PROTOKÓŁ Nr XXIX /2021
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 28 maja 2021r.

Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia s marca 1990 r.
o samorządzie gmimym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn zm.).
Obrady Sesji Rady Gminy rozpoczęto o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy
w Wilczycach.
W sesji uczestniczyli: radni, 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 XXIX Sesję Rady Gminy poinfomował, że na
podstawie art. 20 ust lb ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) obrady Rady Gminy są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad
są udostępnione w Biuletynie lnfomacji Publicznej i na stronie intemetowej
gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyj ęty.
Przewodniczący Rady Gminy powitał radnych, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy,
SkarbnikaGminy,mecenasa,sołtysów,gościzaproszonych,pracownikówUrzędu
Gminy, j ednostek organizacyj nych.
Ad.2

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że obrady są prawomocne, w Sesji
Rady Gminy uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 15 radnych, co stmowi
93'33 % .

Ad.3

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek
obrad:

1) Otwarcie Sesji i powitanie.

2) Stwierdzenie quorum.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5) Infomacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
6) Przedstawienie raportu o stanie Gminy za 2020 r.
7) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.

8) 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) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu,
d) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu, ul. Koseły 22,
27-600 Sandomierz na uchwałę Nr XXXIII/ 192/2014 Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce.
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce.

9) Wolne wnioski i informacje.
10) Spraw różne.
11 ) Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy poinfomował, że w dniu 17.05.2021r. wpł)mął
wniosek od Przewodniczącego Klubu radnego Janusza Pietraszewskiego
o umieszczenie w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Gminy infomacji
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Gminy Wilczyce oraz

Przewodniczącego Rady Gminy

wraz z odpowiedzią

z dnia 10.05.2021 r. na w/w skargę.

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do glosowania wniosh] złożonego
przez
Przewodniczącego
Klubu
radnego
Janusza
Pietraszewskiego
w sprawie umieszczenia w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Gminy
infomacji z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przez Wojewodę
Świętokrzyskiego

dotyczącego skargi z dnia 12.04.202lr. na działanie Rady

Gminy Wilczyce oraz Przewodniczącego Rady Gminy wraz z odpowiedzią
z dnia lo.05.2021r. na w/w skargę.

Przewodniczący Rady Gminy poinfomował, że infomacja zostanie umieszczona
w pkt. 9 podpunkcie - „ a"
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością
głosów.

Za" przyjęciem wniosku głosowało
radnych, „wstrzymuję się" -0 radnych.

3

radnych,

,,przeciw"

-
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Przewodniczący Rady Gminy poinfomował, że w wynilai przeprowadzonego
głosowania wniosek został odrzucony.
Radni nie wnieśli zapytań i uwag do proponowanego porządku obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
proponowany porządek obrad.

poddał

pod

głosowanie

„Za" zatwierdzeniem porządku obrad głosowało
-1 radny, „wstrzymuję się" -0 radnych.

przedstawiony

13 radnych, „przeciw"

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością
głosów.

Pkt. 4
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół z XXVIII Sesji Rady
Gminy z dnia 17 marca 2021 r. znajduje się do wglądu u insp. ds. obshigi Rady
Gminy, jest opublikowany na stronie intemetowej Urzędu Gminy w BIP.
Każdy zainteresowany może zapoznać się z treścią protokołu.

W sprawie protokołu glos zabrał radny Adam Krakowiak, powiedział, że
Protokół z Sesj i rady Gminy ukazał się dopiero wczoraj , nie jest odnotowany ftkt,
że Przewodniczący Rady Gminy prowadził obrady Sesj i niezgodnie z wcześniej
zatwierdzonym porządkiem obrad, łącząc 2 punkty razem, wskazane zostało to
w piśmie Wojewody. Fakt ten nie został odnotowany w protokole.

Sekretarz Gminy sprostowała, że protokół z Sesji Rady Gminyjest sporządzony
w sposób zwięzły, jest udostępnione całe nagranie dźwięk i obraz, w protokole
•]est zairirs, że pełna wersja nagrania obrad Sesji Rady Gminy udostępniona jest
w Biuletyrie lnf io:rmcnji Publicznej.

Radny Janusz Pietraszewski powiedział, że Wojewoda wskazuj e jednak, że jest
nielegalne łączenie razem tych punktów.
Radni nie wnioskowali o odczytanie protokołu i nie wnieśli innych zapytań.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyj ęcie protokołu.
„Za"
-3

przyjęciem

radnych,

protokołu

„wstrzymało

głosowało

się" - 0 radnych

w załączeniu do protokołu) .
3
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radnych,

„przeciw"
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Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością
głosów.

Pkt. 5
Wójt Gminy przedstawił

infomację

z działalności między Sesjami,

poinfomował, że czekamy na wykonawcę na budowę placu zabaw przy szkole
podstawowej w miej scowości Łukawa. Przygotowujemy się do przeprowadzenia
przetargu na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków jak również
będziemy ogłaszać przetarg na budowę drogi od miejscowości Dobrocice w
kierunku miej scowości Pielaszów.

Trwakoszeniepoboczyprzydrogachnatereniegminy,sązapytaniawtejsprawie.
Przeprowadzono remont cząstkowy drogi w miejscowości Ocinek.
Remontujemy drogę od miejscowości Zagrody do miejscowości Pęczyny,
kolejnym etapem będzie kopanie rowów w miejscowości Przezwody od drogi

powiatowej do końca wsi i będziemy realizować kolejne zadania, które będą

v"ikały w trakcie
W ostatnim czasie odbył się konkurs na naj piękniej szą kraszankę wielkanocną.
Następnie Wójt Gminy podziękował Pani Kierownik Biblioteki i wszystkim
osobom za zaangażowanie i wzięcie udziału w konkursie wielkanocnym,
przedstawił protokoły z rozstrzygnięcia konkursu i wręczył nagrody.
Wójt Gminy poinfomował, że najprawdopodobniej obchody „Bitwy pod
Pielaszowem" i „Dożynki" będą skromne jak w roku ubiegłym, chyba , że
w międzyczasie nastąpią zmiany w sytuacj i epidemiologicznej .

Pkt. 6

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacj i pkt. 6 porządku obrad Przedstawienie raportu o stanie Gminy za 2020 r.
Wójt Gminy przedstawił raport o stanie Gminy za 2020 rok /rczporf
w zdączeniu do protokołu).
Pkt. 7
Przewodniczący Rady Gminy

przystąpił do realizacji kolejnego 6 punktu

porządku obrad -opinii Komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Przewodniczącego wspólnego
posiedzenia komisji o przedstawienie protokołu z posiedzenia.
4

Radny Stanislaw Kolasiński -przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji
przedstawił Protokół Nr 5/2021 z dnia 27 maja 202 lr. ze wspólnego posiedzenia
Komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju
gospodarczego i Komisj i ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia,
spraw socjalnych i porządku publicznego /p#ofokóź w zczłgcze#!.3//.

Pkt.8
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego 7 punm
porządku obrad -Rozpatrzenia projektów i podjęcia uchwal.
a) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniająca
uchwa]ę w sprawie Wielo]etniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce
na lata 2021-2027,

Radni nie zgłosili zapytań do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały .
Radni podjęli Uchwałę Nr XXIX/214/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie
Wielo]etniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027,
Za
podjęciem
uchwały
głosowało
- 0 radnych, „wstrzymuję się" - 1 radny.

13

b) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt

radnych,

,,przeciw"

uchwab w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok,

Radni nie zgłosili zapytań do projektu uchwały .

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Radni podjęli Uchwalę Nr XXIX/215/2021 w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok.
„Za"
podjęciem
uchwały
głosowało
- 0 radnych, „wstrzymuję się" - 1 radny.,

13

radnych,

„przeciw"

c) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powiatowi Sandomierskiemu
Radni nie zgłosili zap)ftań do projektu uchwały .

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały
w udzielenia pomocy finansowej powiatowi Sandomierskiemu
Radni podjęli Uchwalę Nr XXEV216/2021 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej powiatowi Sandomierskiemu

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, ,,przeciw" -0 radny, ,,wstrzymuję
się" - 0 radnych.

d) Pizewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
przekazania do Woj ewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi
Prokuratora Rej onowego w Sandomierzu, ul. Koseły 22, 27-600 Sandomierz
na uchwałę Nr XXXIII/192/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada
2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce.

Radni nie zgłosili zapytań do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu, ul. Kosep 22,
27-600 Sandomierz na uchwałę Nr XXXIII/192/2014 Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce.
Radni podjęli Uchwalę Nr XXIX/217/202l w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora
Rejonowego w Sandomierzu, ul. Koseły 22, 27-600 Sandomierz na uchwałę
Nr XXXIII/192/2014 Rady Gminy Wilczyce

z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu, ul. Koseły 22,
27-600 Sandomierz na uchwałę Nr XXXIII/192/2014 Rady Gminy Wilczyce
z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce.
Za
podjęciem
uchwały
głosowało
- 0 radnych, „wstrzymuję się" -0 radnych.

14

radnych,

„przeciw"

e) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce.
Radni nie zgłosili zapytań do projektu uchwały .
Przewodniczący Rady Cminy poddał pod głosowanie projekt uchwały
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce.

Uchwała została odrzucona następującą proporcją głosów: ,za" glosowalo
4 radnych, „przeciw"10, „wstrzymuję się" 0 radnych.

Uchwabi zostabi podjęte w trybie jawnym, z;wykła większością głosów, wraz

z wykazem imiemych głosciwań w załączeriu do protokołu.
Pkt. 9

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 9 pkt. porządku obrad Wo]ne wnioski i informacje.
W punkcie tym glos zabra]i :
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Przewodniczącego Rady.
Nawiązał do porządku obrad Sesji Rady Gminy z którego został pominięty
punlst inteipelacje, powiedział, że mieszkańcy zgłaszają do radnego potrzeby dla
swojej miejscowości i zgłosił, że za wyjątkiem 3 dróg w miejscowości

Daromin, które są w dobrym stanie pozostałe są w stanie złym wymagającym
napraw. Zwrócił się o możliwość naprawy dróg remonterem.

radny Leszek Sałata nawiązał do wypowiedzi radnego Krakowiaka, powiedział
m. inn. że radny mówi jak się zachowuje obecny Przewodniczący Rady Gminy,
a zapomniał jak się zachowywał kiedy był Przewodniczącym Rady Gminy
w poprzednich kadencjach.
Wójt Gminy nawiązał do pisma Wojewody i przedstawionych w piśmie
argumentów. W dalszej części wypowiedzi poinfomował w sprawie remontu
dróg remonterem -prace się przedłużaj ą .

Następnie wywiązała się dyskusja pomiędzy radnym Adamem Krakowiakiem,
radnym Leszkiem Salatą i radnym Januszem Pietraszewskim.

Pkt.10- Sprawy różne.
W punkcie tym głos zabra]i :

radny Janusz Pietraszewski w sprawie wysypania kamieniem lub położenia
asfaltu na drodze Wilczyce -Sobótka.

radny Eugeniusz Polit w sprawie Klubu Radnych, zamontowania lampy
oświetlenia ulicznego, drogi w kierunku Hydrofomi w miejscowości Łukawa.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy .

Pkt.11-Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 11 :04 Przewodniczący Rady
Gminy Wilczyce zamknął obrady XXIX Sesji Rady Gminy Wilczyce.

Link do pełnej wersji nagrania obrad Sesji Rady Gminy udostępnior[y jest
w Biuletynie lnf io:rmacji Publicznej na stronie www. bź
Protokołowała : Alicja Król
•,'-`.
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