Protokół Nr XXI/20 16
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 Pan Adam Krakowiak,
protokołowała przebieg obrad Pani Alicja Król - insp. ds. obsługi Rady Gminy.
Przewodniczący otwierając XXI Sesję 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.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt porządku obrad:
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Otwarcie Sesji i powitanie.
Stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2017 r.
Opinia RIO o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata
2017-2022,
9) Opinia komisji o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2017 r. i projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022,
lO) Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Wilczyce na 2017 r. i projektem
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022
11) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022,
b) uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2017 rok,
c) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok,
d) udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 ,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce,
f) określenia stawek zalkm przebiegu pojazdu samochodowego używanego
w podróży służbowej przez radnych,
g) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.,
h) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby

prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
i) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019,
12) Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych na 2017 r.
13) Zapytania i interpelacje radnych.
14) Wnioski i zapytania.
15) Sprawy różne.
16) Zakończenie obrad.
Ad.3
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony porządek
obrad. Za zatwierdzeniem porządku obrad głosowało 15 radnych.
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 XX Sesji Rady Gminy
z dnia 29 listopada 2016 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. Radni nie wnieśli
uwag, nie wnioskowali o odczytanie protokołu, przyjmując protokół jednogłośnie.
Ad. 5
W informacji Wójta Gminy z działalności między Sesjami Wójt Gminy
poinformował, że w dniu 4 grudnia 2016 r. w hali sportowej w Wilczycach odbyło się
spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z terenu Gminy Wilczyce. W spotkaniu tym
udział wzięło około 200 dzieci. Wójt Gminy podziękował radnym, przedsiębiorcom
i sponsorom za wsparcie finansowe.
Wójt Gminy uczestniczył w spotkaniach opłatkowych, spotkaniu diabetyków
w Sandomierzu, spotkaniu z seniorami i w spotkaniu w Zespole Szkół
w Radoszkach.
Wójt Gminy poinformował, że budżet Gminy wynosi 14072 737 zł, z tego ponad
2 000 000 zł. to wypłata zasiłków z programu 500+, utrzymanie szkoły
1 500 000 zł, pozostałe środki finansowe przeznaczone są na OPS, Urząd Gminy
i realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wilczyce.
Wójt Gminy podsumował realizację inwestycji w latach 2015 i 2016 oraz
przedstawił inwestycje planowane do realizacji w latach następnych, następnie
przedstawił prezentację wykonanych inwestycji.
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Wójt Gminy poinformował, że w 2015 r. wykonano ogrodzenie stadionu
sportowego w Wilczycach, koszt wykonanej inwestycji wyniósł -35.916,00 zł. ,
Wykonano trybunę sportową (siedziska) na stadionie, koszt - 5 000,00 zł.,
Wykonano oświetlenie stadionu wraz z przyłączem energetycznym oraz skrzynką
siłową, koszt - 43.099,00 zł.,
Rozbudowano budynek remizy OSP w miejscowości Pielaszów wraz
z dostosowaniem budynku dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych, koszt
inwestycji - 34.800,00 zł
W 2015 r. dokonano remontu pomieszczeń w budynku remizy OSP w Tułkowicach.
Remont polegał na wykonaniu wylewki cementowej celem wypoziomowania podłogi
i położenie płytek gresowych, zafugowaniu położonych płytek, ułożenie cokolika
z płytek w 2 pomieszczeniach, odczyszczenie, zaimpregnowanie i pomalowanie ścian
i sufitów w 2 pomieszczeniach, montażu wraz z obróbką drzwi wewnętrznych
zakupionych przez Gminę Wilczyce. Koszt remontu wyniósł 3 500,00 zł .
Wykonano plac zabaw w miejscowości Bugaj, koszt - 38.396,00 zł
Dokonano remontu świetlic wiejskich w miejscowościach Pielaszów, Radoszki
i Daromin. Remont polegał na wymianie pokrycia dachowego, koszt -117 .346,00zł
Wykonano odwiert studni głębinowej w miejscowości Łukawa , koszt -44.280,00zł
( z wykonaniem dokumentacji ).
Wykonano ujęcie wody do celów gospodarczych w miejscowości Wilczyce - koszt
17.220,00 zł.
W 2015 r. opracowano dokumentację Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Wilczyce
na lata 2015-2022, koszt opracowania - 9 840,00 zł.
Opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyce-koszt
opracowania 33160,00 zł. Na opracowanie planu pozyskano dotację w wysokości
90% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową dotycząca modernizacji 18
dróg gminnych-koszt opracowania dokumentacji - 2 1525,00 zł. Część tej kwoty
gmina odzyska w ramach refundacji po rozliczeniu projektów w ramach PROW
2014-2020
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie kompleksowego
oświetlenia dróg na terenie gminy-koszt opracowania dokumentacji - 15498,00 zł
W 2016 r. opracowano dokumentację projektową na wykonanie oświetlenia stadionu
sportowego w Wilczycach. Koszt dokumentacji wyniósł - 2 460,00 zł.
Opracowano dokumentację geologiczną ujęcia wody w miejscowości Łukawa .
Koszty opracowania - 1845,00 zł /brutt%~~
Opracowano dokumentację projektową potrzebną do uruchomienia ujęcia wody
w miejscowości Łukawa tj. pozwolenie wodno prawne, projekt i kosztorys
inwestorski. Koszt wykonania takiej dokumentacji - 34400,00 zł.
Wykonano ekspertyzę obiektu z określeniem stanu technicznego, aktualnej nośności,
z określeniem kierunku działania wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim
wykonania robót budowlanych dla "Remontu mostu na rzece Opatówka" pomiędzy
miejscowościami Pielaszów i Dobrocice. Koszt wykonania w/w dokumentów
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wyniósł- 8 610,00 zł /brutto/.
Opracowano dokument pn."Program Rewitalizacji dla Gminy Wilczyce na lata
2016-2023" umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania
planowane do realizacji na terenie Gminy Wilczyce w ramach "Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020".
Gmina Wilczyce otrzymała dotację na opracowanie
Programu
Rewitalizacji
w ramach "Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna". Koszt opracowania
programu rewitalizacji zgodnie z podpisaną umową wynosi - 29 600,00 zł
Dotacja wynosi 90% kosztów opracowania - 26 640,00zł
Opracowano audyt energetyczny dla 6 budynków-koszt opracowania
15 000,00 dzł . Audyt niezbędny będzie dla złożenia wniosku na termomodemizację
budynków użyteczności publicznej.
Wykonano projekty przydomowych oczyszczalni ścieków, koszt sporządzenia
dokumentacji to kwota 14 760,00zł /brutt%~~Kwota obejmuje wykonanie projektów
na mapkach oraz całej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu wraz
z analizą efektywności kosztowej
W ramach promes na odbudowę, przebudowę i remont infrastruktury drogowej, która
ucierpiała w wyniku działania klęsk żywiołowych, zostało pozyskane w ciągu
ostatnich dwóch lat - 1,5 mln złotych.
W 2015 roku wykonano przebudowy i odbudowy dróg popowodziowych :
przebudowano drogę gminną Wysiadłów -Chwałki na odcinku od km O + 560 do km
l + 600 w miejscowości Wysiadłów.
Odbudowano drogę gminną Radoszki -Dacharzów na odcinku od km O + 285
do km l + 173 w miejscowości Radoszki.
Przebudowano drogę gminną Daromin -Łopata na odcinku od km O +000 do
km 0+ 610 w miejscowości Daromin.
Odbudowano drogę gminną Dacharzów -Pęczyny na odcinku od km O + 623
do km l + 540 w miejscowości Dacharzów i Zagrody.
Odbudowano drogę gminną Radoszki -Wilczyce (Sachalin) na odcinku od km
0+000 do km O + 830 w miejscowości Radoszki.
Odbudowano drogę gminną Wilczyce -Przezwody na odcinku od km O +000
do km 0+ 760 w miejscowości Przezwody.
W 2016 roku wykonano przebudowy i odbudowy dróg popowodziowych :
przebudowano drogę gminną Wilczyce -Kolonia Sobótka na odcinku od km O +000
do km l + 000 w miejscowości Wilczyce.
Przebudowano drogę gminną Przezwody -Przezwody Kolonia na odcinku od
km l + l 00 do km l +995 w miejscowości Przezwody.
Wykonano remont drogi gminnej Ocinek -Wysiadłów na odcinku od km O
+000 do km 0+671 w miejscowości Ocinek.
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Wykonano remont drogi gminnej Nowy Ocinek -Kichary Nowe na odcinku od km
O +000 do km 0+722 w miejscowości Ocinek.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że w ramach promes na odbudowę,
przebudowę i remont infrastruktury drogowej w latach 2013 -2014 pozyskano środki
finansowe w wysokości -985 112,00 zł, natomiast środki finansowe pozyskane
w latach 20 I5 -20 I 6 wynoszą -1 499 962,00 zł. Różnica w pozyskaniu środków
finansowych wynosi -514850,00 zł.
W ramach Programu PROW 2014-2020 zostały złożone wnioski na modernizację
dróg gminnych. Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, otrzymano
dofinansowanie na modernizację 4 dróg gminnych.
W roku 2016 z pozyskanych środków unijnych w ramach Programu PROW 20142020 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich dokonano
modernizacji dwóch dróg tj. drogi gminnej Łukawa Kościelna -Łukawa Rządowa
-Łukawa Zakrzacze w msc. Łukawa. Wykonany został odcinek o długości 1070 mb
w Łukawie od drogi krajowej, koło szkoły za Pana Hablasek do granicy gminy
Wilczyce z gminą Dwikozy. Gmina otrzymała dofinansowanie z UE w wysokości
- 150 858,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł -86 229, I7 zł. Razem koszt
wykonania drogi wyniósł -237087,17 zł
Wykonano modernizację drugiej drogi gminnej "Jankowice koło" obok kościoła
w Jankowicach w miejscowości Dacharzów i Wilczyce.
Wykonany został odcinek o długości 458 mb koło kościoła w Jankowicach od drogi
powiatowej do drogi powiatowej wraz ze zjazdami na parking przykościelny.
Gmina otrzymała dofinansowanie z UE w wysokości -83183,00 zł. Wkład własny
gminy wyniósł -47547,00 zł. Razem koszt wykonania drogi wyniósł -130730,00 zł
Modernizację dróg w Łukawie i Jankowicach wykonała firma DROKAM
PIASECZNO.
W 2017 roku zostaną wykonane dwie pozostałe drogi, pierwsza w Radoszkach koło
Pani Łachowskiej, druga od Wilczyc przez sołectwa Tułkowice i Przezwody do
drogi powiatowej, która prowadzi w kierunku Pęczyn. Gmina posiada
podpisaną umowę z Wykonawcą, Firmą PBI z Kraśnika na kwotę 332631,75 zł,
prace rozpoczną się wiosną 20 17 roku
W ramach Programu PROW 2014-2020 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich w 2017 r. będzie wykonana modernizacja drogi gminnej
Radoszki -Radoszki o długości 543 mb., oraz modernizacja drogi gminnej o długości
ok. 1120 mb. w msc. Tułkowice i Przezwody
Z własnych funduszy w 2015 roku wykonano:
Przebudowę drogi wewnętrznej w msc. Wilczyce na odcinku 170,00 mb.
Jest to odcinek łączący 2 drogi powiatowe w kierunku Bugaja i w kierunku Łukawy
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na wysokości posesji Państwa Warzocha i Jasiński. Koszt wykonania przebudowy
drogi wyniósł 32 916,52 zł.
W 2016 foku wykonano:

Odbudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Tułkowice na odcinku 170 metrów.
Jest to odcinek drogi od Państwa Nowińskich do Państwa Orawiec. Koszt wykonania
odbudowy drogi wyniósł -28046,21 zł
Modernizację drogi gminnej Daromin -Grochocice w miejscowości Daromin na
odcinku 250 metrów. Jest to odcinek drogi od Państwa Rosowskich w kierunku
Grochocic Kolonii. Koszt wykonania odbudowy drogi wyniósł - 52480, II zł.
Z kolei Wójt Gminy poinformował, że w 2015 r. zostało zakupione kruszywo
do utwardzenia dróg wewnętrznych na terenie Gminy Wilczyce" w ilości 200,0(t]
kruszywa grubego (tłucznia) o frakcji 20/63 i 200,0(t]kruszywa grubego o frakcji
4/3 1.5 . Koszt zakupu - 19 163,40 zł /brutt%~~
zostało zakupione kruszywo drogowe do utwardzenia dróg gminnych
i wewnętrznych na terenie Gminy Wilczyce w ilości do 300,0(t] kruszywa grubego
(tłucznia) o frakcji 20/63 i do 300,0(t]kruszywa grubego o frakcji 4/31.5 - koszt
28 745, I O zł /brutto/,
W 2016

f.

Wójt Gminy poinformował, że zakupiono koparkę -ładowarkę CATERPILLAR CAT
432E, koszt zakupu -153.750,00 zł.
Zakupiono ciągnik komunalny i przyczepę, koszt zakupu -66.100,00 zł.
Zakupiono kosiarkę tylno-boczną bijakową, koszt zakupu -12.900,00 zł.
Pozyskano nieodpłatnie dla OSP Wilczyce Samochód strażacki STAR.
Pozyskano nieodpłatnie dla Urzędu Gminy samochód służbowy OPEL CORSA.
Na terenie Gminy Wilczyce w latach 2015-2016 zostały wykopane rowy :
w roku 2015 -wykopano ok 6 km (zużyto ropę na kwotę 23.957,16 zł)
w roku 2016 -wykopano ok 8 km (zużyto ropę na kwotę 25.784,45 zł).
Razem wydatkowano na ten cel: 49.741,61 zł
Wójt Gminy podał przykład z roku 2012, gdzie na wykonanie udrożnienia
i konserwacji istniejących rowów odwadniających w ciągu drogi gminnej o długości
ok. 2 km. w miejscowości Dacharzów wydatkowano kwotę -63 960,00 zł.
Następnie Wójt Gminy poinformował o dofinansowaniu remontów świetlic oraz
zakupu wyposażenia Kół Gospodyń Wiejskich.
Wykonano zadaszenie nad wejściem do świetlicy wiejskiej w miejscowości
Gałkowice-Ocin, koszt - 2.627,30 zł.
Zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bożęcinie , koszt -1.333,00 zł.
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Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Bugaju, koszt -2.000,00 zł.
Zakupiono meble i wyposażenie do Koła Gospodyń Wiejskich w Wilczycach, koszt
- 2.522,00 zł.
Zakupiono wyposażenie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Radoszkach, koszt
- 600,00 zł.
Wójt Gminy poinformował, że przystąpiono do Grupy zakupowej energii
elektrycznej i gazu, następnie wymienił oszczędności w zakupie energii elektrycznej
i gazu, które przedstawiają się następująco:
Oszczednościw zakupie energii elektrycznej wynoszą:
Gmina Wilczyce - 58,79%, Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Wsi Radoszki - 50,56
%, Zespół Szkół w Łukawie- 51,96 %, Zespół Szkół w Wilczycach- 46,25 %,
Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin
"Moja Miejscowość" - 49,16 %.
Oszczedności w zakupie gazu wynoszą:
Gmina Wilczyce - 8,57%, Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Wsi Radoszki - 69%,
Stowarzyszenie Na Rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa "Wspólnota
Wiejska" - 8,59 %, Zespół Szkół w Wilczycach- 8,34 %,
Wójt Gminy poinformował, że Gmina Wilczyce w związku z modernizacją
przepompowni w Łukawie oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków ma
zamiar ubiegać się o dofinansowanie w ramach operacji "Gospodarka wodnościekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Gmina Wilczyce zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na termomodernizację
6 budynków na terenie gminy.
Wójt Gminy Wilczyce planuje pozyskać środki na odbudowę dróg, które ucierpiały
w wyniku działania klęski żywiołowej-nawalnego deszczu oraz środki na remont
mostu na rzece Opatówka w msc. Dobrocice i Pielaszów.
Na realizacje w/w zadań inwestycyjnych zostały przygotowane wnioski
o pozyskanie środków finansowych.
Z kolei Wójt Gminy poinformował, że w 2016 r. przy Zespole Szkół w Wilczycach
powstała szkółka kolarska.
W roku 2015 i 2016 na szczeblu gminnym zorganizowany był Turniej Wiedzy
Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" .
W roku 2015 i 2016 przy pomniku w miejscowości Pielaszów odbyły się
uroczystości obchodów rocznicy Bitwy pod Pielaszowem.
W roku 2015 i 2016 na stadionie sportowym w miejscowości Wilczyce odbyła się
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uroczystość Gminnego Święta Plonów (uroczystości dofinansowane były w ramach
Projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej)

W 2015 i 2016 r. na terenie Gminy Wilczyce przez Sandomierski Klub Sportowy.
zorganizowana była uroczystość "Wyścigu Kolarskiego".
W 2015 roku zorganizowana była uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie.
W 2015 i 2016 r. zorganizowana była uroczystość Mikołajkowa dla dzieci
z terenu naszej gminy. Finansowana była z funduszy sponsorów.
Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 6 porządku obrad
- opinii komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do przewodniczących komisji
o przedstawienie protokołów z posiedzeń komisji.
Radna Teresa Pilch -przewodnicząca komisji ochrony środowiska •.. przedstawiła
Protokół Nr 7/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. (protokół w załączeniu do niniejszego
protokołu).
Radny Edward Trznadel - przewodniczący komisji gospodarki finansowej ...
przedstawił Protokół Nr 9/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. (protokół w załączeniu do
niniejszego protokołu).
Ad.7
Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr 82/2016 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 listopada 2016 roku
w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2017 rok (uchwała
w załączeniu do niniejszego protokołu) ,
Ad. 8
Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr 83/2016 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 listopada 2016 roku w
sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Wilczyce na lata 2017-2022 (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
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Ad.9
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 9 porządku obrad
- Opinia komisji o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2017 rok i projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022,
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do przewodniczących komisji
o przedstawienie protokołów z posiedzeń komisji.
Radna Teresa Pilch -przewodniczący komisji ochrony środowiska ... przedstawiła
Protokół Nr 6/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. (protokół w załączeniu do
niniejszego protokołu).
Rady Stanislaw Kolasiński -przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił
Protokół Nr 5/2016 z dnia 05 grudnia 2016 r. (protokół w załączeniu do niniejszego
protokołu).
Radny Edward Trznadel- przewodniczący komisji gospodarki finansowej ,..
przedstawił Protokół Nr 912016 z dnia 12 grudnia 2016 r. (protokół w załączeniu do
niniejszego protokołu).
Ad.IO
W dyskusji na projektem budżetu Gminy Wilczyce na 2017 r. głos zabrał radny
Aleksander Bidas, zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie płatności
należnego podatku od nieruchomości przez PGKiM w Sandomierzu, którego linia
wodociągowa przebiega przez teren naszej gminy.
Na zapytanie radnego odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, poinformował, że zgodnie
z podjętą uchwałą Rady Gminy, wszystkie podmioty, których sieci przebiegają przez
teren naszej gminy płacą należny z tego tytułu podatek.
Ad.lI
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego II punktu
porządku obrad - podjęcia uchwał :
a) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XXI/133/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022
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Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, l radny wstrzymał się od głosu.
b) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2017 rok
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXI/134/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Wilczyce na 2017 rok
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, l radny wstrzymał się od głosu.
c) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXI/13512016 w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
d) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w roku 20 l 7
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały
Radni podjęli Uchwałę Nr XXI/136/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
e) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXI/137/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Wilczyce
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
t) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
stawek za l km przebiegu pojazdu samochodowego używanego w podróży
służbowej przez radnych
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Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXI/138/2016 w sprawie określenia stawek za l km
przebiegu pojazdu samochodowego używanego w podróży służbowej przez radnych
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych przeciw.
g) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXll139/2016 w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 rok
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
h) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXI/140/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
j) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Radni podjęli Uchwałę Nr XXIl14112016 w sprawie
Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
Za podjęciem uchwały głosowało

uchwalenia

Gminnego

15 radnych.

Uchwalone uchwały w załączeniu do niniejszego protokołu.
Ad. 12
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 12 punktu porządku obrad
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2017 r.
Plan pracy komisji ochrony środowiska, oświaty kultury, sportu spraw socjalnych
i porządku publicznego na 2017 rok przedstawiła Przewodnicząca komisji Teresa

Pilch - plan pracy w załączeniu do niniejszego protokołu.
Za zatwierdzeniem planu pracy komisji na 2017 rok głosowało
wstrzymał się od głosu.

14 radnych,

Iradny

Przewodniczący komisji
Stanisław Kolasiński - plan pracy komisji w załączeniu do niniejszego protokołu.

Plan pracy komisji rewizyjnej

na 2017 rok przedstawił

Radny Bidas zwrócił się z zapytaniem w sprawie wyjaśnienia
komisji na 2017 r. dotyczącego

kontroli kosztów

ogrzewania

zapisu w planie pracy
w szkołach.

Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy poinformował, że Gmina
wchodzi w program termomodemizacji,
ociepleń budynków i wymiany pokryć
dachowych. Komisja ma na celu przeprowadzenie jedynie analizy zapoznania się
z kosztami ogrzewania i ewentualnie wskazania mniejszego zużycia energii
i ogrzewania.
Za zatwierdzeniem planu pracy komisji na 2017 rok głosowało 13 radnych, 2 radnych
wstrzymało się od głosu.
Plan pracy komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji
i rozwoju gospodarczego na 2017 rok przestawił Przewodniczący komisji Edward

Trznadel - plan pracy w załączeniu do niniejszego protokołu.
Za zatwierdzeniem planu pracy komisji na 2017 rok głosowało
wstrzymał się od głosu.
Ad. 13
W zapytaniach

i interpelacjach

radnych

głos zabrali:
12

14 radnych, l radny

radny Dariusz Chmiel zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie
odbioru wykonanych dróg w miejscowości Ocinek.
Radna Teresa Pilch zapytała w sprawie możliwości wykonania harmonogramu prac
planowanych do realizacji w 2017 r. w sołectwach na terenie gminy
z uwzględnieniem analizy prac wykonanych dotychczas, aby potrzeby planowane
do wykonania w sołectwach były realizowane na jednakowym etapie.
Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, poinformował, że drogi
w miejscowości Oc inek zostały odebrane przez komisję gminną, natomiast
wykonawca odmówił podpisania protokołu odbioru, z uwagi na to, że nie został
dotrzymany termin realizacji zadania, który był do końca m-ca września.
Prace na drogach związane z ich remontem firma rozpoczęła końcem m-ca września,
zgłosiła ich zakończenie końcem listopada w związku z czym za nieterminowe
wykonanie prac zostały naliczone kary umowne.
Na wykonanie dróg otrzymaliśmy promesę z MSWiA w wysokości ponad 200 tys.zł.
Z uwagi na niewywiązanie się Firmy z terminu realizacji zadań, wykorzystanie
środków finansowych zostało na wniosek gminy przedłużone do końca miesiąca
grudnia.
W sprawie harmonogramu prac, był sporządzony dla każdego sołectwa, zdarzają się
awarie wody i niekorzystne zjawiska atmosferyczne wobec czego wykonanie prac
ulega przesunięciu. W miarę potrzeb w każdym sołectwie prace były sukcesywnie
wykonane. Następnie Wójt Gminy wymienił prace wykonane w każdym sołectwie
na terenie Gminy.
Radny Chmiel Dariusz zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie
zasilania oświetlenia ulicznego.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, poinformował, że zmieniły się
przepisy dotyczące zasilania oświetlenia ulicznego.
Dotychczasowe wykonanie zasilania oświetlenia ulicznego było wg innych
procedur, które obecnie się zmieniły, są nowe, wg których należy instalować nowe
zasilanie oświetlenia ulicznego.
Ad.14

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:
radny Eugeniusz Król nawiązał do bezpieczeństwa mieszkańców na terenie naszej
gminy, następnie zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie Kół
Łowieckich. Radny zapytał czy Koła Łowieckie informują Urząd Gminy
o zbiorowych polowaniach, ponieważ informacja taka powinna być dla wiadomości
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mieszkańców umieszczona na tablicach ogłoszeń w każdej miejscowości.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy poinformował, że przedłożony
przez Koła Łowieckie harmonogram polowań jest przez Wójta zatwierdzany.
Prowadzone były rozmowy z przedstawicielami Kół, aby informacje w sprawie
polowań były wywieszane na tablicach ogłoszeń.
Ad.1S

W sprawach różnych głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy posumował okres dwuletniej działalność Wójta
Gminy Wilczyce. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze współpraca Rady
Gminy z Wójtem Gminy jest bardzo dobra. Zdaniem Przewodniczącego Rady
Gminy, Wójt Gminy dobrze zarządza gospodarką finansową Gminy Wilczyce.
Inwestycje realizowane są celowo i spełniają oczekiwania mieszkańców gminy.
Przewodniczący podkreślił, że Wójt Gminy realizując zadania inwestycyjne kieruje
się zasadą celowości, legalności i rzetelności w gospodarowaniu środkami
finansowymi. Przewodniczący Rady Gminy w imieniu Rady Gminy życzy dalszej
takiej współpracy.
Do podsumowania działalności Wójta Gminy przyłączyła radna Teresa Pilch,
podkreślają rolę dobrego gospodarza Gminy i dobrą współpracę Rady Gminy
z Wójtem Gminy. Wójt Gminy właściwie i rzetelnie gospodaruje środkami
publicznymi. Kończąc życzyła dalszej dobrej i owocnej współpracy.
Wójt Gminy podziękował za miłe słowa skierowane pod jego adresem i liczy na
dalszą taką współpracę.
Następnie Wójt Gminy poinformował o planowanych spotkaniach informacyjnych
z mieszkańcami sołectw na terenie Gminy i przedstawił ich harmonogram.
Ad. 16
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz.12:40 Przewodniczący Rady
Gminy zamknął obrady XXI Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Alicja Król
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