Protokół Nr 11/2018
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 listopada 2018 r.

Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust.! ustawy z dnia 8 marca ł 990 r.
o samorządzie
gminnym
(t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późno zm.)
Obrady rozpoczęto o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury w Wilczycach.
W sesji uczestniczyli: radni, sołtysi, goście zaproszeni (listy obecności w załączeniu
do protokołu).
Obradom przewodniczył
Przewodniczący
Rady Gminy Pan Adam Krakowiak,
protokołowała przebieg obrad Pani Alicja Kró!- insp. ds. obsługi Rady Gminy.
Przewodniczący otwierając II Sesję Rady Gminy poinformował, że na podstawie Art.
20 ust 1b ustawy z dnia 8 marca I9YO I: o .1'({lIlOrządziegminnym
(tJ
Dz. U. z
2018 I: poz. 994 z późno zm.). Ohrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za
pomocą urządzeń rejestrujących
Bili/erynie Informacji Publicznej
zwyczajowo przyjęty.

obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób

Następnie przewodniczący
Rady gminy powitał radnych, Wójta Gminy, Sekretarza
Gminy. Skarbnika Gminy. soltysów. gości zaproszonych,
pracowników
Urzędu
Gminy, jednostek organizacyjnych oraz stwierdził. że obrady są prawomocne.
W sesji uczestniczyło 15 radnych na ogólne! liczbę 15 radnych.
Przewodniczący
I)

2)
3)
4)
5)
6)

Rady Gminy przedstawił

proponowany

projekt porządku obrad:

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.

7) Rozpatrzenie

projektów

i podjt;eie lichwa I w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budi.ecie Gminy Wilczyce na 2018 rok,
b) ustalenia warunków pracy i placy Wójta Gminy,
e) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok
podatkowy 20 I 9 na obszarze Gminy Wilczyce,
d) zmiany uchwały Nr XI/58/20 15 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada
2015 roku w sprawie opiaty targowej,
e) okrcślenia wysokości stawek podatku od środków transpol1owych w 2019
roku na terenie Gminy Wilczyce,
I) wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 20 I 8 rok,
g) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wilczyce i
Gminą Obrazów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Wilczyce opieką
i usługami Świadczonymi prze'/. Środowiskowy Dom Samopomocy w
Kleczanowie dła osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych
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umyslowo,
h) przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2019 rok.
8) Wolne wnioski i informacje
9) Sprawy różne.
10) ZakoI1czenie obrad.

Ad.3

Radni nie wnieśli

uwag do przedstawionego porządku obrad.
Przcwodniczllcy Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony proponowany
porządek obrad. Za zatwierdzeniem porządku obrad głosowało ł 4 radnych, l radny
niegłosował
.
Ad.4
Przcwodniczl1cy

przyst<lpił do realizacji
z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

Rady Gminy

- przyjęcia protokołu

4 punktu

porządku

obrad

że Protokól z I Sesji Rady Gminy z
dnia 28 sierpnia 2018 r. znajduje si~ 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, przyjmując protokół jednogłośnie.
Przcwodniczllcy

Rady Gminy poinfórmowaL

Ad.5
Wójt Gminy przedstawił

informację z działalności między sesjami, poinformował,
że przygotowujemy
się do przetargu wykonania
termomodernizacji
budynków
użyteczności
publicznej
na terenie
Gminy
Wilczyce.
W programie
tym
zaplanowanych
mamy 6 zadar1, wykonanie
podzielone
jest na dwa etapy.
W I etapie będziemy prowadzić zadanie polegające na wykonaniu termomodernizacji
budynku Urzędu Gminy l starego i nowego) oraz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pielaszowie.
Przygotowujemy
się do przetargu, po wyłonieniu wykonawcy
chcielibyśmy w 2019 r. zrealizować wykonanie tego zadania.
W 2020 l'. chcielibyśmy zrealizować II etap zadania, wykonać termomodernizację
budynku trzech szkół na terenie Gminy, szkoły w Wilczycach,
Radoszkach
i Darominie. Na wykonanie zadaJ1 I. LJI'Z~dem Wojewódzkim mamy już podpisaną
umowę na dolinansowanie
środków linansowych. Po wyłonieniu Firm w drodze
przetargu będziemy przystępować kolejno do realizacji zadania.
Z programu Gospodarki Wodno -Ściekowej
w 2018 r. w l etapie zrealizowaliśmy
przebudowę ujęcia wody w miejscowości Lukawa. W II etapie będziemy realizować
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budowę przydomowych
oczyszczalni
ścieków. W najbliższym
czasie będziemy
przygotowywać
procedurę
pri'.ctargowq.
po wylonieniu
wykonawcy
zadanie
będziemy realizować.
Wójt Gminy uczestniczyl w pracach komisji Rady Gminy, na których opiniowane
były projekty uchwał na dzisiejszą Sesję Rady Gminy.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że w 2018 r. zakończyliśmy
odbudowę dróg
popowodziowych.
Zadania
zostały odebrane,
dokona! iśmy rozliczeń
środków
finansowych. Drogi mamy zgloszone, nie wiadomo jeszcze , które ze zgłoszonych
dróg będziemy realizować.
Wójt Gminy poinfórmowal.
że dlJkonaliśmy rozliczenia wniosku realizowanego
z Programu Odnowy
\Vsi Świętokrzyskiej
. Realizowaliśmy
trzy zadania tj.
wykonanie zadaszenia trybun dla zawodników rezerwowych, wykonanie ogrodzenia
placu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tułkowicach oraz budowa
altany przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszkach. Inwestycje są
zaklJliczone i rozl iczone.

Ad.6
Przewodnicz:lcy Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 6 porządku obrad
opinii komisji o projektach uchwal na Sesję Rady Gminy.
Przewodnicz:ICY
Rady
Gminy
zwróeil
się do przewodniczącego
komisji
ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku
publicznego o przedstawienie
protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji.

Radny Jan Juda - Przewodniczący
komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury,
sportu. zdrowia, spraw socjalnych i porz'ldku publicznego przedstawiła
Protokół
Nr2/20 18 z dnia 28 listopada 2018 r. z posiedzenia komisji - ( protokół H' załączeniu

do niniejszego protokołu).
Radny Edward Trznadel
- Przewodniczący
komisji gospodarki
finansowej,
rolnictwa, drogownictwa,
promocji i rozwoju gospodarczego
przedstawił Protokół
Nr 2/20 I 8 z dnia 29 listopada20 18 r. z posiedzenia komisji - ( protokół w załqczeniu

do niniejszego protokołu).
Ad.7
Przewodnicz:lc)'
Rady Gminy
przystąpił do realizacji
porządku obrad - rozpatrzenia projektów i podjęcia uchwal

kolejnego

a) Przewodnicz:lcy Rady Gminy przedstawił projekt uchwaly w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok, ,
Radni nie zgłosili zapytali do przedstawionego
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projektu uchwały.

7 punktu

_

Przewodniczący

Rady Gminy poddał pod glosowanie

Radni podjęli Uchwałę
Nr 11/7/2018
w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok,
Za podjęciem uchwały glosowalo

w

projekt uchwaly.
sprawie

wprowadzenia

zmIan

15 radnych.

b) Przewodniczllcy Rady Gminy przedstawil
warunków pracy i placy Wójta Gminy,

projekt uchwaly w sprawie ustalenia

Radni nie zgłosili zapytall do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczqcy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly.
Radni podjęli
Wójta Gminy,

Uchwalę NI" 1118/20ł8 w sprawie ustalenia warunków

Za podjęciem uchwały glosowało

14 radnych,

1 radny wstrzymał

pracy i placy

się od głosu.

c) Pl'zewodnicZl!cy Rady Gmin)' przedstawił projekt uchwaly w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy
2019 na
obszarze Gminy Wilczyce,
Radni nie zglosili zapytań do przedstawionego projektu uchwaly .
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwaly.
Radni podjęli Uchwałę NI' lJ/912 OI 8 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Wilczyce"
Za podjęciem uchwały glosowalo

15 radnych.

d) PI'zewodnicZl!cy Rad)' Gmin)' przedstawił projekt lich wały w sprawie zmiany
uchwaly Nr XI/58/20 15 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie
opiaty targowej,
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwaly.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę NI' 11110/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/58/20 J S
Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 20 IS roku w sprawie opIaty targowej,
Za podjęciem uchwaly glosowalo

15 radnych.

e) Przewodniczllcy Rady Gmin)' przedstawil projekt uchwaly w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transpol1owych w 2019 roku na terenie Gminy
Wilczyce.
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego
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projektu uchwaly.

Przewodniczący

Rady Gminy poddał pod głosowanie

projekt uchwały.

Radni podjęli Uchwah; Nr 11/1ł/2Uł8 II' sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transp0l1owych II' 2019 roku na terenie Gminy Wilczyce,
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, I radny wstrzymał się od głosu.
ł)

przedstawił
projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w CJminnym Programie Prolilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2018 rok,

Przewodniczący

Rady

Gminy

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę NI' łł/ł2/2Uł8
II' sprawie wprowadzenia
zmian w Gminnym
Programie
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
Za podjęciem uchwały głosowało

15 radnych.

g) Przewodniczllcy Rady Gmin~' przedstawił projekt uchwaly II' sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie
porozumienia IJlJmi<;dzy (jminq Wilczyce i Gminą Obrazów
II' zakresie obj<;cia mieszkallCów CJminy Wilczyce opiekq i usługami Świadczonymi
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie
dla
osób
przewlekle
psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo,
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę 1'\1' łł/ł3/2018
II' sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy Gminą Wilczyce i Gminą Obrazów w zakresie objęcia
mieszkańców Gminy Wilczyce opieką i usługami Świadczonymi przez Środowiskowy
Dom Samopomocy
w Kleczanowie dla osób przewlekle psychicznie chorych
i upośledzonych umysłowo.
la podjęciem uchwaly głosowalo

15 radnych.

projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 mk.
h) Przewodniczllcy

Rady Gminy przedstawił

Radni nie zgłosili zapytall do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę NI' łł/14/2U18 II' sprawie przyjęcia Programu współpracy
Gminy Wilczyce z organizacjami pO/.arzqdO\\'ymi i podmiotami, o których mowa II' a11.
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3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
i o wolontariacie na 2019 rok.
Za podjęciem uchwały głosowało

2003

r.

o

działalności

pożytku

publicznego

15 radnych.

Uchwalone uchwaly wraz z protokołami głosowań

lV

załqczeniu

do niniejszego

protokołu.
Ad.8
Radni nie zgłosili wniosków

i zapytań.

Ad .9
W sprawach różnych głos zabrali radni:
nllłn)' Stanisław Kolasiński zwrócił uwagę na interwencyjny skup jabłek. Radny
powiedział, że w tym roku jest niska cena skupu jabłek. Z medii wynikało, że będą
pomoce dla rolników. Przez Ministerstwo ogłoszone były dopłaty do 25 gr. za
kilogram.
Według radnego należałoby wyrównać każdemu rolnikowi do ceny
proponowanej przez Ministerstwo, byłoby to sprawiedliwie dla wszystkich rolników.
Radny uważa, że należałoby podjąć stosowne działania w tej kwestii.

Ad. 10
W związku

z wyczerpaniem

tematyki

obrad o godz.9:45

Gminy zamknął obrady 11Scsji Rady Gminy.
Protokołowała:

Alicja Król

RADA

mmv

WILCZYCE
woj. świętokrzyskie
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Przewodniczący

Rady

