6

punktu 6 porządku obrad
_ opinii komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
Przewodniczący

Rady Gminy przystąpił do realizacji

Radny Jan Juda -przewodniczący wspólnego posiedzenia przedstawił

Protokół Nr
8/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. ze wspólnego' posiedzenia stałych komisji Rady
Gminy tj. komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw
socjalnych i porządku publicznego oraz komisji gospodarki finansowej, rolnictwa,
drogownictwa, promocji
i rozwoju gospodarczego ( protokół w załączeniu do
niniejszego protokołu).
.
Ad.7
Przewodniczący

Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 7 porządku obrad

_ Opinia komisji o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2020 rok i projekcie
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027,
Radny Ziemowit
Skórski - z-ca przewodniczącego
komisji gospodarki
finansowej ... przedstawił Protokół Nr 6/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. (protokół

w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.8
Przewodniczący

Rady Gminy przystąpił do realizacji punk 8 porządku obrad-

_ Opinii RIO o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2020 r.
_ Opinii RIO o Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 20202027,
przedstawiła Uchwałę Nr 146/2019 VI
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach
z dnia
w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2020
(uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu);
i Uchwałę Nr 147/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej

Skarbnik

Gminy
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Składu Orzekającego
3 grudnia 2019 r.
rok
Izby Obrachunkowej

w Kielcach z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie opmu o projekcie uchwały
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027 (uchwała
w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.9

W dyskusji nad projektem budżetu Gminy Wilczyce na 2020 r. i projektem
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027 głos zabrał
radny Edward Trznadel poprosił o wyjaśnienie zapisu S 8 uchwały dotyczącego
sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł. Radny zwrócił
się zapytaniem do komisji finansowej, czy zapoznała się z kosztorysem inwestorskim
dotyczącym budowy parkingu przed budynkiem Urzędu' Gminy, następnie
powiedział, że złożył wniosek do projektu budżetu odnośnie przebudowy drogi
w Przezwodach oraz poruszył temat odnośnie zmiany MPO.
zca przewodniczącego komisji gosp. finansowej
powiedział, że dobrze, że są zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy na
wykonanie zadań inwestycyjnych.
.

Radny

Ziemowit

Skórski

-

w uzupełnieniu do wypowiedzi
radnego powiedział, że popiera
stanowisko, ponieważ nie ma jeszcze przygotowanej procedury przetargowej.
Są zaplanowane środki w budżecie na realizację tego zadania. Na dzień dzisiejszy nie
znamy jeszcze kwoty realizacji, wynikać będzie ona z kosztorysu i procedury
przetargowej. Przetargu nie możemy ogłosić ponieważ zadanie jest zaplanowane
w budżecie gminy na 2020 r.
W sprawie drogi została wpisana do wykazu dróg popowodziowych,
po
zakwalifikowaniu przez komisję będzie realizowana.
W sprawie remizy strażackiej była propozycja przejęcia budynku po OS-sie , ale ze
względu na określone procedury nie możemy go przejąć.
Będziemy
planować
przebudowę
budynku
remizy, są różne programy
i dofinansowania z których chcielibyśmy skorzystać.
W sprawie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, temat
ten jest poruszany od kilku lat, są wnioski miesżkańców o zmiany w MPO. Zadania
nie mogliśmy zaplanować w budżecie gminy ze względu na realizację innych zadań
wieloletnich m. inn. terrnomodernizacji, zadań z programu gospodarki wodno ściekowej , odbudowy dróg popowodziowych oraz realizacji wspólnych zadań
z powiatem.
Były prowadzone rozmowy z Firmą Urbanistyczną, będziemy się przygotowywać
i przymierzać do realizacji tego zadana.

Wójt

Gminy

zwrócił się do Przewodniczącego komisji
gosp.
finansowej... o uzyskanie informacji w sprawie złożonych wniosków do projektu
budżetu w sprawie budowy studni. Radny nawiązał do budowy garaży, utwardzenia
placu, zakupu kostki. W tej sprawie również prosi o przekazanie informacji.

Radny

Polit

Eugeniusz
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Wójt Gminy wyjaśnił, że prajekt budżetu gminy przygatawuje Wójt. W budżecie
są zaplanawane śradki finansawe na wykananie zadania, pa przyjęciu nawega

budżetu będziemy przygatawywać kasztarys i .ogłaszać przetarg. Ogłaszając przetarg
są .określany pracedury wg których następuje"realizacja zadania. Kwata realizacji
tega zadania, wynikać będzie z kasztarysu i procedury przetargawej.
W sprawie studni,jednajużjest
w miejscawaści"Łukawa, karzysta z niej akała 60 %
mieszkańców naszej gminy. Zaczynając budawę nawej studni, zadanie musimy
paprzedzić .określanymi pracedurami w tym zakresie. Kaszty budawy studni są
wysakie, nie jesteśmy w stanie takiej inwestycji wykanać z własnych śradków
finansawych. Są różne pragramy z których magli byśmy pazyskać środki finansawe i
dafinansawać zadanie.
Wójt przedstawił pracedury razpaczęcia budawy takiej
studni.
."
W nawiązaniu da wypawiedzi radnega Trznadla datyczącega przejściawega deficytu
400.000 zł, Wójt adpawiedział, że przejściawe zabezpieczenie śradków finansawych,
mażliwaść zaciągania krótkaterminawych kredy~ów i pażyczek w przypadku braku
środków na kancie, które muszą być spłacane "w trakcie raku budżetawega. Wójt
Gminy wyjaśnił pracedury finansawania i razliczania zadań inwestycyjnych.
pawiedział, że były razmawy na temat madernizacji
nie ma zadania ujętega w prajekcie, zapytał czy czekamy na

radny Janusz Pietraszewski

II przepampawni,
dafinansawanie.

Wójt Gminy painfarmawał, że złażyliśmy wniasek, realizacja zadania będzie
w 202\ r. Wójt Gminy nadmienił, że drugi rak mamy wpisaną termamadernizację,
I etap wykanaliśmy .opiewał na kwatę I mln 400 tys. zł, II etap będzie ta kwata
panad 2 mln zł. Na przydamawe .oczyszczalnie ścieków zgłaszane są wniaski,
realizacja będzie w 2021 r. Zadanie realiza'Y~me będzie z gaspadarki wadnaściekawej. Mamy też zgłaszone dragi papawadziowe, będziemy chcieli ich wykanać.
pawiedział, że zadane pytanie adnaśnie kastki nie była
uszczupliwe. Pytanie adnasiła się da kasztarysu.
Radny Edward Trznadel

pawiedział, że nie .odebrał pytania jaka uszczupliwe. Kasztarysu
jeszcze nie ma, nie znamy kwaty. Kwata wynikllć będzie z przetargu, pa wyłanieniu
wykanawcy zadanie będziemy realizawać.
"
Wójt

Gminy

Innych zapytań radni nie zgłasili.
Ad.IO
przystąpił da realizacji
kalejnega
parządku .obrad - razpatrzenia prajektów i padjęcia uchwał :

Przewodniczący

Rady

Gminy

10 punktu

przedstawi~ prajekt uchwały w sprawie
Wielaletniej Prognazy Finansawej Gminy WilCzyce na lata 2020-2027

a) Przewodniczący

Rady

Gminy
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Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XIV/I07/2019
w sprawie w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2920-2027
Za podjęciem Uchwały głosowało 15 radnych.
b) Przewodniczący Rady Gminy przedstąwił
uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2020 rok

projekt

uchwały

w sprawIe

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XIV/I08/2019

w ~prawle uchwalenia budżetu Gminy

Wilczyce na 2020 rok.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
c)

Przewodniczący Rady Gminy przedstawil projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w 2020 rok~

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XIVIl0912019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w 2020 roku
.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
d) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilc~yce na 2019 rok
Radny Edward Trznadel powiedział, że na poprzedniej Sesji Rady Gminy
wprowadzaliśmy zmiany w budżecie gminy i na tej również. Radny zadał pytanie
odnośnie środków finansowych na zakup dział~i, niedawno bo na poprzedniej sesji
podejmowaliśmy decyzję była to kwota 5 tys zł', obecnie jest 10 tys. zł i sprzętu do
odśnieżania była kwota 37 tys. zł obecnie jest 74 tys. zł. Radny poprosił
o wyjaśnienie kwot zakupu.
Wójt Gminy wyjaśnił, że kończy się rok budżetowy, otrzymaliśmy subwencje z
budżetu państwa więc wprowadziliśmy do budżetu zwiększając plan na wydatki
inwestycyjne.
Radny Edward Trznadel powiedział, że zgadza się z tym, że trzeba subwencje
wprowadzić do budżetu, ale podejmujemy dl:uga decyzje gdzie działka kosztuje
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10 tys. zł, sprzęt 74 tys. zł. Zdaniem radnego należało wpisać
Radny zadal pytanie ile kosztował sprzęt i ile działka.

inna inwestycję.

Wójt Gminy odpowiedział, że działka kosztowała 5 tys. zł. Rozpisane środki
finansowe są to środki niewydatkowane, nie będziemy mogli ich wydatkować w tym
roku bo jest to niemożliwe, nie możemy wpisaĆ innej inwestycji, która nie zostanie
wykonana. Ponieważ wpłynęły dodatkowe środki należało dokonać zwiększenia
planu wydatków w budżecie gminy w tych pozycjach.
W przyszłym roku
niewydatkowane
środki finansowe zostaną' przeniesione
na inne zadania
inwestycyjne, które będą realizowane. Jeśli chodzi o zakup sprzętu do odśnieżania
jest ta sama kwota, kosztował 37 tys zł.
Radny Adam Krakowiak zapytał co się dalej stlmie z tymi pieniędzmi.
Wójt Gminy ponownie odpowiedział, że będą to wolne środki, czyli kwota
nie wykorzystana,
która później zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne,
które będziemy realizować w przyszłym roku.
Radni nie zgłosili innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głoso..yanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XIV/llO/2019
w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok

w sprawie

wprowadzenia

zmian

Za podjęciem uchwały głosowało II radnych, wstrzymało się 4 radnych.
e) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Raqy Gminy Wilczyce na 2020 r.
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XIV/1l1l2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy
komisji stałych Rady Gminy Wilczyce na 2020 r.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
ł) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
rezygnacji radnego z członkostwa w komisji gospodarki finansowej, rolnictwa,
drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego,
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głoso~anie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XIV/112/2019 w sprawie przyjęcia rezygnacji
radnego z członkostwa w komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa,
8

promocji i rozwoju gospodarczego,
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
g) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
rezygnacji radnego z członkostwa w komisji skarg, wniosków i petycji.
Radny Janusz Pietraszewski

zapytał, nie wie jaki radny rezygnuje

z jakich

przyczyn.
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że na poprzedniej Sesji Rady Gminy
złożył ustną rezygnację z członkostwa w komisji skarg, wniosków i petycji, należy
podjąć uchwałę i ją przegłosować.
Radni nie zgłosili innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XIV/113/2019 w sprawie
z członkostwa w komisji skarg, wniosków i petycji.

przyjęcia rezygnacji radnego

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwalone

uchwały

wraz z wykazem

imiennych

głosow0/1 w załqczeniu

do

niniejszego protokołu.
Ad. 11
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 13 pkt. porządku obradwolne wnioski i informacje.
Radny Adam Krakowiak powiedział, że wiele przyczyn się dzieje bez przyczyny,
ponieważ nie wszystkie informacje spływają na Radę i Szanownych Państwa.
Powiedział,przykładem tego jest, że w ostatnim czasie głosowaliśmy nad podwyżką
podatku rolnego o kwotę 3 zł., tak się złożyło, że o niczym nie wiedzieliśmy i zostało
stworzone stanowisko pracy w szkole. Zwróci! się z zapytaniem do poprzedniego
i obecnego Przewodniczącego, zapytał czy wpłynęło pismo do Rady Gminy
o stworzenie takiego stanowiska pracy. Radny i nikt tego nie wie czy było potrzebne
takie stanowisko, a gdyby to wszystko wiedzieli wszyscy, gdyby to uznano za
potrzebę, może by to wszystko wyglądało ina~zej, ale tylko może. Pytanie jest, po
co. Zdaniem radnego nie ma przepływu informacji ani nie ma komunikacji. Radny
nawiązał do komunikacji, otrzymanych SMS-ów z życzeniami świątecznymi, nie ma
wyszczególnionej rady gminy, przewodniczącego, życzenia są tylko od Wójta. Nie
ma też takiej informacji w Tygodniku Nadwiślańskim lub Informatorze Gminy,
komunikacji takiej nie ma. Następnie radny złożył życzenia noworoczne.
Radny Leszek Sałata zwrócił się do radnego'Adama Krakowiaka, powiedział, że
w nawiązaniu do przesyłanych SMS-ów, w tamtej kadencji od Przewodniczącego
9

Rady też nie otrzymywał SMS-ów z życzeniami, po co tak mówić. Sesja Rady
Gminy jeszcze się nie zakończyła, a Przewodniczący Rady Gminy może po Sesji
złożyć życzenia, po co tak przed czasem mówić.
Wójt Gminy w sprawie zatrudnienia odpowiedział, że kadrę pracowniczą zatrudnia
Dyrektor Szkoły . Zmiany kadrowe, personalne zachodzą wszędzie, czy zatrudni
taką czy inną osobę jest to decyzja Pani Dyrektor.
Wójt Gminy nawiązał do życzeń świątecznych, były one składane poprzez księży
na każdej Mszy Św. Podpisane były przez Wójta, Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. SMS-y też były wysyłane. Następnie Wójt
Gminy przekazał, życzenia noworoczne.
Życzenia noworoczne złożył Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Gminy.
Ad. 12

W sprawach różnych radni nie zabrali głosu.
Ad. 13
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz.! l :42 Przewodniczący
Gminy zamknął obrady XIV Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Alicja Król
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Rady

Gmina Wilczyce

Numer załącznika

Wilczyce 174, 27.612 Wilczyce
Tel. +48 15 837 72 75
www.wilczyce.pl

2019-12-30

Na sesji "XIVSesja Rady Gminy" stawiło się 15 radnych, natomiast
radnych było nieobecnych.
Ustalono kworum. Rada jest władna do podejmowania

decyzji.

Lista obecności była następująca:
Obecni radni:
l.Grzegorz Burek
2.Dariusz Chmiel
3.Jan Juda
4.Stanisław Kolasiński
S.Tomasz Kolera
6.Adam Krakowiak
7.Janusz Pietraszewski
B.Kazimierz Płaza
9.Eugeniusz Polit
10.Jan Roźmiej
11.Leszek Sałata
12.Ziemowit Skórski
l3.Michał Śmiechowski
14.Edward Trznadel
1S.Szymon Żyła

Nieobecni radni:

Operatorem systemu był Adm;n.
Wygenerowano

z systemu

DSSS Vote za pośrednictwem

oprogramowania

DSSS Vote App.

O

Gmina Wilczyce

Numer załącznika

Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce
Tel. +48 15 837 72 75
www.wilczyce.pl

Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Zatwierdzenie porządku
obrad". Wniosek został przyjęty następującą proporcją głosów: jestem
za 15, jestem przeciw O,wstrzymuję się O.
Glosowanie zostalo przeprowadzone W trybie jawnym. zwyklą większością glosów.
Data i godzina glosowania: 2019-12-30 10:21:10

R a d ni. zal!wsowa
I
r'l la k: POnIZel:
lestem za
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

bJ

Grze.aorz Burek
Dariusz Chmiel
lon luda
Stanisław Kolasiński
Tomasz Kolera
Adam Krakowiak
lanusz Pietraszewski
Kazimierz Płaza
Euaeniusz PoUt
lon Roźmiei
Leszek Sałata
Ziemowit Skórski
Michał Śmiechowski
Edward Trznadel
Szymon Żyła

Wstrzymuję

się

Wygenerowano

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w l(łosowaniu

I BRAK

BRAK

Operatorem

lestem orzeciw
BRAK

systemu był Adm;n.
z systemu

DSSS Vote za pośrednictwem

oprogramowania

DSSS Vote App.

Numer załącznika

Gmina Wilczyce
Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce
Tel. +481583772
75
www.wilczyce.pl

Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Głosowanie w sprawie
odczytania protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Wilczyce". Wniosek
został odrzucony następującą proporcją głosów: jestem za 4, jestem
przeciw 11, wstrzymuję się O.
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 2019-12-30 10:22:58

i ja k: poniżej:
Ra d ni zaglosowa
ł
Jestem za
1. Adam Krakowiak
2. Janusz Pietraszewski
3. Eu.qeniusz Palit
4. Edward Trznadel

b

Wstrzymuję

się

BRAK

Operatorem
Wygenerowano

systemu

Jestem przeciw
Grze.qorz Burek
2. Dariusz Chmiel
3. lon luda
4. Stanisław Kolosiński
5. Tomasz Kolera
6. Kazimierz Płoza
7. lon Roźmiei
8. Leszek Sałata
9. Ziemowit Skórski
10. Michał Śmiechowski
11. Szymon Żyła
1.

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
I BRAK

był Adm;n.

z systemu DSSSVote za pośrednictwem

oprogramowania

DSSS Vote App.

Gmina Wilczyce

Numer załącznika

Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce
TeJ. +48 1583772 75
www.wilczyce.pl

Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Przyjęcie protokołu z
poprzedniej Sesji Rady Gminy".Wniosek został przyjęty następującą
proporcją głosów: jestem za 11, jestem przeciw 4, wstrzymuję się O.
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 2019-12-30 10:23:42

R a d ni. Za!!IOSOWa
ł
r'l Jak: pOnIzej:

Jestem za

Jestem przeciw
1. Adam Krakowiak

1.

GrzeCJOrzBurek
2. Dariusz Chmiel
3. lon luda
4. Stanisław Kolasiński
5. Tomasz Kolera
6. Kazimierz Płaza
7. lon Roźmiei
8. Leszek Sałata
9. Ziemowit Skórski
10. Michał Śmiechowski
11. Szymon Żyła

b

Wstrzymuję

się

Wygenerowano

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w 2łosowaniu

I

BRAK

Operatorem

lanusz Pietraszewski
Euaeniusz Polit
Edward Trznadel

2.
3.
4.

systemu
z systemu

BRAK

był Adm;n.
DSSS Vote za pośrednictwem

oprogramowania

DSSS Vote App.

Gmina Wilczyce

Numer załącznika

Wilczyce 174,27-612 Wilczyce
Tel. +4815837 7Z 75
www.wilczyce.pl

Uchwała numer XIV/107 /2019 "a) Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilczyce na lata 2020-2027," została podjęta następującą
proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw O,wstrzymuję się O.
Uchwala zostala podjęta w trybie jawnym, zwyklą większością glosów.
Data i godzina glosowania: 2019-12-30 11:18:25

i ja k: poniżej:
Ra d ni za/(iosowa
I
Jestem za
1. Grze.qorz Burek
2. Dariusz Chmiel
3. lon luda
4. Stanisław Kolasiński
5. Tomasz Kolera
6. Adam Krakowiak
7. lanusz Pietraszewski
Kazimierz Płaza
B.
9. Euaeniusz Polit
10. lon Roźmiei
11. Leszek Sałato
12. Ziemowit Skórski
13. Michał Śmiechowski
14. Edward Trznadel
15. SzvmonŻvła

b

Wstrzymuję

się

BRAK

Operatorem
Wygenerowano

systemu
z systemu

Jestem przeciw

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w ~łosowaniu
I BRAK

był Admin.
DSSS Vote za pośrednictwem

oprogramowania

DSSS Vote App.

Gmina Wilczyce

Numer załącznika

Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce
Tel. +48 1583772 75
www.wilczyce.pl

Uchwała
numer XIV/108/2019
"b) uchwalenia budżetu Gminy
Wilczyce na 2020 rok" została podjęta następującą proporcją głosów:
jestem za 15, jestem przeciw O,wstrzymuję się o.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 2019-12-30 11:19:26

Ra d nI. zagwsowa
ł
r"Ila k: POnIZel:
Jestem za
1. Grze.aorz Burek
2. Dariusz Chmiel

Jestem przeciw
BRAK

3.
4.
5.
6.

lon luda
Stanisław Kalasiński
Tamasz Kalera
Adam Krakowiak
7. lanusz Pietraszewski
8. Kazimierz Płaza
9. Euaeniusz Polit
10. lon Roźmiei
11. Leszek Sałata
12. Ziemowit Skórski
13. Michał Śmiechowski
14. Edward Trznadel
15. Szymon Żyła

b

Wstrzymuję

się

I BRAK

BRAK

Operatorem
Wygenerowano

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w Idosowaniu

systemu
z systemu

był Adm;n.
DSSS Vole za pośrednictwem

oprogramowania

DSSS Vote App.

Gmina Wilczyce

Numer załącznika

Wilczyce 174. 27-612 Wilczyce
Tel. +481583772
75
www.wilczyce.pl

Uchwała numer XIV/109/2019 "c) udzielenia pomocy finansowej w
2020 roku" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za
15, jestem przeciw O,wstrzymuję się O.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym. zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 2019-12-30 11:20:15

Ra d nI" ZaglOSOwaIla
ł
r" k POnIZel:
Jestem za
1. Grze.qorz Burek
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

bl

Jestem przeciw
BRAK

Dariusz Chmiel
lon luda
Stanisław Kolasiński
Tomasz Kolera
Adam Krakowiak
lanusz Pietraszewski
Kazimierz Płaza
Euaeniusz Polit
lon Roźmiei
Leszek Sałata
Ziemowit Skórski
Michał Śmiechowski
Edward Trznadel
Szvmon ivła

Wstrzymuję

się

I

BRAK

Operatorem
Wygenerowano

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w ldosowaniu

systemu
z systemu

BRAK

był Adm/n.
DSSS Vote za pośrednictwem

oprogramowania

DSSS Vote App.

Gmina Wilczyce

Numer załącznika

Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce
Tel. +48 15 837 72 75
www.wilczyce.pl

Uchwała numer XIV/110/2019 "d) wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Wilczyce na 2019 rok" została podjęta następującą proporcją
głosów: jestem za 11, jestem przeciw O,wstrzymuję się 4.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 2019-12-30 11:27:20

Radni za!!łosowali iak ooniżei:
lestemza

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

Grzenorz Burek
Dariusz Chmiel
lan luda
Stanisław Kolasiński
Tomasz Kolera
Kazimierz Płaza
Tan Roźmiei
Leszek Sałata
Ziemowit Skórski
Michał Śmiechowski
Szvmon ivła

Wstrzymuję
1.

Jestem orzeciw
BRAK

się

Adam Krakowiak

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w l!łosowaniu
BRAK

2. Tanusz Pietraszewski
3. Euneniusz Polit
4.

Edward Trznadel

Operatorem
Wygenerowano

systemu
z systemu

był Adm;n.
DSSS Vote za pośrednictwem

oprogramowania

DSSS Vote App.

Numer załącznika

Gmina Wilczyce
Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce
TeJ. +48 15 837 72 75
www.wilczyce.pl

Uchwała numer XIV/ll1/2019 "e) zatwierdzenia planów pracy
komisji stałych Rady Gminy Wilczyce na 2020 rok" została podjęta
następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw O,
wstrzymuję się O.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 2019-12-30 11:28:13

Ra d ni. Za!!lOS0Wa11a
I" k. DOnlZel:
ł
Jestem za
1. Grzeaorz Burek
2. Dariusz Chmiel
3. lan luda
4. Stanisław Kolasiński
5. Tomasz Kolera
6. Adam Krakowiak
7. Janusz Pietraszewski
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

b

lestem orzeciw
BRAK

Kazimierz Płaza
Eu.ąeniusz Polit
Jan Roźmiej
Leszek Sałata
Ziemowit Skórski
Michał Śmiechowski
Edward Trznadel
Szymon Żyła

Wstrzymuję

się

I BRAK

BRAK

Operatorem
Wygenerowano

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w Idosowaniu

systemu
z systemu

był Admin.
DSSS Vote za pośrednictwem

oprogramowania

DSSS Vote App.

Gmina Wilczyce

Numer załącznika

Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce
Tel. +48 15 837 72 75
www.wilczyce.pl

Uchwała numer XIV/112/2019 "f) przyjęcia rezygnacji radnego z
członkostwa w komisji gospodarki finansowej,
rolnictwa,
drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego" została podjęta
następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw O,
wstrzymuję się O.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym. zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 2019-12-30 11:29:01

R a d ni. ZaglOSOWa11a
I" k: DOnIZel:
ł

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

b

Jestem za
Grzeaorz Burek
Dariusz Chmiel
lan luda
Stanisław Kolasiński
Tomasz Kolera
Adam Krakowiak
lanusz Pietraszewski
Kazimierz Płaza
Eu.aeniusz Polit
Jan Roźmiei
Leszek Sałata
Ziemowit Skórski
Michał Śmiechowski
Edward Trznadel
Szymon Żyła
Wstrzymuję

Jestem przeciw
BRAK

się

BRAK

Operatorem
Wygenerowano

systemu
z systemu

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w 2łosowaniu
I BRAK

był Admin.
DSSS Vote za pośrednictwem

oprogramowania

DSSS Vote App.

Gmina Wilczyce

Numer załącznika

Wilczyce 174,27-612 Wilczyce
Tel. +481583772
75
www.wilczyce.pl

Uchwała numer XIV/113/2019 "g) przyjęcia rezygnacji radnego z
członkostwa w komisji skarg, wniosków i petycji" została podjęta
następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw O,
wstrzymuję się O.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 2019-12-30 11:30:03

Ra d Dl. zagłosowa
I"
ł
I la k pODlZe]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

b

Jestem za
Grze,qorz Burek
Dariusz Chmiel
Jan Judo
Stanisław Kolasiński
Tomasz Kolera
Adam Krakowiak
lanusz Pietraszewski
Kazimierz Płaza
EU.aeniusz Polit
lon Roźmie;
Leszek Sałata
Ziemowit Skórski
Michał Śmiechowski
Edward Trznadel
Szvman Żvła
Wstrzymuję

się

BRAK

Operatorem
Wygenerowano

Jestem przeciw
BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w I!łosowaniu
I BRAK

systemu był Adm/n.
z systemu DSSSVote za pośrednictwem

oprogramowania

DSSS Vote App.

