Protokół Nr XXXVII 2018
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 23 października 2018 r.

Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późno zm.)
Obrady rozpoczęto o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Wilczyce.
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 XXXVI 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 13 radnych na ogólną liczbę 15 radnych.
Nieobecni na Sesji rady Gminy radni: Jarosław Borowski i Michał Smiechowski
- (listy obecności w załączeniu do niniejszego protokołu)
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany projekt porządku
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) Rozpatrzenie

projektów

i podjęcie uchwal w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok,
b) wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Wilczyce
do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności
pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności
Publicznoprawnych,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce.
8) Informacja z analizy oświadczeń majątkowych przedłożonych Przewodniczącemu
Rady Gminy przez radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji.
9) Sprawozdanie z działalności komisji stałych za 2018 rok.
10) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wilczyce w roku
szkolnym 2017/2018.
11) Zapytania i interpelacje radnych.
1

12) Wnioski i zapytania.
13) Sprawy różne.
14) Zakończenie obrad.
Ad.3

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony proponowany
porządek obrad. Za zatwierdzeniem porządku obrad głosowało 13 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 XXXV Sesji Rady
Gminy z dnia 28 sierpnia 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, przyjmując protokół jednogłośnie.
Ad.5

Wójt Gminy podziękował za udzielone poparcie w wyborach samorządowych, za
zaufanie i oddanie głosu. Wójt pogratulował wyboru radnym, licząc na dobrą
i owocną współpracę w nowej kadencji.
Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między Sesjami, poinfornlOwał,
że kończymy zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Odnowy wsi Świętokrzyskiej
Pierwszym realizowanym zadaniem była budowa ogrodzenia przy
remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tułkowicach , drugim zadaniem będzie budowa altany
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszkach.
Zakończyliśmy
remont dróg powodziowych
realizowanych
w II etapie
tj. drogi Wilczyce Ostra Góra- Jakubówka, odcinka drogi w Tułkowicach, droga w
Darominie, Pęczynach, Wilczycach ( łącznik) i odcinek drogi w Darominie termin
realizacji tego odcinka jest do 26 października 2018 r. W 2018 r. odbudowaliśmy
ponad 10 dróg, 3 drogi wykonaliśmy wspólnie z powiatem.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że zaplanowane mamy środki finansowe na
termomodernizację budynku Urzędu Gminy (nowego
i starego), trzech szkół na
terenie gminy i budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielaszowie.
Planujemy budowę ujęcia studni chemizacyjnej w miejscowości Pielaszów.
Przygotowany mamy teren pod budowę, staramy się o przyłączenie energii
elektrycznej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wiosną ujęcie chemizacyjne będzie
już funkcjonowało.

2

Ad. 6 i 7

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

Rady Gminy przystąpił do realizacji

zwrócił się do przewodniczącego
komisji
ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku
publicznego o przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji.
Przewodniczący

Rady

Gminy

przewodniczący komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury,
sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego przedstawiła Protokół
Nr 6/2018 z dnia 22 października 2018 r. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych
rady gminy - (protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Radna Teresa Pilch

Ad.7

przystąpił do realizacji
porządku obrad - rozpatrzenia projektów i podjęcia uchwał

Przewodniczący

Rady

Gminy

kolejnego

7 punktu

a) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok, ,
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXXVI1226/2018
w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok,

w sprawie wprowadzenia

zmian

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
b) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Wilczyce do Rejestru
Należności
Publicznoprawnych
oraz
określenia
rodzaju
należności
pieniężnych, których dane są przekazywane
do Rejestru Należności
Publicznoprawnych
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXXVI /227/2018 w sprawie wyrażenia zgody na
wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Wilczyce do Rejestru Należności
Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są
przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
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c) Przewodniczący

Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającą uchwałę

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im.
Stanisława Młodożeńca w Wilczycach
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXXVI/228/2018
zmieniającą uchwałę w sprawie
utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława
Młodożeńca w Wilczycach,
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
d) Przewodniczący

Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającą 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 XXXV
uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce.

/223/2018

zmieniającą uchwałę w sprawie

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, I radny przeciw.
Uchwalone uchwały w załączeniu do niniejszego protokołu.
Ad.8

przystąpił do realizacji 8 pkt. porządku obrad Informacji z analizy oświadczeń majątkowych przedłożonych Przewodniczącemu
Rady Gminy przez radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Przewodniczący

Adam Krakowiak

Rady Gminy

- Przewodniczący Rady Gminy przedstawił Informację z analizy

oświadczeń majątkowych przedłożonych Przewodniczącemu Rady Gminy przez
radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji ( informacja w załączeniu do
niniejszego protokołu).
Ad .9

przystąpił do realizacji 9 pkt. porządku obrad sprawozdania komisji stałych za 2018 r.
Przewodniczący

Rady Gminy

Pilch - Przewodnicząca
komisji ochrony środowiska, oświaty,
kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego przedstawiła
sprawozdanie z działalności komisji za 2018 r. ( sprawozdanie w załączeniu do
niniejszego protokołu)
Radna Teresa
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Radny Edward
Trznadelprzewodniczący komisji gospodarki finansowej,
rolnictwa, drogownictwa, promocji rozwoju gospodarczego przedstawił
sprawozdanie z działalności komisji za 2018 r. (sprawozdanie w załączeniu do
niniejszego protokołu)
Radny Stanislaw Kolasiński - przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił
sprawozdanie z działalności komisji za 20 I8 r. ( sprawozdanie w załączeniu do
niniejszego protokołu)
Przewodniczący
Rady Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności Rady
Gminy Wilczyce za 20 I 8 r. ( sprawozdanie w załączeniu do niniejszego protokołu)
Ad. 10.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 10 pkt. porządku obrad Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wilczyce w roku
szkolnym 2017/2018.
Wójt Gminy przedstawił Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
Wilczyce w roku szkolnym 2017/2018.
Radni nie wnieśli uwag, przyjmując Informację jednogłośnie
(informacja
w załączeniu do niniejszego protokołu)
Ad.H
W zapytaniach i interpelacjach radni nie zabrali głosu.
Ad 12.
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Ad.13

W sprawach różnych głos zabrali:
radna Teresa Pilch, radna Elżbieta Smolarska, radna Anna Kęsy, radny
Aleksander Bidas, radny Eugeniusz Król pogratulowali Wójtowi Gminy bardzo
dobrego wyniku w wyborach i wyboru w pierwszej turze, podziękowali
za
dotychczasową i miłą współpracę podkreślając, że była to bardzo dobra i owocna
współpraca w tej kadencji w Radzie Gminy i z Wójtem Gminy. Radni życzyli
dalszej dobrej i owocnej współpracy w nowej kadencji.
Radny Jan Roźmiej podziękował radnej Teresie Pilch za zaangażowanie
i odnowienie pomnika poległych żołnierzy w miejscowości Dacharzów.
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radnym, sołtysom,
przedstawicielom rad sołeckich, radnym powiatowym, Policji, przedstawicielom Izb
Rolniczych, Dyrektorom szkół, pracownikom Gminy,
Biblioteki za dobrą
współpracę w minionej kadencji.

Adam Krakowiak-

Przewodniczący

Rady Gminy podziękował

podziękował radnym, radnym powiatowym, Policji, sołtysom,
jednostkom współpracującym z gminą za bardzo dobrą współpracę, którą jak Wójt
podkreślił, że w minionej kadencji układała się bardzo dobrze.
Dzięki tak dobrej współpracy w każdej miejscowości naszej Gminy od miejscowości
Pielaszów po miejscowość Wysiadłów udało się nam coś zrobić (m. in. place
zabaw, drogi czy jakiekolwiek inne zadania inwestycyjne). Udało nam się pozyskać
środki finansowe ponad 5 mln złotych na realizację tych zadań inwestycyjnych.
Naszym zadaniem jest służyć mieszkańcom i zaspakajać ich potrzeby.
Wójt Gminy nadmienił, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami nt. " Czyste
powietrze". Zainteresowanie ze strony mieszkańców było duże. Program zakłada
dofinansowanie na poziomie 90 % w zależności od dochodów na członka rodziny.
Program jest długoterminowy, rozłożony na 10 lat, obejmuje ocieplenie ścian
i stropów, wymianę okien, stolarki drzwiowej i centralnego ogrzewania itp.
Wnioski będą składane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach, który będzie obsługiwał naszą Gminę.
Wójt

Gminy

Zdzisława Zaczkiewicz

- sołtys miejscowości Zagrody podziękowała radnej Teresie

Pilch za współpracę, za starania i realizacje zadań na rzecz miejscowości Zagrody.
Sołtys pogratulowała Wójtowi i radnym wyboru na następną kadencję.
pogratulował Wójtowi Gminy
w imieniu swoim i Komendanta Policji w Dwikozach wysokiej wygranej
w pierwszej turze wyborów, pogratulował radnym wyboru, życzył owocnej pracy
i dobrej współpracy. Podziękował radnym ustępującej kadencji za dotychczasową
miłą i dobrą współpracę.
Lech Siudak - przedstawiciel

Policji w Dwikozach

Ad. 14

W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz.9:50
Gminy zamknął obrady XXXVI Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Alicja Król

RADA G ~INY
WILCZYCE
woj. świętokrzyskie
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Przewodniczący

Rady

