Protokół Nr 11112018
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 28 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994 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 radny Adam Krakowiak,
protokołowała przebieg obrad Pani Alicja Król - insp. ds. obsługi Rady Gminy.
Przewodniczący otwierając III Sesję Rady Gminy poinformował, że na podstawie
art. 20 ust i b ustawy z dnia 8 marca i990 I: o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
20i8 r. poz. 994 z późno zm.). 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.
Następnie 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 14 radnych na ogólną liczbę 15 radnych.
Nieobecny na Sesji radny Leszek Sałata.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt porządku obrad:
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 21 grudnia 2018 r. wpłynął
wniosek Wójta Gminy o umieszczenie w prządku obrad Sesji Rady Gminy projektu
uchwały:
zmieniająca uchwałę Nr Il/8/20 18 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy
Przewodniczący Rady Gminy podał pod głosowanie wniosek Wójta.
Radni jednogłośnie przegłosowali 14 głosami "za" ( wykaz imiennego głosowania
w załączeniu do niniejszego protokołu)
Przewodniczący

Rady Gminy poinformował,

że

projekt uchwały zostanie

umieszczony w pkt. 12 podpunkcie - "l"
Następnie Przewodniczący rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad:
I) Otwarcie Sesji i powitanie.
2) Stwierdzenie quomm.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
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5) Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
6) Rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Wilczyce
a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności
Wójta Gminy Wilczyce w związku z nieprawidłowościami przy
budowie drogi przy posesji 226/2
7) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
8) Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2019 r.
9) Opinia RIO o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata
2019-2026,
10) Opinia komisji o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2019 r. i projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026,
11) Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Wilczyce na 2019 r. i projektem
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026
12) Rozpatrzenie

projektów

i podjęcie uchwal w sprawie:

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026,
b) uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2019 rok,
c) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok,
d) udzielenia pomocy finansowej w roku 2019 roku,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce,
f) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
g) ustalenia wysokości diet przysługujących radnemu,
h) ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z sali narad Urzędu
Gminy Wilczyce,
i) ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie
dożywiania"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
j) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
Programem
osłonowym w zakresie dożywiania"
Posiłek w szkole w domu" na lata
2019-2023,
k) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych Programem osłonowym
w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole
w domu" na lata 2019-2023
l) zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wilczyce na 2019 r.
ł) zmieniająca uchwałę Nr 1I/8/20 18 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada
2018 r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy
13) Wolne wnioski i informacje
14) Sprawy różne.
15) Zakończenie obrad.
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Ad.3
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
Przewodniczący
Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony porządek
obrad. Za zatwierdzeniem porządku obrad głosowało 14 radnych (wykaz głosowania
imiennego w załączeniu do niniejszego protokołu) .
Ad.4

przystąpił do realizacji 4 punktu porządku obrad
- przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący

Rady Gminy

Przewodniczący

Rady Gminy poinformował, że Protokół z II Sesji Rady Gminy

z dnia 30 listopada 2018 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 14 radnych ( wykaz głosowania imiennego
w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.5
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 5 punktu porządku obrad
Informacji Wójta z działalności między sesjami.
Wójt Gminy poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na termomodernizacje
budynków użyteczności publicznej na terenie naszej gminy. Zadanie podzielone jest
na dwa etapy. W pierwszym etapie wykonamy odnowę budynków Urzędu Gminy
nowego i starego oraz remizy Ochotniczej straży Pożarnej w Pielaszowie.
Zadanie to będziemy realizować w 2019 r.
W 2020 r. realizować będziemy drugi etap zadania tj. wykonamy termomodernizację
budynków szkół w Wilczycach, Radoszkach i Darominie. Kwota przetargu jest
wyższa niż zakładaliśmy.
Wójt Gminy poinformował, że dokonano odbioru budynku rekracyjno-sportowego
dla sportowców.
Wójt Gminy poinformował, że uczestniczył w spotkaniach opłatkowych , które
odbywały się w szkołach na terenie gminy.
Wójt Gminy podziękował radnym za pacę, za wkład, za poświęcenie na rzecz
samorządu.
Wójt Gminy podziękował gospodarzom gminnego Święta Plonów, sołtysom,
strażakom, szkołom, mieszkańcom, pracownikom, seniorom , Kołom Gospodyń
Wiejskich.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że w miesiącu grudniu odbyło się spotkanie
z Mikołajem dla dzieci z terenu naszej gminy, które finansowane było z funduszy
sponsorów. W spotkaniu uczestniczyli, radni, sołtysi, mieszkańcy, przedsiębiorcy.
Wójt Gminy podziękował sponsorom za wsparcie finansowe tej uroczystości.
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Wójt Gminy poinformował, że rozstrzygnięty został Konkurs na "Najpiękniejszą
Dekorację
Świąteczną
na terenie
Gminy
Wilczyce
w 2018
r."
Do konkursu zgłoszonych było 10 dekoracj i świątecznych. Dla zwycięzców zostały
przyznane dyplomy i ufundowane nagrody pieniężne.
Wójt Gminy podziękował Kołom Gospodyń Wiejskich i Kołu Klubu Seniora za
dobrą współprace, pomoc i wsparcie w organizacji spotkań na terenie Gminy.
Ad.6
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 6 punktu porządku obrad Rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Wilczyce
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że komisja skarg wniosków i petycji
rozpoznała skargę i wypracowała stanowisko w tej sprawie. Przewodniczący komisji
przedstawił protokół Nr 2/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. (protokół w załączeniu do
niniejszego protokołu).
radny Stanisław
Kolasiński
powiedział, że Rada Gminy zapoznała się
z dokumentacją budowy drogi, treścią skargi i dokonała jej oceny. Komisja skarg,
wniosków i petycji rozpoznała skargę i wypracowała swoje stanowisko w sprawie
skargi w formie uchwały. Zdaniem radnego jest podtrzymanie stanowiska komisji,
która przyjęła jednogłośnie stanowisko, uznając skargę za bezzasadną w całości
i wnioskowała o uznanie skargi za bezzasadną w całości przez Radę Gminy, w
związku z tym należy podjąć stosowną uchwałę w sprawie.
Innych zapytań radni nie zgłosili.
Radni podjęli Uchwalę NI' 111/ 15/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej
działalności
Wójta Gminy Wilczyce w związku z nieprawidłowościami przy
budowie drogi przy posesji 226/2.
Za podjęciem Uchwały głosowało 13 radnych, I radny wstrzymał się od głosu.
(wykaz imiennego głosowania w załqczeniu do niniejszego protokołu)
Ad.7

punktu 7 porządku obrad
- opinii komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
Przewodniczący

Rady Gminy przystąpił do realizacji

Radny Jan Juda -przewodniczący

komisji

ochrony

środowiska ... przedstawił

Protokół Nr 1/2018 z dnia 27 grudnia 2018 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
IV załqczeniu do niniejszego protokołu).
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Rady Gminy poinformował, że obradowała komisja rewizyjna,

Przewodniczący

zwrócił się do Przewodniczącego komisji o przedstawienie protokołu z posiedzenia.
Rady Janusz Pietraszewski -Przewodniczący komisji przedstawił Protokół Nr
2/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. (protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.8 - 9
Przewodniczący

Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 8 i 9 porządku obrad-

- Opinii RIO o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2019 r.
- Opinii RIO o Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce
2019-2026,

na lata

przedstawiła Uchwałę Nr 162/2018 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2018 rok
(uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
oraz
Uchwałę Nr 163/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026 ( uchwała
li! załączeniu do niniejszego protokołu).
Sekretarz

G miny

Ad.IO
Przewodniczący

Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 10 porządku obrad

- Opinia komisji o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2018 rok i projekcie
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026,
Radny Edward Trznadel - przewodniczący komisji gospodarki finansowej ...

przedstawił Protokół Nr 2/2018 z dnia I I grudnia 2018 r. (protokół w załączeniu do
niniejszego protokołu).
Radny Janusz Pietraszewski

- przewodniczący komisji rewizyjnej

przedstawił Protokół Nr 2/2018 z dnia 5 grudnia 20 I 8 r. (protokół
niniejszego protokołu).
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załączeniu do

Ad.U

Radni nie prowadzili dyskusji nad projektem budżetu Gminy Wilczyce na 2019 r.
Ad.12

przystąpił do realizacji
porządku obrad - rozpatrzenia projektów i podjęcia uchwał
Przewodniczący

Rady

Gminy
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kolejnego

12 punktu

a) Przewodniczący
Rady Gminy
Wiełołetniej Prognozy Finansowej

przedstawił projekt uchwały w sprawie
Gminy Wiłczyce na łata 2019-2026

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr 111/ 16/2018 w sprawie w sprawie Wieloletniej
Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2026
Za podjęciem Uchwały glosowało

Prognozy

14 radnych.

b) Przewodniczący
Rady
Gminy
przedstawił
uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2019 rok

projekt

uchwały

w

sprawie

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę
Wilczyce na 2019 rok .

Nr 111/ 17/2018

Za podjęciem uchwały głosowało

w sprawie

uchwalenia

budżetu

Gminy

14 radnych.

c) Przewodniczący
Rady
Gminy
przedstawił
projekt
uchwały
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

w

sprawie

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr 111/18/2018 w sprawie wprowadzenia
Gminy Wilczyce na 2018 rok
Za podjęciem uchwały głosowało

zmian w budżecie

14 radnych.

d)
Przewodniczący
Rady Gminy przedstawił
udzielenia pomocy finansowej w roku 2019

projekt

uchwały

w sprawie

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę
w roku 2019

Nr 111/19/2018

Za podjęciem uchwały głosowało

w sprawie

udzielenia

pomocy

finansowej

14 radnych.

e) Przewodniczący
Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniająca
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce
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uchwałę

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały
Radni podjęli Uchwałę Nr 111/20/2018
Statutu Gminy Wilczyce

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
f) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr 111/21/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2019 rok.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
g) Przewodniczący

Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie

ustalenia

wysokości diet przysługujących radnemu.
Radny Płaza Kazimierz poprosił o wyjaśnienie projektu, zapytała jakie diety były
w poprzedniej kadencji Rady Gminy.
Zmiany w projekcie Uchwały wyjaśniła Sekretarz Gminy.
Innych zapytań radni nie zgłosili .
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr 111/22/2018
przysługujących radnemu.

w sprawie ustalenia

wysokości

diet

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
h) Przewodniczący

wysokości opłat
Wilczyce,

Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia

pobieranych

za korzystanie z sali narad Urzędu Gminy

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr lIII 23 12018 w sprawie ustalenia wysokości opłat
pobieranych za korzystanie z sali narad Urzędu Gminy Wilczyce,
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Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
i) Przewodniczący
Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawIe
ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie
dożywiania"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący
Rady Gminy poddał pod głosowanie
projekt uchwały
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie
dożywiania"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,.
Radni podjęli Uchwałę Nr III/ 2412018

w sprawie

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
j)

przedstawił projekt uchwały w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
Programem
osłonowym w zakresie dożywiania"
Posiłek w szkole w domu" na lata
2019-2023,
Przewodniczl}cy

Rady

Gminy

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr III/25 /2018
w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla
osób objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania" Posiłek w szkole
w domu" na lata 2019-2023,
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
przedstawił projekt uchwały w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych Programem osłonowym w zakresie dożywiania "Posiłek
w szkole w domu" na lata 2019-2023

k) Przewodniczący

Rady

Gminy

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr 111/26 /2018
w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych Programem osłonowym
w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole w domu" na lata 2019-2023
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
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I) Przewodniczący
Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wilczyce na 20189r.
radny Jan Juda -Przewodniczący komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury,
sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego przedstawił projekt planu
pracy komisji na 2019 rok.
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu planu pracy.
radny Janusz Pietraszewski -Przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił projekt
planu pracy komisji na 2019 rok.
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu planu pracy.
radny Edward Trznadel -Przewodniczący komisji
gospodarki finansowej ,
rolnictwa, drogownictwa promocji i rozwoju gospodarczego
przedstawił projekt
planu pracy komisji na 2019 rok.
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu planu pracy.
radny Szymon Żyla -Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji przedstawił
projekt planu pracy komisji na 2019 rok.
Radni nie zgłosili zapytaJ1 do przedstawionego projektu planu pracy.
Przewodniczący

Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Radni podjęli Uchwalę Nr IW 27 12018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy
komisji stałych Rady Gminy Wilczyce na 2019 r.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
I) Przewodl1iczllCY Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniająca uchwałę
Nr II/8/20 18 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia
warunków pracy i płacy Wójta Gminy
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr 111/28 /2018 zmieniająca uchwałę Nr II/8/2018 Rady
Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia warunków pracy
i płacy Wójta Gminy
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwalone uchwały wraz z wykazem imiennych glosowań w zalqczeniu do
niniejszego protokolu.
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Ad. 13
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 13 pkt. porządku obradwolne wnioski i informacje.
W punkcie tym radni nie zabrali głosu.
Ad. 14
W sprawach różnych głos zabrali:
radny Kazimierz Płaza zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady Gminy
o dopracowanie
fonn komunikacji
dotyczących
powiadomień
radnych
nieuczestniczących w pracach komisji o terminach odbywania posiedzeń komisji
stałych Rady Gminy Wilczyce.
radny Edward
Trznadel
zaproponował
przewodniczących poszczególnych komisji stałych.

aby

radnych

powiadamiali

Mieszkaniec miejscowości Łukawa zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy
o wyjaśnienie zmian w Uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
warunków pracy i płacy Wójta Gminy
Na zadane pytanie przez mieszkańca Sekretarz Gminy udzieliła wyjaśnień w sprawie
zmian dokonanych w Uchwale.
Ad. 17
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. I I :40 Przewodniczący
Gminy zamknął obrady III Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Alicja Król
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