Protokół Nr XXIV/2020
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Sesja zwolana została zgodnie z art. 20 ust. l 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. 10:00 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.
Przewodniczący otwierając XXIV Sesję Rady Gminy poinformował, że na podstawie
art. 20 ust Ib 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.
Przewodniuący
Rady Gminy powitał radnych, sołtysów, gości zaproszonych,
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, mecenasa, pracowników Urzędu
Gminy.

Ad. 2
Przewodniuqcy Rady Gminy stwierdził, że obrady są prawomocne,
Gminy uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 15 radnych.

w Sesji Rady

Pkt. 3
Następnie I'rzcwodniczqcy Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad:
I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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 uchwal na Sesję Rady Gminy.
Opinia komisji o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2021 r. i o projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021- 2027.
8) Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilczyce na 2021 r.
i o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na
lata 2021-2027.
9)
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9) Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Wilczyce na 2021 r. i projektem
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027.
10) Rozpatrzcnic

projcktów

i podjęcie uchwal w sprawie:

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027,
b) uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2021 rok,
c) udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku,
d) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok,
e) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
f) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycic'li zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Wilczyce na 2021
rok.
g) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wilczyce na 2021 rok.
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h) wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie Im pasa drogowego dróg
gminnych na terenie Gminy Wilczyce.
II) Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Wilczyce
a) podj\;cie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Wilczyce
12) Rozpatrzenie Petycji w interesie publicznym:
a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Petycji Pana Arkadiusza Rakoczy
w interesie publicznym z dnia II grudnia 2020 r.
b) podj<;cie uchwały w sprawie rozpatrzenia Petycji Pana Piotra Sterkowskiego
w interesie publicznym z dnia 14 grudnia 2020 r.
13) Wolne wnioski i informacje.
14) Spraw)' różne.
15) Zakończenie obrad.
Przewodniczqcy Rady Gminy poinformował, że w dniu 22 grudnia wpłynął wniosek
Przewodniczlicego
Komisji gospodarki fmansowej, rolnictwa, drogownictwa,
promocji i rozwoju gospodarczego radnego Stanisława Kolasińskiego o umieszczenie
w porządku obrad Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2020 r. projektów uchwał
w sprawie:
zmieniającą
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
zryczałtowanej diety dla radnych Rady Gminy Wilczyce.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków pracy

.,

miesięcznej

.

płacy Wójta

Gminy.
Przewodnicz,!c)' Rady Gminy przeprowadził głosowanie w spawie
i wprowaclL.cniado porządku obrad wniosku o zmianę uchwały
_

przyjęcia

zmil'niaj'lc'l
uchwalę
w sprawie
ustalenia
wysokości
mIesIęcznej
zryczałtowanej
diety dla radnych Rady Gminy Wilczyce
i umieszczenia

projektu w punkcie 10 podp. "i"
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_

zmil'niajl!ca
Gminy

IV

uchwalę

w sprawie

ustalenia

warunków

pracy

i placy Wójta

punkcie 10 podp. "j".

Przewodniczllcy

Rady

w celu wprowadzenia

Gminy

ogłosił

przerwę

w obradach

Sesji Rady

Gminy

wniosku do systemu.

Po przel"\\'i' Przewodniczllcy
Rady Gminy wznowił obrady XXIV Sesji Rady
Gminy przystępujqc do realizacji
pkt 3 porządku obrad - zatwierdzenia porządku
obrad.
Przewodniczący
Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek w spawie przYJęcia
i wprowadzenia do porządku obrad wniosku o zmianę uchwały
zmieniająl'q
uchwalę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej zryczałtowanej
diety dla radnych
Rady Gminy Wilczyce
i umieszczenia projektu w punkcie
10 podp. J'

"Za" przyjęciem wniosku i umieszczenie
w punkcie l O podp. "i" projektu uchwały
zmieniajlll'q nchwalę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej zryczałtowanej
diety dla radnych
Rady Gminy Wilczyce
głosowało 11 radnych, "przeciw"

O radnych,

-l radnych wstrzymało

się od głosu.

Przewodniczący
Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek w spawie przYJęcia
i wprowadzenia do porządku obrad wniosku o zmianę uchwały
zmieniająl'a
uchwalę w sprawie ustalenia warunków pracy i placy Wójta Gminy
w punkcie 10 podp. "j".
"Za" przyj\;ciem wniosku i umieszczenie
w punkcie 10 podp. "j" projektu uchwały
zmieniajl}l'l! uchwalę
w sprawie
ustalenia warunków
pracy i placy Wójta
Gminy glosowało 11 radnych, "przeciw" O radnych,
4 radnych" wstrzymało się
"od głosu.
Przewodniuqcy

Rady

z uwzgłędllieniem

naniesionych

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Gminy

przedstawił

proponowany

porządek

obrad

zmian:

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 komisji o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2021 r. i o projekcie
Wielokll1iej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021- 2027.
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8)

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilczyce na 2021 r.
i o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na

lata :2021-2027.
9) Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Wilczyce na 2021 r. i projektem
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027.
10) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwal w sprawie:
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027,
b) uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2021 rok,
c) udzielenia pomocy linansowej w 2021 roku,
d) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok,
e) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021 rok.
ustalenia planu dofinansowania
form doskonalenia
zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Wilczyce na 2021

t) w sprawie

rok.
g) zatwierdzenia
h)
wysokości

planów pracy komisj i stałych Rady Gminy Wilczyce na 2021 rok.
2
stawek opłat pobieranych za zajęcie 1m pasa drogowego dróg

gminnych na terenie Gminy Wilczyce.
i) zmieniajl)cą uchwalę w sprawie ustalenia wysokości

miesięcznej

zryczałtowanej

diety dla radnych Rady Gminy Wilczyce.
j) zmieniaj~!ca uchwałę w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy.
II) Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Wilczyce
a) podj<.;cie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Wilczyce
12) Rozpatrzenie
a) podjęcie

Petycji w interesie publicznym:
uchwały w sprawie rozpatrzenia

Wójta Gminy

Petycji Pana Arkadiusza

Rakoczy

w inkl'l:sie publicznym z dnia 11 grudnia 2020 r.
b) podj<.;cie uchwaly w sprawie rozpatrzenia Petycji Pana Piotra Sterkowskiego
w interesie publicznym z dnia
13) Wolne wnioski i informacje.
14) Sprawy różne.
15) Zakończenie obrad.
Radny

Edward

Trznadel

zgłosił

14 grudnia 2020 r.

uwagę

techniczną

w sprawie

mikrofonów

dla

radnych.
Wśród radnych wywiązała się dyskusja
Wypowiedzi opublikowane są w pełnej wersji nagrania
które
udostępnione
jest
w Biuletynie
Informacji
www.bip.wilczvce.pl
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obrad Sesji Rady Gminy,
Publicznej
na stronie

Sekretarz

Gminy wyjaśniła, że mikrofony, wzmacniacz i dodatkowe nagłośnienie

były zamówione na dzisiejszą sesję Rady Gminy,
w terminie, realizacja zamówienia będzie z opóźnieniem.

nie zostało

dostarczone

Innych zapytań radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad.
Przewodniczący

Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony proponowany

porządek obrad.
"Za"

zatwierdzeniem

-o radnych,

porządku

obrad

głosowało

12

radnych,

"przeciw"

"wstrzymało się" -3 radnych.

Ad.4

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

Rady Gminy

poinformował, że Protokół z XX1l1 Sesji Rady
Gminy z dnia 30 listopada 2020 r. znajduje się do wglądu u insp. ds. obsługi Rady
Gminy, jest opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy w BlP.
Każdy zainteresowany zapoznać może się z treścią protokołu. Radni nie wnieśli

Przewodnicząl'Y

Rady

Gminy

uwag, nie wnioskowali o odczytanie protokołu.
Radny

Adam

Krakowiak

zadał pytanie do Przewodniczącego

Rady Gminy

w sprawie protokołu.
Do wypowiedzi radnego Krakowiaka ustosunkował się radny Leszek Sałata
JfYpowiedzi radnych opublikowane sq w pełnej wersji nagrania obrad Sesji Rady
Gminy. które udostępnione jest w Biuletynie Informacji publicznej na stronie
www.biD.wilczvn:.J}1)
Innych zapytań radni nie wnieśli.
Przewodniczący

Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjecie protokołu z XXIII

Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2020 r.
Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych, "przeciw" -o radnych, "wstrzymało
się" _ 4 radnych (wykaz głosowania imiennego w załqczeniu do protokołu).
Ad.5
Przewodniczący

Rady Gminy przystąpił do realizacji 5 punktu porządku obrad

Informacji Wójta z działalności między sesjami.
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Wójt Gminy poinformował, że na terenie Gminy odbył się konkurs na najpiękniejszą
dekorację świąteczną. W konkursie udział wzięło 8 zgłoszonych gospodarstw.
Dekoracje świąteczne oceniała komisja i dokonała wyboru. Wójt Gminy przedstawił
kolejność zajętych miejsc następnie wręczył dyplomy i nagrody.
Wójt Gminy poinformował, że rok 2020 był rokiem ciężkim ze względu na sytuację
epidemiologiczną, co przejawiało się szczególnie w pozyskiwaniu środków
finansowych na odbudowę dróg popowodziowych. Wójt Gminy nadmienił, że
w ciągu roku z funduszy
przeznaczonych na usuwanie klęsk żywiołowych
wyremontowaliśmy 5-7 dróg z pozyskanych środków finansowych zewnętrznych,
jednak poprzez epidemie koronawirusa nasza gmina i inne gminy nie otrzymały
wsparcia finansowego.
W ramach Funduszu Odnowy gruntów rolnych wykonaliśmy modernizację drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilczyce. Drogi popowodzi owe
realizowane były z Funduszu . Alternatywą dla gmin jest składanie wniosków
o pozyskanie środków finansowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Dofinansowanie wynosi do 80 %. W ramach tego funduszu złożyliśmy wnioski
o odbudowę 7-8 odcinków dróg popowodziowych.
Wójt Gminy wymienil zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 r,:
_ zadnie remontowe wykonane wokół budynku Urzędu Gminy, przebudowa
parkingu. Koszt zadania ponad 2 ł 6 tys zł.( demontaż starej nawierzchni,
ułożenie nowej ) . Wsparcie finansowe otrzymaliśmy ze strony urzedu
marszałkowskiego
_ Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Wilczyce tj. budynku Szkoły podstawowej w Darominie, m. innymi
wymieniono pokrycie dachowe, wykonano elewację budynku, wymieniono
stolarkę okienną, dokonano modernizacji kotłowni,. Koszt zadania 885 tys. zł.
Przy 20% udziale środków finansowych z budżetu gminy.
_ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilczycach, wymieniono
stolarkę
okienną.
wymieniono
instalacje
centralnego
ogrzewania,
zmodernizowano kotłownię w budynku. Wartość zadania 897 tys. zł.
Pożarnej
Termomodernizacja
budynku
remizy
Ochotniczej
Straży
podłogi,
w Radoszkach.
Wykonano elewację budynku, wymieniono
wybudowano nową kotłownię i wykonano ogrzewanie budynku.
Zadania powyższe wykonano ze środków przeznaczonych

na termomodernizację

budynków użyteczności publicznej.
W przyszłych latach również będziemy składać wnioski na wykonanie
termomodernizacji 5 budynków na terenie Gminy Wilczyce, remizy, świetlice
wiejskie.
Skorzystaliśmy z Programu "Razem dla dobra seniora".
Otrzymaliśmy środki
finansowe w wysokości ponad l mln zł. W programie tym nie był wymagany wkład
własny. Wykonano remont wewnątrz budynku, został wykonany ogólnodostępny
skwer dla mieszkańców gminy. Koszt tego zadania wyniósł 246 886 zł. Wykonaliśmy
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rówmez drobniejsze remonty
w budynku remizy OSP w Wilczycach,
wyremontowano łazienki 24 tys zł. i doposażono Klub seniora ( armatura łazienkowa,
kuchnia i meble do kuchni, piekarnik itp.) Koszt zadania ponad 70 tys. zł.
Zostal zakupiony nowy budynek świetlicy kontenerowej do miejscowości
Dacharzów.
Zostało częściowo zmodernizowane oświetlenie uliczne, w miejscowości Dobrocice,
i Tułkowice zamontowano nowy odcinek linii i uzupełnienia pojedynczych lamp
w miejscowościach na terenie gminy, wartość zadania ponad 35 tys. zł.
W ramach współpracy z Zakładem Energetycznym w ramach opłaty konserwacyjnej
oświetlenia ulicznego wymieniono dotychczasowe oprawy oświetleniowe na ledowe
wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Wilczyce, Przezwody i Daromin.
Dokonaliśmy modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęczyny. W ramach
tego zadania wykonano remont budynku wewnątrz. Koszt zadania ponad 13 tys. zł.
Wyremontowaliśmy wiaty przystankowe na terenie gminy w miejscowości
Wysiadłów i Lukawa. Koszt wykonania 30 tys. zł. W budżecie gminy mamy
zaplanowane S,! środki finansowe, jeżeli będzie możliwe planujemy dokonać
remontów wiat przystankowych w kolejnych miejscowościach na terenie Gminy.
Gmina nasza z pozyskanych środków finansowych w ramach Funduszu Odnowy
Gruntów Rolnych wykonała modernizacje drogi w miejscowości Wilczyce
Realizowaliśmy inwestycję wspólną z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łukawie,
Przekazaliśmy kwotę 15 tys. zł na remont pomieszczeń wewnątrz budynku.
W 2021 roku będziemy realizować zadanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Przeszedł wniosek na remont drogi w miejscowości Pęczyny, zadanie to będzie
realizowane w najbliższym czasie. Będzie realizowana też droga powiatowa
w miejscowości Wilczyce w kierunku Bugaja i droga powiatowa w miejscowości
Przezwody
do miejscowości
Daromin. Inwestycje
te będą realizowane
w pó7.niejszym terminie 2021-2022 r.
Ad.6

punktu 6 porządku obrad
_ opinii komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.

Przewodniczący

Rady Gminy przystąpił do realizacji

-przewodniczący wspólnego posiedzenia przedstawił Protokół
Nr 4/2020 z dnia 30 grudnia 2020 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 załqczeniu).
Radny

Jan Julia

Ad.7
Przewodniczący

Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 7 porządku obrad

_ Opinia komisji o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2021 rok i projekcie
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027
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Radny Stanislaw Kolasiński - Przewodniczący
Komisji gospodarki
finansowej
... przedstawił Opinię komisji o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2021 rok
i projekcie Wieloletniej
Prognozie
finansowej
Gminy
Wilczyce
na lata
2021-2027 (Protokól Nr 7/2020 z dnia 24 listopada 2020r.)

Ad.S
Prz('wodniczący
Rady Gminy przystąpił do realizacji punk 8 porządku obrad_ Opinii RIO o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2021 r.
_ Opinii RIO o Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata
2021-2027,
Skarbnik
Gminy przedstawiła
Uchwalę Nr 131/2020 VI Składu Orzekającego
Regionalnej
Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 23 listopada
2020 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilczyce na 2021 rok
(uc1l\mla w zalączeniu do niniejszego protokołu),
i Uchwałę Nr 133/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach
z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027 (uchwała

w zalączeniu do niniejszego protokolu).
Ad.')
W dyskusji nad projektem budżetu Gminy Wilczyce na 2021 r. i projektem
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027 głos zabrał
radny Edward Trznadel, radnyleszek Sałata, radny Janusz Pietraszewski,radny
Adam
Krakowiak

i radny Polit Eugeniusz.

Na z:ldane pytania odpowiedzi

udzielił Wójt Gminy.

Zap'1'!lInia i odpuwiedzi opublikowane są 11' pełnej wersji nagrania obrad Sesji Rady
Gmin.\', które udostępniune jest w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie
11'11'11',
hip. wilczvce.p/ )
Ad.1 ()
Prz(' \'odniczący
Rady Gminy przystąpił do realizacji
pOl7.~dku obrad - rozpatrzenia projektów i podjęcia uchwał:

kolejnego

lO punktu

a) 1'1'zewodniczllcy
Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały w sprawie
\ ::cłoletniej Pl"Ognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027
Radll~' Adam Krakowiak
powiedział, że nie jest w żadnej komisji i zwróci! się do
Przl''.vodniczącego Rady Gminy o wyjaśnienie projektu uchwały.
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powiedział, że radny otrzymał projekty uchwał,
zapoznał się z treścią, następnie Przewodniczący Rady Gminy, zwróci! się do
radnych o przegłosowanie projektu.

Przewodniczący

Rudy Gminy

Wśród radnych wywiązała się dyskusja w sprawie projektu.
Następnie Radny Adam Krukowiak doprecyzował pytanie poprosił o wyjaśnienie
czego dotyczy i jakich wysokości kwot Wielołetnia Prognoza Finansowa na łata
2021-2027.
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy poinformował, że Uchwała Wieloletniej Prognozy
Finansowej to dane, które wynikają z . Wszystkie zadania, które są zadaniami
Wieloletnimi, które nie zamykaj a się w roku budżetowym są odzwierciedleniem w
Wieloletniej Prognozie Finansowej,prognozowanej
na kolejne lata 2021-2027
w uchwale tej wpisujemy zadania, które są zadaniami wieloletnimi, których
wykonanie planowane jest na okres dwuletni np. budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków.
powiedział, że radny otrzymał projekt uchwały,
zapoznał się z treścią uchwały, do uchwały jest uzasadnienie.
Przewodniczący

Rady Gminy

Radni nie wnieśli innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwulę N r XXI V/170/2020 w sprawie Wieloletniej
Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027
Za podjęciem Uchwały głosowało 15 radnych",przeciw"

O radnych.

Prognozy

"wstrzymuję

się" Oradnych.
b) Przewodniczlley
Rady Gminy przedstawił projekt
uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2021 rok.

uchwaly

w sprawie

zwrócil się z zapytaniem do Wójta Gminy, zapytał czy
istnieje prognozowany plan odbudowy dróg w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 r.

Radny Adam Kralwwiak

poinformował, że zakładamy prognozę odbudowy dróg, jest
przygotowany
plan odbudowy
dróg popowodziowych.
Komisja
Urzędu
Wojewódzkiego wskazuje kolejność dróg do odbudowy i dofinansowania.
Wpisanych jest 21 dróg popowodziowych do odbudowy.

Wójt

Gminy

zapytał w sprawie drogi w wąwóz w miejscowości
Przezwody, radny sugerował wyłożyć drogę płytami.

Radny

Edward

Tn:nadel
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Polit nawiązał do zapytania radnego Krakowiaka w sprawie planu

Radny Eugeniusz

odbudowy

dróg,

zdał

pytanie

czy

jest

zrobiona

mapa

drogowa

dróg

dla poszczególnych miejscowości.
W sprawie drogi w I'rzezwodach Wójt Gminy poinformował, że będzie ona
realizowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w przyszłym roku.
Natomiast w sprawie mapy dróg, jest taka mapa dróg, niedawno była robiona na
której naniesione są wszystkie drogi gminne. Gdy drogi są zniszczone, zgłaszamy je
do Urzędu Wojewódzkiego, komisja szacuje straty dróg, określa wielkość
zniszczenia i kwalitikuje do odbudowy. Jako Gmina nie możemy wskazywać
kolejności ich wykonania.
Radni nie zgłosili innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę

Nr XXIV/171/2020

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

Wilczyce na 2021 rok.
Za podjęciem uchwaly głosowało 15 radnych, "przeciw"

O radnych, "wstrzymuję

się" O radnych.
c)

Przewodnicnlcy
udzielenia

Rady Gminy

pomocy linansowej

przedstaw iI projekt

uchwaly

w sprawie

w 2021 roku

zadał pytanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Starostwu Powiatowemu, czy pomoc ta dotyczy drogi powiatowej, jeśli tak, to której

radny Adam Krakowiak

drogi.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, poinformował, że
Gmina Wilczyce udziela pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego w kwocie
50 tys, zł na zadania wspólne drogowe, które są realizowane z powiatem. Pomoc ta
wynika z uchwaly budżetowej.
Radni nie zgłosili innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XXIV/I72/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

w 2020 roku
Za podjęciem uchwały glosowało 15 radnych, "przeciw" O radnych,,,wstrzymuję się"
O radnych.
d) Przewodniczllcy Rady Gminy przedstaw iI projekt uchwaly w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
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Wśród radnych trwała dyskusja w sprawie projektu uchwały.
Radny Eugeniusz
Polit, Edward Trznadeł
w sprawie zmian naniesionych
w projekcie uchwały - zakup materiałów i usług, kwoty naniesionej w załącznikach
do uchwały i uzasadnieniu.
wyjaśniła, że załącznik do uchwały
przygotowany a w uzasadnieniu wystąpił błąd pisarski.

Skarbnik

Gminy

jest

prawidłowo

Radni nie zgłosili innych zapytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę

Nr XXIV/173/2020

w sprawie

wprowadzenia

zmian

w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych",przeciw" O radnych "wstrzymuję się"
O radnych.
e) Przewodnicz~lcy Rady Gminy przedstawił
projekt uchwaly w sprawie
Gminnego Programn Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdzialania

Narkomanii

na 2021 rok.

zapytał w sprawie planu finansowego, czy ze środków
finansowych jest możliwość zakupu sprzętu nagłaśniającego.

Radny Adam Krakowiak

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy poinformował, że w tym roku ze względu na
panującą sytuację pandemii nie było możliwości, zobaczymy jaka będzie sytuacja
w przyszłym roku. Wójt Gminy nadmienił, że budynek remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej ujęty jest cia zadania termomodernizacji.
Radni nie zgłosili innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XXIV/174 /2020 w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021 rok.
Za podjęciem uchwaly glosowało 15 radnych",przeciw" O radnych, "wstrzymuję się"
O radnych.
f)

Przewodniczący
Rady Gminy przedstawił
projekt uchwaly w sprawie
ustalenia plann dolinansowania
form doskonalenia
zawodowego
nauczycieli
oraz ustaleniu
muksymulncj
kwoty dofinunsowaniu
oplut za kształcenie
nauczycieli zatnldnionych
w szkole prowadzonej przez Gminę Wilczyce na
2021 rok.
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Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę
Nr XXIV/175/2020
w sprawie ustalenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych
w szkole prowadzonej przez Gminę WiIczyce na 2021 rok.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,,,przeciw" O radnych, "wstrzymuję się"
O radnych.
g) Przewodnicz~lcy Rady Gminy przedstawil
projekt uchwaly w sprawie
zatwierdzenia planów pracy komisji stalych Rady Gminy Wilczyce na 2021 r.
radny Edward Trznadel zadał pytanie w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej.

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący
Komisji rewizyjnej, poinformował, że plan
pracy został opracowany i przegłosowany na komisji rewizyjnej.
Radny

powiedział, że na posiedzeniu Komisji zgłosił
do planu pracy Komisji punktu dotyczącego kontroli wydatków

Eugeniusz

wprowadzenie

Polit

inwestycji i remontów i zostal wprowadzony.
Radni nie zgłosili innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały
Przewodniczllcy Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XIV/176/2020
komisji stałych

w sprawie zatwierdzenia

planów pracy

Rady Gminy Wilczyce na 2021 r.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, "przeciw" O radnych, "wstrzymuję
się" O radnych.
h) Przewodniczący
Rady Gminy przedstawil
projekt uchwaly w sprawie
wysolwści stawek opiat pobieranych za zajęcie 1m! pasa drogowego dróg
gminnych

na terenie G miny Wilczyce.

zadał pytanie w sprawie
opłaty za zajęcie pasa
drogowego przez wodociągi, telekomunikację i gazociągi.

Radny

Adam

Knilwwial<

Odpowiedzi udzieli! Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina w drodze uchwały, ustała dla
dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek
opłaty za zajęcie pasa drogowego, jeżeli są inwestycje wykonywane przez daną firmę
na terenie gminy. Przy ustaleniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego uwzględnia
się m.inn. wielkość zajmowanej szerokości drogi,rodzaj zajęcia pasa drogowego
i inwestycji umieszczonej w pasie drogowym. itp.
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Radni nie zgłosili innych zapytań do przedstawionego projektu uchwały
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XlVI 177/2020 w sprawie wysokości stawek opłat
pobieranych za zajęcie l m~ pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy
Wilczyce.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych,,,przeciw" O radnych, "wstrzymuję się"
Oradnych.
i) Przewodniczący

Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej zryczałtowanej diety dla radnych
Rady Gminy Wilczyce.

Radny Janusz Pietraszewski zwrócił się do Przewodniczącego komisji gospodarki
finansowej radnego Stanisława Kolasińskiego o uzasadnienie projektu uchwały co
spowodowało taką podwyżkę.
Radny

Stanisław

Kolasiński

powiedział,

że analizując

rok poprzedni,

należy

zastanowić się nad zachowaniem radnych.
Wśród radnych wywiqzała się dyskusja w której głos zabrali m. innym radni:
radny Janusz Pietraszewski,

powiedział m. innymi, że każdą

podwyżkę należy

uzasadnić,
radny Eugeniusz Polit
zwrócił się do radnego Przewodniczącego Komisji
gospodarki finansowej radnego Stanisława Kołasińskiego o wskazanie podstawy
i źródła finansowania podwyżek diet dla radnych.
Radny Edward Trznadel nawiązał do Statutu Gminy, zwrócił się z zapytaniem do
radnego Leszka Sałaty, zapytał czy było zgodne ze Statutem Gminy jak radny w
poprzedniej kadencji nie był w żadnej komisji.
Radny Leszek Sałata odpowiedział, że nie było to zgodne ze Statutem.
Radny Edward Trznadel ponowił to samo pytanie do radnych Kazimierza Płazy,
Ziemowita Skórskiego, zapytał, że radni też niebyli ujęci od początku w pracach
żadnej komisji było to zgodne ze Statutem Gminy czy nie.
Radny Edward Trznadel nawiązał do S 52 ust. 3 Statutu Gminy, który mówi, że
radny powinien uczestniczyć w pracach co najmniej l Komisji.
Wśród radnych wywiqzała się dyskusja w której głos zabrali m. innymi:
radny Szymon Żyła, powiedział, że praca Wójta i rady gminy odzwierciedla się w
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wizerunku Gminy( Dom Seniora, ogólnodostępny skwer dla mieszkańców Gminy).
Radny zadał pytanie czy jest gdzieś tak w innej gminie, czy w tej gminie dzieje się
coś złego( wojny, podjazdy). Radny zwrócił się do radnego Pietraszewskiego,
powiedzial, że pyta l skąd te podwyżki. Według radnego tak rada jak i Wójt czy
Przcwodniczący Rady Gminy nikt nie ma sobie nic do zarzucenia.
Radny Edward Trznadel powiedział, że pyta co jakąś Sesję Rady Gminy aby
Przcwodniczący i \Viceprzewodniczący
złożyli informację odnośnie swojej pracy,

czy radni kiedy

uslyszeli,

przegłosowujecie,

że me chcecie

informacji,

a teraz

mówicie, że ciężko pracujecie.
Wśród radnych wywiązała

się dyskusja,

w której głos zabrał radny Leszek Sałata

i Janusz Pietraszewsld.
Radni nie wnieśli innvch

zapytai1 do przedstawionego

projektu uchwały

Radni podjęli Uchwalę Nr XXłV/178/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości miesięczncj zryczałtowanej diety dla radnych Rady Gminy Wilczyce.
Za podjęcicm uchwaly głosowało II radnych, przeciw" 4 radnych, "wstrzymuję się"
O radnych.
j) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwaly zmieniająca
w sprawie ustalenia warunków pracy i placy Wójta Gminy.
Radni nie zgłosili innych
Radni

podjęli

zapytai1 do przedstawionego

Uchwalę

N l' XXI V/179/2020

uchwałę

projektu uchwały

zmieniająca

uchwałę

w sprawie

uS1c11cniawalUnków pracy i płacy Wójta Gminy.
Za podjęcicm

uchwały

głosowało

11 radnych,

przeciw"

4

radnych,

"wstrzymuję

si\" O radnych.

pełnej wersji nagrania obrad Sesji Rady Gminy,
WrpOlviedzi opublikowane sq w
Biu/etynie Informacji
Publicznej
na stronie
kturc udostępnionc jest w
www.bip.wi/czvce.p/
Uchwa/onc

uchwa/y wraz z wykazem

imiennych

niniejszego protoko/II.
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głosowań

w załqczeniu

do

Pkt. 11
Przewodniczący Rady Gminy Wilczyce przyshlPił do realizacji pkt 11) porządku
obrad _ Rozpatrzenie skargi na dzialalność Wójta Gminy Wilczyce
a) podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Wilczyce
Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radę Gminy ,że wpłynęła skarga
Pana Tomasza Wiśniewskiego na działalność Wójta Gminy Wilczyce.
Został nadany bieg sprawy, skarga przekazana została do komisji skarg, wniosków
i petycji. Komisja wypracowała stanowisko w sprawie.
Radny Janusz Pietraszewski

zwrócił się do Przewodniczącego

Rady Gminy aby

skarga została publicznie przedstawiona.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zgodnie z uchwałą rady gminy z dnia 23
października 2018 r .zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy
Wilczyce rozdział 7 otrzymuje brzmienie: S 76 I. Przewodniczący Rady przekazuje
skargę, wniosek bądź petycję Komisji skarg, wniosków i petycji.
2. Komisja rozpoznając skargę, wniosek bądź petycję zobowiązana jest do:
l) wszechstronnego wyjaśnienia i rozpoznania podnoszonej w piśmie sprawy;
2) przygotowania projektu uchwaly z uzasadnieniem;
Sekretarz
Gminy wyjaśniła, że Przewodniczący komisji chce przedstawić
stanowisko komisji, rozdać radnym dokumentację w sprawie skargi , jest to
wyczerpujqce post~powanie.
przl'wodnicz:1cy Rady Gminy zwrócił się do Przewodniczącego Komisji skarg,
wniosków i petycji radnego Szymona Żyłę o przedstawienie protokołu komisji,
radnym rozdanie dokumentacji w celu zapoznania i wypracowania stanowiska
w sprawie.
Radny Szymon Żyła _ Przewodnicz:ICY Komisji skarg, wniosków i petycji
przcdstawi ł ProtokÓł Nr 812020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
Pn:ewodnicz:lcy

Rady Gminy zwrócił się do radnych o podsumowanie

i zajęcie

stanowisłUl w sprawie.
Radny Edward Trznadel zabral głos powiedział, że wg radnego nie jest wiadomo
o co chodzi IV treści tej skargi. Wg radnego Komisja powinna zaprosić skarżącego i
umożliwić wypowiedzenie się w sprawie.
R:Hłny Szymon Żyła powiedział, że podany tylko jest adres e-mail.
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Wg radnego Edwarda Trznadla
nie ma sensu rozpatrywania tej skargi, nie ma
doklGdnego adresu skarżącego. Treść tej skargi jest mętna i nie kompetentna , nie
wiadomo o co w niej chodzi.
Wójt Gminy powiedział, że takich skarg można pisać setki, powinno być oznaczenie
skarżącego.
adres,
aby można
było umożliwić
skarżącemu
uczestniczenia
w posiedzeniu komisji i zabranie głosu w sprawie.
radny Anna Kęsy przedstawiła
stanowisko w sprawie skargi na działalność Wójt
Gminy. Radna powiedziała, że po przeanalizowaniu całości dokumentacji w sprawie
sbrgi wynika, że ~ 74 ust. 4 Statutu Gminy mówi, że dostęp do informacji może
opicrać się o elcktroniczne środki przekazu, w tym Biuletyn Informacji Publicznej,
str0nę internetową Urzędu Gminy oraz e-mail.
Z powyższego wynika, iż Gmina Wilczyce nie ma obowiązku publikowania
w
Biulctynic
Informacji Publicznej
każdego dokumentu
stanowiącego
informację
publiczną, .
Gn'ina Wilczyce publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej dokumenty takie jak :
uchvGly Rady Gminy, zarządzenia Wójta, protokoły z posiedzeń Rady, protokoły
kO!;troli RcgionGlnej Izby Obrachunkowej,
Najwyższej
Izby Kontroli, Urzędu
K .'troli Skarbowej.
W 7wiązku z powyższym stwierdzić należy, iż Wójt Gminy Wilczyce nie dopuścił się
nar'lszenia Statutu Gminy Wilczyce jak i ustawy o dostępie do informacji publicznej.
M'l;~)C na uwadzc treść przepisów wskazanej wyżej ustawy, każdy obywatel może w
sp' 'ób wskazany w tej ustawie wystąpić do Gminy Wilczyce o udostępnienie
jakiejkolwiek informacji stanowiącej informację publiczną w rozumieniu wskazanej
ust"wy.
Rah~l zlożyłG ustny

wniosek

o uznanie

skargi

na Wójta

Gminy

za bezzasadną

WC'lości,
In'" 'ch stanowisk radni nie przedstawili.
PI"'f"wodniczqcy
Rady
Gminy
powiedział,
że zasadność
przedstawionego
sta"'lwiska
musimy
potwierdzić
przez głosowanie,
zwrócił
się do radnych
o r'7eglosowanie
wniosku złożonego przez radną Annę Kęsy w sprawie uznania
sk1'1i'gina Wójta Gminy za bezzasadną
Pn~wodnicz:lcy
W"

;\1

Rady Gminy

wp 'owadzcnia

w całości.

ogłosił przerwę

zgłoszonego

wniosku

w obradach

Sesji Rady Gminy

do systemu.

Po ' :'7.crwic Przcwodniczący Rady Gminy wznowił obrady XXIV Sesji Rady Gminy
pr;' SlęPUj,lC do reG\izacji pkt. \ ł porządku obrad rozpatrzenia skargi na działalność
W,' ;:1'1Gminy Wilczyce
a)' )'.!jęcit:'uchwGly w sprawie rozpatrzenia

skargi na działalność

'iIczyct:
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Wójta Gminy

Po i'l"zerwie w obradach sesJI Rady Gminy uczestniczyło

13 radnych

na ogólną

lic',,; 15 radnych.
Pn.c\\"odnicz:lcy Rady Gminy powiedział, że zasadność przedstawionego
stnnowiska musimy potwierdzić przez głosowanie zwrócił się do radnych
o pl"zegłosowanie wniosku złożonego przez radną Annę Kęsy w sprawie uznania
sk",.. j na Wójta Gminy za bezzasadną w całości.
GI('owanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów
W:':'.'sek zastal przyjęty następującą
proporcja głosów: "za" głosowało
13 ;':dnych, "przeciw" głosowało O radnych, "wstrzymuję się" - głosowało Oradnych
(w.1. /2 imiennego głosowania \li załączeniu do protokołu).
Prl. 'I'odniczqcy Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach Sesji Rady Gminy
w ce'u przygotowania uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminv Wilc/.ycc
Po p--zerwie Przewodniczący

Rady Gminy

wznowił obrady XXIV Sesji Rady

Gmirv.
Point' lrmowal, że realizujemy pkt. 11 porządku obrad - rozpatrzenia
dziah'lność Wójta Gminy Wilczyce, podjęcie uchwały.
a) w ~prawic rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wilczyce

skargi na

Przewodnicz:lcy Rady Gminy przedstawił treść uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na dzialnlność Wójta Gminy Wilczyce.
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionej uchwały.
Prze\\'odniczqcy Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę.
Radni podjęli Uchwałę

Nr XXIV/178/2020

w sprawie rozpatrzenia

skargi na

dziah:lność Wójta Gminy Wilczyce
Uch\":lła zos\:lla podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
"Za"podjęcicm uchwały głosowało 13 radnych, "przeciw" O radnych, "wstrzymuje
się" O radnych (wykaz imiennego glosowania w za/qczeniu do protoko/u)

Pkt. 2)

Przystępuj 'my do realizacji pkt 12) porządku obrad - Rozpatrzenie Petycji
w intl'l'csie publicznym:
a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Petycji Pana Arkadiusza Rakoczy
w intcrcsie publicznym z dnia 11 grudnia 2020 r.
b) podjęcic lIchwały w sprawie rozpatrzenia Petycji Pana Piotra
Sterkowskiego w interesie publicznym z dnia 14 grudnia 2020 r.
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Przewodniczqcy Rady Gminy poinformował, że wpłynęła petycja Pana Arkadiusza
Rakoczy w interesie publicznym z dnia II grudnia 2020 r. do rozpatrzenia przez
Radę Gminy Wilczyce.
Został nadany bieg sprawy, przekazana
została do komisji
i petycji. Komisja wypracowała stanowisko w fonnie uchwały.
Protokół komisji skrutacyjnej zostal już przedstawiony.
Prz('wodnicz:IL'Y
ze zgromadzon~!
stanowiska

\V

się do
Rady
Gminy
zwrócił
dokumentacją
w sprawIe, następnie

skarg,

radnych
zabranie

wniosków

o zapozname
głosu i zajęcie

sprawie.

radny Jan .J uda przedstawił
stanowisko w sprawie petycji w interesie publicznym
Arkadiusza Rakoczy. Poinformował. że podjęcie uchwały o treści zaproponowanej w
petycji jcst na ()bccną chwilę niezasadne. Zadaniem radnego nie ma potrzeby podejmowania
uchwaly odnośnic zakazu dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym
albowicm już norma prawna wyrażona w zapisach Konstytucji RP chroni obywateli przed
jakąkolwiek formą dyskryminacji. Odnośnie wskazanych w treści zaproponowanej uchwały
zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywoływaną
przez wirus SA lZS-CoV-2 planowanych od 2021 roku podejmowanie uchwały w tym
zakre,ic jest pr/cdwczesne. biorąc pod uwagę iż brak jest na obecną chwilę aktu prawnego
nakazt1j~!cegopr.',ymusowe szczepienia wszystkich obywateli RP,
Podj~cic wsk~l/,;l11ej W petycji uch\\'aly jt:st zarówno niczasadne i przedwczesne
i Petycjo; nalei,y uznać jako jako bCl,zasadn.), Rudny zlożyl ustny wniosek o uznanie petycji
za bel.lasadn:!

\I

całości,

Innych stanowisk radni nie przedstawili.
Prze l'odni{'I.::('y Rady Gminy
ogłosi! przerwę
w obradach
w celu wprowadzenia
zgłoszonego wniosku do systemu.

Sesji Rady Gminy

Po pr/.crwie l'rzcwodniczący Rady Gminy wznowił obrady XXIV Sesji Rady Gminy
przy~;":pu.iąc do realizacji pkt. 12 -Rozpatrzenie Petycji w interesie publicznym:
a) podj<;L'ie uchwały w sprawie rozpatrzenia Petycji Pana Arkadiusza Rakoczy
"" interes:e publicznym
Przewodniez:!ey
stano'\'iska

Rady

z dnia II grudnia 2020 r.
Gminy

musimy potwierdzić

poinformował,

że

zasadność

przedstawionego

poprzez głosowanie.

Przewodniez:lcy
Rady Gminy zwrócił się do radnych o przegłosowanie
wniosku
złoi,""L'go JlI'/"Z radnego Jana ludę w sprawie uznania petycji za bezzasadną
w c:ilości.
GI"Cr'wanie I.ostało przeprowadzone
w trybie jawnym, zwykłą większością głosów
Wniosek
został przyjęty
następującą
proporcja
głosów:
"za" głosowało
15
rad:':' .h, "prze -iw" głosowało O radnych, "wstrzymuję się - głosowało O radnych.
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rtlllnicJ,:)l'Y Rady Gminy
w c:!u przygotowania
uchwały

ogłosił przerwę w obradach Sesji Rady Gminy
w sprawie rozpatrzenia Petycji Pana Arkadiusza

PI7.C

Rakoczy w interesie publicznym

z dnia 11 grudnia 2020 r.

Po I'rzerwic

Rady

Przewodniczący

Gminy

wznowił

obrady

XXIV

Sesji Rady

Gminy.
POi'''-lI"Ill0wal.

że realizujemy

w i.'\ ':",:sie publicznym:
:1) podj<;cie uchwały

pkt.

12 porządku

w sprawie rozpatrzenia

\\' intc:",'sie publicznym

obrad

- Rozpatrzenie

Petycji Pana Arkadiusza

z dnia 11 grudnia 2020

Petycji
Rakoczy

l'.

Przcwodnicz:. cy Rady Gminy przedstawił treść uchwały w sprawie rozpatrzenia
Pc! ..... i Pana !\rkadiusza Rakoczy w interesie publicznym z dnia 11 grudnia 2020 r.
Radn. nic zg\o';i!i zapytań do przedstawionej uchwały.
Prz<'\\odnicz:]cy Rady Gminy poddał pod głosowanie

uchwałę.

Ra""j podjl'\i Uchwalę Nr XXIV/181/2020 w sprawie rozpatrzenia Petycji Pana
A"'''' 'iusza lhkoczy w interesie publicznym z dnia 11 grudnia 2020 l'.
Uc' \'''~b z()';tała podjęta
w trybie jawnym,
zwykłą
większością
głosów.
,,7"" 'odj<;ciell1 uchwały głosowało 13 radnych, "przeciw" O radnych, "wstrzymuje
si<;" () radnych (wykaz imiennego glosowania w zalqczenill)

r:, '~')
Pc:

j::my do dalszej

I

r

obrad

- Rozpatrzenie

Pana Piotra
Rady Gminy poinformował,
że wpłynęła petycja
rozpatrzenia
w interesie publicznym z dnia 14 grudnia 2020 l'. do

:Z:ld<;(,miny Wilczyce.
. nad:l:1Y bieg sprawy. przekazana
'ii. K,J!l1isja wypracowała stanowisko

Pl'"

"odnicz:lcy

z'

"'llcnt:Kją i wypracowania

R"
pt.
ości
1':'"
w
w'
d"

pkt 12) porządku

ii w interesie publicznym:
. ,.:j<;cic' lIchwały w sprawie rozpatrzenia Petycji Pana Piotra
:rko\'.-s!jego w interesie pllblicznym z dnia 14 grudnia 2020 r.

Pl"'''\'odnicz:)cy
S' "'wskitt'0
V'
Z,

realizacji

Rady

Gminy

zwrócił

została do komisji
w fonnie uchwały.
się do radnych

stanowiska

skarg,

wniosków

w celu zapoznania

się

w sprawie.

. Zil'\:lOwit Skórsld przedstawił stanowisko w sprawie petycji w interesie
':1ym! 'ana Piotra Sterkowskiego.
Radny powiedział, że podjęcie uchwały
z:lproponowanej
w petycji jest na obecną chwilę niezasadne. Zadaniem
'o nic ma potrzeby podejmowania
uchwały odnośnie zakazu dyskryminacji
'iu politycznym,
społecznym i gospodarczym
albowiem już norma prawna
'na \\' zapisach Konstytucji RP chroni obywateli przed jakąkolwiek
formą
11lin:1Cii. Odnośnie
wskazanych
w treści
zaproponowanej
uchwały
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za:'''" :adanych przez Rząd RP masowych szczepień na chorobę COVID-19
WY'
\ywan~~przez wirus SARS-CoV-2 planowanych od 2021 roku w ocenie radnego
p
nowanie uchwały w tym zakresie jest przedwczesne, biorąc pod uwagę iż brak
jest na obc'cną chwilę aktu prawnego nakazującego przymusowe szczepienia
wSi',:'"tkich obywateli RP.
p , 'jc w,kazanej w petycji lIchwaly jest zarówno niezasadne i przedwczesne
i Pl' 'r; n~llcży uznać jako jako bezzasadną. Radny złożył ustny wniosek o uznanie
pCI

'la hl/zasadną w całości,

II" ,11 stanowisk radni nie przedstawili.
Pr" "'Jdniczący
Rady Gminy poinformował,

że

zasadność

przedstawionego

sI:'
';ska musimy potwierdzić poprzez głosowanie.
Pr,
dniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o przegłosowanie wniosku
z1C" '~o przez radnego Ziemowita Skórskiego w sprawie uznania petycji za
be,

'ldną w całości.

Gl

"':mie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów
,'.,: został przyjęty następującą proporcją głosów: "za" głosowało 13
", "przeciw" głosowało O radnych, "wstrzymuję się - głosowało O radnych.

\'.'
r~l.
P:'

~dniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach Sesji Rady Gminy
:1 przygotowania
uchwal)' w sprawie rozpatrzenia Petycji Pana Piotra
"'skiego w interesie publicznym z dnia 14 grudnia 2020 r.

IV

S'

'rwie Przewodnicz:lcy Rady Gminy wznowił obrady XXIV Sesji Rady
przystąpił do reałizacji pkt. 12 porządku obrad - Rozpatrzenie Petycji

pr'

GIl'
IV '

'

'sie publicznym:
"odjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Petycji Pana Piotra Sterkowskiego

'\' interesie publicznym z dnia 14 grudnia 2020 r.
p..

dnicz:lcy Rady Gminy przedstawił treść uchwały w sprawie rozpatrzenia
I'ana Piotra Sterkowskiego w interesie publicznym z dnia 14 grudnia 2020 r.

Pel

::c zgłosili zapytaó do przedstawionej uchwały.
.IIliczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę.

R;\

P:"

p" "odjęli
Uchwale; Nr XXIV/181/2020 w sprawie rozpatrzenia Petycji Pana
P'
lcrkowskiego w interesie publicznym z dnia 14 grudnia 2020 r.

t'
Z
SIC

j"

r

została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
,'L:ciemuchwały głosowa lo 13 radnych, "przeciw" O radnych, "wstrzymuje
radnych (wykaz imiennego g/o,\'o\l'ania w za/ączeniu)

':1

l

\,.

'I

Idniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 13 pkt. porządku obrad":nioski i informacje,
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powiedział, że złożył wniosek do Przewodniczącego
Rady Gminy i nie uzyskał odpowiedzi. Następnie radny przedstawił ustnie treść
wniosku. Ponadto radny nawiązał do protokołu pokontrolnego z Regionalnej Izby
Obrachunkowej.

Radny Janusz Pietraszewski

Przewodniczący

.
.
pIsemnie.

Rady

Gminy

powiedział,

że odpowiedź

zostanie

udzielona

Wypowiedzi opublikowane są w pełnej wersji nagrania obrad Sesji Rady Gminy,
które udostępnione jest w Biuletynie Informacj i Publicznej na stronie
www.bip.wilczyce.pl
Pkt.14

W sprawach różnych głos zabrała Pani Urszula Mazurkiewicz
sołtys wsi
Przezwody, powiedziała, że współpraca sołtysa, Koła Gospodyń Wiejskich z Wójtem
Gminy, radnym miejscowości Przezwody Panem Trznadlem i Radą Gminy układała
się bardzo dobrze.
Przewodniczący

Rady Gminy złożył życzenia noworoczne.

Pkt.15

W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 13:13 Przewodniczący
Gminy zamknął obrady XXIV Sesji Rady Gminy.

Rady

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

Protokołowała:

Alicja Król

!,r RADA m~~lNY

PRZEWODNICZĄCY

cI:.ADY

WILCZ CE

GMINY

JanRnźmi/

woj. święto!'.rzyskie
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