Protokół Nr XXXl2021
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 16 czenvca 2021 r.

Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia S marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz.713).
Obrady rozpoczęto o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach.
W sesji uczestniczyli: radni, Wójt Gminy i pracownicy (listy obecności
w załączeniu do protokołu).
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Jan ROŹITIiej,protokołowała
przebieg obrad Pani Alicja Król- insp. ds. obsługi Rady Gminy.
Przewodniczący otwierając XXX Sesję Rady Gminy poinformował, że na podstawie
art. 20 ust i b ustawy z dnia 8 marca i990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z
2020 r.poz. 7i3). Obrady Rady Gminy są transmitowane i utnvalane 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.
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 13 radnych na ogólną liczbę 15 radnych co stanowi S6,67 %.
Nieobecni na sesji Rady Gminy radni: Eugeniusz Polit i Edward Trznadel.
Pkt.3
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad:
l) 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) Debata nad raportem o stanie Gminy za 2020 r.
7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce wotum zaufania
za 2020 rok.
S) Opinia RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2020 r.
9) Dyskusja nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2020 r.
IO)Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wilczyce.
11) Opinia RIO o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy Wilczyce.
12) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
13) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwal w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
b) udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2020 rok,
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c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach,
d) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości,
e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
14) Wolne wnioski i informacje.
15) Sprawy różne.
16) Zakończenie obrad
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony porządek
obrad.
"Za" zatwierdzeniem porządku obrad głosowało -13 radnych, "przeciw" wstrzymał się" - radny (wykaz głosowania imiennego w załączeniu).

°

°

radny,

Pkt. 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 XXIX Sesji Rady
Gminy z dnia 28 maja 2021r. 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 13 radnych, "przeciw"
radnych "wstrzymuję się "O" radnych (wykaz
głosowania imiennego w załączeniu.

°

Pkt. 5
Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami, poinformował,
że w chwili obecnej szykujemy się do ogłoszenia przetargu na budowę studni
w miejscowości Łukawa, zakończone zostały prace geologiczne.
W tym roku
w pierwszym etapie planujemy zakończyć wiercenie studni, na drugi rok będziemy
realizować kolejną część zadania remont przepompowni, budynku i włączenie studni
w sieć wodociągową.
Trwają prace na drogach uzupełniania nawierzchni dróg remonterem.
W piątek będzie rozstrzygnięcie przetargu na budowę drogi gminnej PielaszówDobrocice.
Trwają rozmowy z Firmą, która będzie robiła projekty
na remont świetlic
środowiskowych w miejscowości Pielaszów i Tułkowice.
Trwają prace przy remoncie drogi powiatowej w miejscowości Pęczyny. Zadanie
realizowane jest wspólnie z powiatem.
Szykujemy projekt stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych, które będziemy
zgłaszać w przyszłości do odbudowy i remontu. Projekt niezbędny jest jako załącznik
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do wniosku o dofinansowanie.
Na terenie gminy trwa koszenie poboczy przy drogach.
Pkt. 6
Przewodniczący

Rady Gminy przystąpił do realizacji 6 pkt. porządku obrad - Debaty

nad raportem o stanie Gminy za 2020 rok.
Nie prowadzono debaty nad raportem o stanie Gminy za 2020 rok.
Pkt.7

przystąpił do realizacji 7 pkt. porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce wotum zaufania.
Przewodniczący

Rady

Gminy

Radni nie zgłosili zapytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXX/ZI8/Z0ZI
Wilczyce wotum zaufania za 2020 rok.

sprawie udzielenia Wójtowi Gminy

"Za" podjęciem uchwały głosowało II radnych" ,przeciw"- 2 radnych "wstrzymało
się" O radnych
Uchwalona uchwała podjęta została w trybie jawnym. wraz z wykazem imiennych
głosowań w załqczeniu do protokołu.
Pkt. 8
przystąpił do realizacji punktu 8 porządku obrad
- Opinii RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2020 r.
Przewodniczący

Rady Gminy

przedstawił Uchwałę Nr 50/2021 VI Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. wraz
z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
( uchwała w załqczeniu do protokołu).
Przewodniczący

Rady

Gminy

Pkt.9

przystąpił do realizacji punktu 9 porządku obrad
- Dyskusja nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2020 r.
Przewodniczący

Rady Gminy

Nie prowadzono dyskusji nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Wilczyce
za 2020 r.

3

Pkt. 10
Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Kazimierz Płaza przedstawił wniosek
komisji rewizyjnej z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Wilczyce ( Protokół wraz z wnioskiem w załączeniu do protokołu).
Pkt. 11
Radny Kazimierz Płaza -Przewodniczący Komisji rewizyjnej przedstawił Uchwałę
Nr 86/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie
absolutorium ( uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Pkt.12
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnegl2 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.
Radny Jan Juda - Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji gospodarki
finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego i Komisji
ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku
publicznego, przedstawił Protokól Nr 6/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.( protokół
w załączeniu do protokołu.)
Pkt.l3
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego 13 punktu porządku
- rozpatrzenia projektów i podjęcia uchwał
a) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,

w sprawie

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XXXl219/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2020 rok.
"Za" podjęciem uchwały głosowało II radnych, "przeciw"- O radnych, "wstrzymuję
się" 2 radnych.
b) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2020 rok,
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Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXXl220/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, "przeciw"- 2 radnych, "wstrzymuję
się" Oradnych.
c) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającą uchwałę
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji o dochodach,
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę
Nr XXX/221//2021 zmieniającą
uchwałę w sprawie
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach,
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych "Przeciw" Oradnych, "wstrzymuję się"
Oradnych.
d) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości
Radni nie zgłosili zapytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały
Radni podjęli Uchwałę Nr XXX/222/2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, "przeciw"O radnych, "wstrzymuję się"
Oradnych.
e) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXX/223/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
5

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, "przeciw" Oradnych, "wstrzymuję się"
2 radnych.
Uchwalone uchwały zostaly podjęte w tlybie jawnym, wraz z wykazem imiennych
głosowań w załączeniu do protokołu.
Pkt. 14
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 14 punktu porządku obradwolne wnioski i informacje.
Radny Adam Krakowiak zabrał głos w sprawie Komisji rewizyjnej, zacytował
pkt. 5 Statutu Gminy - w przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji jego obowiązki

S 55
pełni

zastępca przewodniczącego.

Powiedział, że w momencie wyboru Przewodniczącego był Wiceprzewodniczący
prowadził obrady, prowadził wybór, niestety do tego nie doszło na to jest protokół
i obecny Przewodniczący jest nielegalnie wybrany.
Do wypowiedzi radnego ustosunkował się radny Kazimierz

Płaza.

W sprawach różnych radni nie zabrali głosu.
Pkt.15
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 9:40 Przewodniczący Rady Gminy
zamknął obrady XXX Sesji Rady Gminy.

Link do pełnej wersji nagrania obrad Sesji Rady Gminy udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.wilczyce.pl
Protokołowała:

jest

Alicja Król
PRZEWO
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GMINY

l

