Protokół Nr XXII /2020
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 28 października 2020 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 2020 r., poz. 713 z późn zm.).
Obrady Sesji Rady Gminy rozpoczęto o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy
w Wilczycach.
W sesji uczestniczyli: radni, sołtysi, goście zaproszeni (listy obecności w załączeniu
do protokołu).
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Jan Roźmiej, protokołowała
przebieg obrad Pani Alicja Król - insp. ds. obsługi Rady Gminy.
Przewodniczący otwierając XXII Sesję Rady Gminy poinformował, że na podstawie
art. 20 ust I b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późno zm.) obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione
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, pracowników Urzędu Gminy oraz stwierdził, że obrady są
prawomocne.
W Sesji uczestniczyło 12 radnych na ogólną liczbę 15 radnych.
Nieobecny na sesji Rady Gminy radny Edward Trznadel, Jan Juda - nieobecność
usprawiedliwiona i radny Eugeniusz Polit.
Ad.2

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Katarzyna Danuta Lukawska
wręczyła nowo wybranej radnej Annie Kęsy w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Wilczyce, zaświadczenie stwierdzające wybór na radną Gminy Wilczyce.
Ad.3
Radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego składają
ślubowanie. Po odczytaniu treści ślubowania "Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców" oraz po wyjaśnieniu w jaki sposób odbywa się ślubowanie, radna
Anna Kęsy potwierdziła wolę złożenia ślubowania, wypowiedziała słowo "ślubuję"
z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".
Ad,4

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że obrady są prawomocne,
Gminy uczestniczyło 12 radnych na ogólną liczbę 15 radnych.
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w Sesji Rady

Ad.5.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt porządku obrad
radni otrzymali, który brzmi następująco:
l) Otwarcie Sesji i powitanie.
2) Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach
zaświadczenia o wyborze nowo wybranej radnej w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Wilczyce.
3) Złożenie ślubowania przez radną Rady Gminy Wilczyce.
4) Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
5) Zatwierdzenie porządku obrad.
6) Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
7) Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
8) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
9) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwal w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok,
b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wilczyce na rok
szkolny 2020/2021.
10) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wilczyce
w roku szkolnym 2019/2020.
II )Wolne wnioski i informacje.
12) Sprawy różne.
13) Zakończenie obrad.
Radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad.
Przewodniczący

Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony proponowany

porządek obrad.
"Za" zatwierdzeniem
porządku obrad
-o radnych, "wstrzymało się" - O radnych.
Gminy
z uwagi na awarię systemu.
Przewodniczący

Rady

głosowało

12

radnych,

rzeciw"

"P

ogłosił przerwę w obradach Sesji Rady Gminy

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady XXII Sesji Rady Gminy
Wilczyce, przystąpił do realizacji 6 punktu porządku obrad - przyjęcia protokołu
z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Pkt. 6
Przewodniczący

Rady Gminy poinformował, że Protokół z XXI Sesji Rady Gminy

z dnia 30 września 2020 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. Za przyjęciem protokołu głosowało
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12 radnych, "przeciw" -o radnych, "wstrzymało się" - O radnych (wykaz głosowania
imiennego w załączeniu do protokołu).
Pkt. 7
Wójt Gminy przedstawił

informację z działalności między Sesjami, poinformował
m. innymi, że został oddany po wykonanej termomodemizacji budynek Szkoły
Podstawowej w Wilczycach. Obecnie przygotowujemyaudyty
i będziemy składać
wnioski na termomodernizacji kolejnych budynków użyteczności publicznej.
Zadanie to realizowalibyśmy w latach 2021-2022.
Trwa budowa drogi w miejscowości Wilczyce, realizowana jest z Funduszu Odnowy
Gruntów Rolnych.
Wykonujemy remont 4 wiat przystankowych w miejscowości Wysiadłów iŁukawa.
Pozostało jeszcze do remontu dwie wiaty przystankowe, jeśli uda nam się
wygospodarować środki finansowe też zostanie wykonany ich remont.
Przygotowujemy się do remontu poboczy przy drodze Radoszki - Lenarczyce.
W najbliższy czwartek zostanie wykonane przyłącze elektryczne do do budynku
świetlicy w miejscowości Dacharzów.
Zakończyły się drobne remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Pęczyny
iŁukawa.
Gdy w tym roku będą jeszcze nabory wniosków z Funduszu Gospodarki ściekowej,
złożymy wniosek na budowę przydomowych
oczyszczalni
ścieków jak
i modernizację ujęcia wody w miejscowości Łukawa.
Rozliczyliśmy w ostatnim czasie budowę korektorów słonecznych i ogniw
fotowoltaicznych, które montowane były na terenie naszej gminy. Zostało
wykonanych 15 instalacji. Gdy będą kolejne nabory w przyszłych latach, wnioski
będziemy składać.
Pkt. 8
przystąpił do realizacji kolejnego 8 punktu porządku
obrad - opinii komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy,
Przewodniczący

Rady Gminy

zwrócił się
do Przewodniczącego
posiedzenia komisji o przedstawienie protokołu z posiedzenia.
Przewodniczący

Rady

Gminy

komisji gospodarki finansowej,
rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego przedstawił Protokół
Nr 3/2020 z dnia 26 października 2020 r. ze wspólnego posiedzenia komisji
gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego
i komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych
i porządku publicznego,( protokół w załączeniu).
radny Stanisław

Kolasiński

- przewodniczący

wspólnego
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Pkt.9
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego 9 punktu porządku
- Rozpatrzenia projektów i podjęcia uchwal.

a) Przewodniczący
Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok,

w

spraWIe

Wójt Gminy wnioskiem wprowadził zmiany do projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia
zmian
w
budżecie
Gminy
Wilczyce
na
2020
rok.
Zmiana polega na na tym, że :
l) W planie wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, S 4270 Zakup usług remontowych
zmniejsza się o 222.000 zł.
2) W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe,
S40 l O Wynagrodzenia osobowe zwiększa się o 160.000 zł.
Rani nie zgłosili zapytań do projektu uchwały.
poddał pod głosowanie
projekt uchwały
z uwzględnieniem zmian naniesionych do projektu uchwały, wprowadzonych przez
Wójta Gminy.
Przewodniczący

Radni

podjęli

Rady

Uchwałę

Gminy

Nr XXII/160/2020

w sprawIe wprowadzenia

zmian

w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok,
Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, "przeciw" -l radny, "wstrzymało się"
- O radnych.
b) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wilczyce na rok szkolny 2020/2021.
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący

Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Radni podjęli Uchwałę Nr XXII /161/2020 w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Wilczyce na rok szkolny 2020/2021.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, "przeciw" -O radnych, "wstrzymuję
się" - O radnych.
Uchwalone uchwały zostały podjęte w trybie jawnym, wraz z wykazem imiennych
głosowań w załączeniu do protokołu.
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Pkt. 11 - Wolne wnioski i informacje
W punkcie tym radni nie zabrali głosu.
Pkt. 12- Sprawy różne.
W sprawach różnych głos zabrali radni: Janusz Pietraszewski, Stanisław Kolasński,
Kazimierz Płaza, Adam Krakowiak i Wójt Gminy.
Wypowiedzi opublikowane sq w pełnej wersji nagrania obrad Sesji Rady Gminy,
które udostępnione jest w Biuletynie Informacji
Publicznej
na stronie
www.bip.wilczvce.pl
Pkt.13
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz 9:55 Przewodniczący
Gminy zamknął obrady XXII Sesji Rady Gminy.
Link do pełnej wersji nagrania obrad Sesji Rady Gminy
IV Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.wilczyce.pl
Protokołowała:

udostępniony jest

Alicja Król

RADA GMiNY
WilCZYCE
woj. świętoltnyskie
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