Protokół Nr VI/2019
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 2 kwietnia 2019 r.

ł

Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz.506).
Obrady rozpoczęto o godz. 10:00 w budynku Centrum Kultury w Wilczycach.
W sesji uczestniczyli: radni, sohysi, goście zaproszeni (listy obecności w załączeniu
do protokołu).
Do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Gminy obradom przewodniczył radny
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dariusz Chmiel, protokołowała przebieg obrad
Pani Alicja Król- insp. ds. obsługi Rady Gminy.
Wiceprzewodniczący otwierając VI Sesję Rady Gminy poinformował, że na
podstawie art. 20 ust 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane
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.
Wiceprzewodniczący 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.
Nieobecny na Sesji Rady Gminy radny Adam Krakowiak i Eugeniusz Polit.
Pkt. 3
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek
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) Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce.
7) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
8) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wilczyce na 2019 rok.
b) wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wilczycach.
9) Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji strategii rozwiązywania
problemów społecznych w Gminie Wilczyce za 2018 r.
10)Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania
Rodziny za rok 2018.
11)Wolne wnioski i informacje.
12) Sprawy różne.
13) Zakończenie obrad.
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony porządek
obrad. Za zatwierdzeniem porządku obrad głosowało 13 radnych (wykaz głosowania
imiennego w załączeniu do niniejszego protokołu) .
Ad.4
Wiceprzewodniczący

Rady Gminy przystąpił do realizacji 4 punktu porządku obrad

- przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
poinformował, że Protokół z V Sesji Rady
Gminy z dnia 4 marca 2019 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. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych
(wykaz głosowania imiennego w załączeniu do niniejszego protokołu).
Wiceprzewodniczący

Rady Gminy

Ad.5

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 5 punktu porządku obrad
Informacji Wójta z działalności między sesjami.
Wójt Gminy poinformował, że podpisana została umowa na realizacje zadania
termomodernizacj i budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce. W
tym roku realizować będziemy budynki Urzędu Gminy i remizę OSP w Pielaszowie.
Prace zostały rozpoczęte przy budynkach Urzędu gminy, trwają już przy budynku
remizy OSP w Pielaszowie, termin ich zakończenia przewidziany jest na koniec
miesiąca lipca.
Rozstrzygnięto przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość
zadania 580 tys. zł.
W budżecie gminy zabezpieczyliśmy środki finansowe w wysokości 180 tys. zł na
budowę garaży przy budynku Urzędu Gminy. Termin wykonania zadania będziemy
znali po przetargu.
Jesteśmy w trakcie realizacji zakupów sprzętu gospodarczego.
Wójt Gminy poinformował, że ogłoszono konkurs
na Dyrektora
Szkoły
Podstawowej w Wilczycach. Z uwagi na to, że szkoła prowadzona jest przez
samorząd Gminy, procedury konkursowe przygotowuje Gmina.
Przygotowujemy się do obchodów
IDO-lecia OSP w Wilczycach. Uroczystości
odbędą się w dniu 3 maja 2019 r. w Kościele Parafialnym w Jankowicach.
Uroczystości rozpoczną się Mszą św. na której zostanie poświęcony sztandar
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczycach ufundowany przez Gminę Wilczyce.
Po zakończeniu Mszy Św. dalsza część uroczystości odbędzie się na placu budynku
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczycach.
W dniu 7 kwietnia 2019 r. w budynku Centrum Kultury w Wilczycach odbędzie się
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spotkanie wielkanocne. Wójt Gminy zwrócił się do sołtysów, radnych, gości
zaproszonych o wzięcie udziału w tym w spotkaniu .
Pod koniec miesiąca kwietnia na terenie Gminy Wilczyce przy budynku Szkoły
Podstawowej w Wilczycach odbędą się ćwiczenia strażackie jednostek włączonych
do KSRG z terenu gminy i powiatu.
Następnie Wójt Gminy zwrócił się do radnych, sołtysów, przedstawicieli rad
sołeckich o zgłaszanie zakrzaczeń i poboczy dróg do wycinania i wykaszania.
Wójt Gminy poinformował, że czekamy na ogłoszenie naboru wniosków w ramach
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Funduszu Dróg Lokalnych Samorządowych.
Pkt. 6 Wiceprzewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji pkt. 6 porządku
obrad - Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce
Poinformował, że wybór Przewodniczącego Rady Gminy odbywa się w sposób
tajny , stąd też należy powołać komisję skrutacyjną . W skład komisji mogą
wchodzić tylko radni, którzy nie zamierzają kandydować na Przewodniczącego
Rady Gminy i przeprowadzą głosowanie.
Radni do komisji skrutacyjnej zgłosili:
l. radnego Jana Judę
2. radnego Janusza Pietraszewskiego
3. radnego Tomasza Kolerę
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
Dariusz Chmiel - Wiceprzewodniczący
przerwy.

Rady Gminy o godz. 10: 15 ogłosił 10 min

O godz. 10:25 Wiceprzewodniczący Rady Gminy wznowił obrady VI Sesji Rady
Gminy, przystąpił do realizacji punku 6 porządku obrad
Wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych
o przegłosowanie
w głosowaniu jawnym składu komisji skrutacyjnej przez naciśnięcie klawisza.
Za składem komisji skrutacyjnej głosowało
głosowania w załączeniu do protokołu).

13 radnych ( wykaz imiennego

Na Przewodniczącego komisji spośród zgłoszonych radnych członkowie komisji
wybrali radnego Jana Judę.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o zgłaszanie
kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny Jan Roźmiej na Przewodniczącego
Trznadla.
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Rady Gminy zgłosił radnego Edwarda

- ,

.

Radny Edward Trznadel wyraził zgodę na kandydowanie.
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Innych propozycji radni nie zgłosili.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował, że na Przewodniczącego Rady
gminy zgłoszony został radny Edward Trznadel
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił się do członków komisji skrutacyjnej
o przystąpienie do pracy, przygotowanie kart do głosowania.
Następnie komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy o godz 10:35 ogłosił 10 min przerwy.
Po przerwie o godz. 10:40 Wiceprzewodniczący Rady Gminy wznowił obrady VI
Sesji Rady Gminy i przystąpił do realizacji 6 porządku obrad- Wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował o formie przeprowadzenia
głosowania.
Następnie
komisja
skrutacyjna
przeprowadziła
głosowanie
wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy
Wiceprzewodniczący Rady Gminy o godz 10:45 ogłosił 5 min przerwy.
Po przerwie o godz. 10:50 Wiceprzewodniczący Rady Gminy wznowił obrady VI
Sesji Rady Gminy i przystąpił do realizacji 6 porządku obrad- Wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Przewodniczącego
o
przedstawienie
protokołu
skrutacyjnej
radnego
Jan
Judy
z przeprowadzonego głosowania.

komisji
komisji

Wiceprzewodniczący poinformował, że wynik głosowania tajnego stanowi wynik
podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Przewodniczącego komisji skrutacyjnej radny Jan Juda przedstawił protokół
z przeprowadzonego głosowania. W wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego
przez komisję skrutacyjną
radny Edward Trznadel
został wybrany
na
Przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce bezwzględną większością głosów- "za"
wyborem radnego Edwarda Trznadla na Przewodniczącego Rady Gminy głosowało
10 radnych ( protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w
załączeniu do niniejszego protokołu).
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Radni podjęli Uchwałę Nr VI /49/ 2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy ( wynik głosowania tajnego- protokół komisji skrutacyjnej w załqczeniu) .
Uchwała wraz z protokołem
protokołu).

komisji skrutacyjnej w załączeniu

do niniejszego

Następnie Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Dariusz Chmiel pogratulował
wyboru i przekazał prowadzenie obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu
Rady
Gminy Edwardowi
Przewodniczący

Trznadlowi.

Rady Gminy Edward Trznadel podziękował za wybór na funkcję

Przewodniczącego Rady Gminy.
Pkt. 7

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad
jest punktu 7 - opinii komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się
do Przewodniczącego wspólnego
posiedzenia o przedstawienie protokołu z posiedzenia.
wspólnego posiedzenia komisji przedstawił
Protokół Nr 3/2019 z dnia 29 marca 2019 r. ze wspólnego posiedzenia stałych
komisji Rady Gminy tj. komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu,
zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego oraz komisji gospodarki
finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego ( protokół
w załączeniu do niniejszego protokołu).
Radny

Jan Juda

- Przewodniczący

Pkt.8
Przewodniczący

Rady Gminy Edward Trznadel przystąpił do realizacji

kolejnego

8 punktu porządku obrad - rozpatrzenia projektów i podjęcia uchwał :
przedstawił projekt uchwały
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2019 rok
a)Przewodniczący

Rady

Gminy

w

sprawie

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr VI/50/2019
Gminy Wilczyce na 2019 rok

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Za podjęciem Uchwały głosowało 13 radnych.
b) Przewodniczący
Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr VI/51120l9 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwalone uchwały zostały podjęte w trybie jawnym, wraz z wykazem imiennych
głosowań w załqczeniu do niniejszego protokołu.
Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 9 pkt. porządku obrad Zapoznania ze sprawozdaniem z realizacji strategii rozwiązywania
problemów społecznych w Gminie Wilczyce za 2018 r.
Radni nie wnieśli zapytań do sprawozdania,przyjmując

sprawozdanie bez uwag.

Ad.lO
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 10 pkt. porządku obrad Zapoznania ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania
Rodziny za rok 2018.
Radni nie wnieśli zapytań do sprawozdania, przyjmując sprawozdanie

bez uwag.

Ad.n
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Ad. 12

W sprawach różnych głos zabrali:
Edward Trznadel -Przewodniczący Rady Gminy
w związku
z wyborem na
Przewodniczącego
Rady Gminy złożył ustną rezygnację
z członkostwa
i Przewodniczącego w komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa,
promocji i rozwoju gospodarczego oraz z członkostwa w komisji skarg, wniosków
i petycji.
Ad. 17
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. l l : 25
Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknął obrady VI Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Alicja Król
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