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Protokół Nr XXVI/202I
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 24 lutego 2021r.

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.).
Z przyczyn technicznych obrady Sesji Rady Gminy rozpoczęto o godz. 9:08:54
w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach.
W sesji uczestniczyli: radni, 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.a
Przewodniczący otwierając XXVI Sesję Rady Gminy poinformował, że na
podstawie art. 20 ust l 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, mecenasa, sołtysów, gości zaproszonych, pracowników Urzędu
Gminy, jednostek organizacyjnych.

Ad.2

Pr.zewodniczący

Rady Gminy stwierdził, że obrady są prawomocne, w Sesji

Rady Gminy uczestniczyło 13 radnych na ogólną liczbę 15 radnych co stanowi
86,67%.
Nieobecny na Sesji Rady gminy radny Krzysztof Burek i radny Szymon Żyła.
Ad.3

Przewodniczący

I)
2)
3)
4)
5)

Rady Gminy

przedstawił proponowany porządek obrad:

Otwarcie Sesj i i powitanie.
Stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
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6) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za 2020 r.
7) Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy za 2020 r.
8) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
9) Rozpatrzenie

projektów i podjęcie uchwal w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilczyce na lata 2021-2027,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok,
c) w sprawie przekazania do Woiewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Kielcach skargi
.
z dnia l lutego 2021 r. na uchwałę Rady
Gminy w Wilczycach Nr IX/46/20 II z dnia 14 listopada 20 II r. w sprawie
uchwalenia Miejscowego Płanu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Wilczyce w granicach sołectw gminy,
d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy
Wilczyce" ,
e) przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2021 r.
f) przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyce.
10) Analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego.
II) Wolne wnioski i informacje.

12) Sprawy różne.
13) Zakończenie obrad.

Wójt Gminy wnioskował o wycofanie z porządku obrad Sesji Rady projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Wilczyce.

Wniosek Wójt Gminy uzasadnił nieuzyskaniem przez Gminę Wilczyce do dnia
Sesj i Rady Gminy uzgodnień w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Aktualizacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej wydawanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Kielcach.
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Po uzyskaniu stosownych uzgodnień wymieniona Uchwała będzie przedmiotem
obrad na kolejnej Sesji Rady Gminy Wilczyce.
Radny Adam Krakowiak złożył ustny wniosek i przedłożył Przewodniczącemu
Rady Gminy projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
miesięcznej zryczałtowanej diety dla radnych Rady Gminy Wilczyce,
i projekt
uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy.
Wśród radnych wywiązała się dyskusja.
Radny Eugeniusz Polit powiedział, przedstawił projekt uchwały zmieniającą uchwałę w
sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Wilczyce, następnie projekt uchwały złożył do
Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował,
kolejnej Sesji Rady Gminy Wilczyce.

że projekty uchwał będą przedmiotem

obrad na

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania wniosku
złożonego przez Wójta Gminy w sprawie wycofania z porządku obrad Sesji Rady
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji
Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyce.
Radny Edward Trznadel zabrał głos w sprawie porządku obrad Sesji Rady
Gminy, powiedział, że nie był do końca przedstawiony.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że proponowany porządek obrad
zostal przedstawiony, po przeprowadzeniu głosowania wniosku zostanie
ponownie przedstawiony.
"Za" wycofaniem z porządku obrad
O radnych, " wstrzymało się" 2 radnych

głosowało

Ilradnych

"przeciw"

Przewodniczący
Rady Gminy poinformował, że wniosek został przyjęty
uchwała została wycofana z porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Gminy
Wilczyce.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad Sesji
Rady Gminy Wilczyce z uwzględnieniem naniesionej zmiany w porządku
obrad.
l) Otwarcie Sesji i powitanie.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
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4) Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5) Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
6) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za 2020 r.
7) Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy za 2020 r.
8) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
9) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilczyce na lata 2021-2027,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok,
c) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach skargi
z dnia I lutego 2021 r. na uchwałę Rady
Gminy w Wilczycach Nr IX/46/20 II z dnia 14 listopada 20 II r. w sprawie
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Wilczyce w granicach sołectw gminy,
d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Wilczyce" ,
e) przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2021 r.
10) Analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego.
II) Wolne wnioski i informacje.
12) Sprawy różne.
13) Zakończenie obrad.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony porządek
obrad.
"Za" zatwierdzeniem porządku obrad głosowało
-I radny, "wstrzymuję się" - Iradny.

II

radnych,

"przeciw"

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym , zwykłą większością
głosów (wykaz głosowania w załączeniu).
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Pkt. 4
Przewodniczący

Rady Gminy poinformował, że Protokół z XXV Sesji Rady

Gminy z dnia I lutego 2021 r. znajduje się do wglądu u insp. ds. obsługi Rady
Gminy, jest opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie
Informacji publicznej. Każdy zainteresowany może zapoznać się z treścią
protokołu. Radni nie wnieśli uwag, nie wnioskowali o odczytanie protokołu.
"Za"
przyjęciem
protokołu
głosowało
-O radnych, "wstrzymało się" - O radnych.
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Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym
głosów (wykaz głosowania imiennego w załqczeniu).

radnych,

"przeciw"

, zwykłq większościq

Pkt. S

przedstawił informację z działalności między Sesjami.
Wójt Gminy poinfOllliował, że w najbliższym czasie będziemy podpisywać
umowę na budowę placu zabaw w miejscowości Łukawa. Będziemy
przystępować do organizacji
przetargu, następnie realizacji zadania.
Koszt zadania wyniesie ponad 100 tys. zł. Plac zabaw usytuowany będzie obok
szkoły w miejscowości Łukawa.
Przygotowujemy
projekty na wykonanie termomodemizacji
budynków
użyteczności publicznej, do programu wpisanych jest 5 budynków są to szkoły,
remizy i świetlice wiejskie. Aby złożyć kompletny wniosek musimy przygotować
projekty. W chwili obecnej rozstrzygamy zapytanie ofertowe na wykonanie
zadania.
Czekamy na wyznaczenie terminu podpisania umów na odbudowę i remont dróg
z Funduszu Odbudowy Dróg Samorządowych. W tym roku naj prawdopodobniej
nie będziemy realizować odbudowy dróg ponieważ środki finansowe nie będą
przekazywane samorządom. Złożonych mamy 7 wniosków, zobaczymy, które
zadania się zakwalifikują i które będą realizowane.
Składaliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na świetlice środowiskowe,
do programu wpisane mamy 2 budynki, budynek remizy OSP w miejscowości
Pielaszów i w miejscowości Tułkowice. Czekamy na rozstrzygnięcie projektu.
Przygotowujemy się do projektowania budynku świetlicy w miejscowości
Przezwody. Na wkład własny przeznaczone są środki finansowe otrzymane
z funduszu covidowego. W międzyczasie pojawiły się kolejne programy, które
dają korzystniejsze dofinansowanie z których Gmina mogłaby skorzystać. Wkład
własny który jest przeznaczony na wykonanie tej inwestycji przeznaczony będzie
na inne zadania
Wójt

Gminy
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Pkt.6
Jan Roźmiej - Przewodniczący Rady Gminy przedstawił sprawozdanie za 2020
rok( sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
Pkt. 7- Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy za
2020 r. (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
Radny Stanisław Kolasiński -Przewodniczący komisji gospodarki finansowej,
rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego przedstawił
sprawozdanie za 2020 r. (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
Radny Jan Juda -Przewodniczący Komisji ochrony środowiska, oświaty,
kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego przedstawił
sprawozdanie za 2020 r. ( sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
Radny Kazimierz Płaza - Przewodniczący Komisji rewizyjnej przedstawił
sprawozdanie za 2020 r. ( sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
Radny Michał Śmiechowski - z-ca Przewodniczącego komisji skarg, wniosków
i petycji przedstawił sprawozdanie za 2020 r. ( sprawozdanie w załączeniu do
protokołu).
Pkt. 8
Przewodniczący Rady Gminy 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.

wspólnego

Radny Jan Juda -przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji przedstawił
Protokół Nr 2/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. ze wspólnego posiedzenia stałych
komisji Rady Gminy tj. 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).
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Pkt.9
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego 9 punktu
porządku obrad - Rozpatrzenia projektów i podjęcia uchwal.
a) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce
na lata 2021-2027
Radny Edward Trznadel zapytał o kwotę przychodów
finansowych, z czego powstała.

wolnych środków

Radny Eugeniusz Polit zadał pytanie do planu dochodów wykazanych
na 2020 r. i lat następnych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zapytał
kogo dotyczą wynagrodzenia i dlaczego wzrastają w kolejnych latach.

Na zadane pytania odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy.
Innych zapytań radni nie zgłosili.
(wypowiedzi opublikowane są w pelnej wersji nagrania obrad Sesji Rady Gminy,
które udostępnione jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
www.bip.wi/czyce.pl )
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXVI/190/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 202 I-2027,
Za
podjęciem
uchwały
głosowało
-O radnych, "wstrzymuję się" - Oradnych.,
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radnych,

rzeciw"
"P

b) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawIe
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok,
Radni nie zgłosili zapyta':, do projektu uchwały.
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poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok,
Przewodniczący

Radni podjęli

Rady

Uchwalę

Gminy

Nr XXVI/I 91/202 I w sprawie wprowadzenia zmian

w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok,
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, "przeciw"
się" - O radnych.

-o radny,

"wstrzymuję

c) w sprawie przekazania
do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego
w Kielcach skargi
z dnia 1 lutego 2021 r. na uchwalę
Rady Gminy w Wilczycach Nr IX/46/2011 z dnia 14 listopada 2011 r.
w
sprawie
uchwalenia
Miejscowego
Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach solectw gminy,

Radni nie zgłosili zapytań do projektu uchwały
poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie orzeb7;lni" rio Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
skargi.
z dnia l lutego 2021 r. na uchwałę Rady Gminy
w Wilczycach Nr IX/46/20 11 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wilczyce
w granicach sołectw gminy,
Przewodniczący

Rady

Gminy

Radni podjęli Uchwalę Nr XXV1/92/2021 w sprawie w sprawie przekazania
do Woiewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach skargi
z dnia 1 lutego 2021 r. na uchwalę Rady Gminy w Wilczycach
Nr IX/46/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy Wilczyce w granicach
solectw gminy,

Za
podjęciem
uchwały
głosowalo
- Oradnych, "wstrzymuję się" - Oradnych.
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radnych,

rzeciw"
"P

d) Przewodniczący
Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia
pożyczki
na
wyprzedzajl}ce
finansowanie
zadania
inwestycyjnego
pn. "Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków
na
terenie Gminy Wilczyce",
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Radny Edward Trznadel zapytał o całkowity koszt zadania inwestycyjnego,
ponadto radny poprosił o wyjaśnienie zapisu w projekcie uchwały" pożyczka
długoterminowa" .
Na zadane pytania odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy.
Innych zapytań radni nie zgłosili.
(wypowiedzi opublikowane sq w pełnej wersji nagrania obrad Sesji Rady Gminy,
które udostępnione jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
www.bip. wilczycepl)
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXVI /193/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające
finansowanie
zadania inwestycyjnego
pn. "Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce",
Za
podjęciem
uchwały
głosowało
- l radny, "wstrzymuję się" - Oradnych.
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radnych,

rzeciw"
"P

e) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2021 r.
Radni nie zgłosili innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XXVI /194/2021 w sprawie przyjęcia gminnego
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2021 r.
Za
podjęciem
uchwały
głosowało
- Oradnych, "wstrzymuję się" - Oradnych.
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radnych,

rzeciw"
"P

Uchwalone uchwały zostały podjęte w trybie jawnym, wraz z wykazem imiennych
głosowa/l w załqczeniu do protokołu.
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Pkt.l0
Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego,
przyjmując
sprawozdanie bez uwag.

Pkt.9 - Wolne wnioski i informacje.
W punkcie tym radni nie zabrali głosu.

Pkt.l0 - Sprawy różne.
W sprawach różnych głos zabrał radny Edward Trznadel, radny Janusz
Pietraszewski, radny Adam Krakowiak, radny Stanislaw Kolasiński, radny
Kazimierz Plaza, radny Leszek Salata i Wójt Gminy Robert Paluch.

o godz.

10:35 obrady Sesji Rady Gminy
Stan radnych wynosił 12.

opuścił radny Edward Trznadel.

Wypowiedzi opublikowane sq w pełnej wersji nagrania obrad Sesji Rady Gminy,
które udostępnione jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
www.bip.wilczycepl

Pkt.H Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem tematyki obrado godz. 10:41: 18 Przewodniczący
Rady Gminy zamknął obrady XXVI Sesji Rady Gminy Wilczyce.
Link do pełnej wersji nagrania obrad Sesji Rady Gminy udostępniony jest
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.wilczycepl
Protokołowała:

Alicja Król
/łfL
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