Protokół Nr XXl2020
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz.713).
Obrady rozpoczęto o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Wilczycach.
W sesji uczestniczyli: radni, Wójt Gminy i pracownicy (listy obecności
w załączeniu do protokolu).
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Jan Roźmiej, protokołowała
przebieg obrad Pani Alicja Król- insp. ds. obsługi Rady Gminy.
Przewodniczący otwierając XIX Sesję Rady Gminy poinformował, że na podstawie
art. 20 ust 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tI Dz. U. z
2020 r.poz. 713). 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 12 radnych na ogólną liczbę 14 radnych co stanowi 85,71 %.
Nieobecni na Sesji Rady Gminy radny Eugeniusz Polit i Kazimierz Płaza.
Pkt. 3
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad:
I)
2)
3)
4)
5)
6)

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 podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilczyce na lata 2020-2027
b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok,
c) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Wilczyce
d) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
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8)Wolne wnioski i informacje.
9) Sprawy różne.
10) Zakończenie posiedzenia

Radny Edward Trznadel złożył ustnie wniosek formalny
w porządku obrad po pkt. 6- Informacji z działalności prezydium.

.
.
o umieszczenie

Przewodniczqcy Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach Sesji Rady Gminy.
Po przerwie PrzewodnicZljcy Rady Gminy wznowił obrady XX Sesji Rady Gminy
Wilczyce przystępując do realizacji pkt. 3 porządku obrad. - zatwierdzenia porządku
obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek złożony przez
radnego Edwarda Trznadla o wprowadzenie do porządku obrad - Informacji
z działalności prezydium.
"Za" wprowadzeniem wniosku do porządku obrad głosowało 3 radnych, "Przeciw"
8 radnych "wstrzymuję się" - l radny.
Wniosek został odrzucony.
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) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
7) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwal w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wilczyce na lata 2020-2027
b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok,
c) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Wilczyce
d) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
8)Wolne wnioski i informacje.
9) Sprawy różne.
10) Zakończenie posiedzenia
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Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego porządku obrad.
Przewodniczący
Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony porządek
obrad.
"Za" zatwierdzeniem porządku obrad głosowało -9 radnych, "przeciw" - O radny,
wstrzymuję się" - 3 radnych (wykaz głosowania imiennego w załqczeniu).
Ad.4
Przewodniczący

Rady G miny przystąpił do realizacji 4 punktu porządku obrad

- przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół z XIX Sesji Rady Gminy
z dnia 24 lipca 2020 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 12 radnych, "przeciw" O radnych,
"wstrzymuję się" O radnych (wykaz głosowania imiennego w załqczeniu do
niniejszego protokołu).
Ad. S
Wójt Gminy przedstawił

informację z działalności między sesjami, poinformował,
że zbliżamy się do zakończenia realizacji trzech zadań termomodemizacji budynków
użyteczności publicznej, trwają ostatnie prace wykończeniowe.
Czekamy na montaż świetlicy kontenerowej w miejscowości Dacharzów, będzie to
na przełomie miesiąca sierpnia -września.
W ostatnim czasie na terenie gminy zostały wykonane bieżące cząstkowe remonty
dróg.
Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie z Programu Funduszu Dróg Samorządowych,
zgłoszonych jest 8 dróg, które chcielibyśmy realizować w przyszłym i następnym
roku. Zgłosiliśmy również kolejne zniszczone drogi do odbudowy w ramach
Programu Odbudowy Dróg Popowodziowych.
W najbliższym czasie na przełomie miesiąca sierpnia - września będziemy
dokonywać uzupełnień oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy
m. inn. w miejscowości Dat'omin, Bożęcin, Przezwody i ewentualnie razie potrzeb
w innych miejscowościach.
Dokonano wymiany oświetlenia ulicznego - lampy ledowe wzdłuż z drogi
powiatowej w miejscowości Wilczyce, Przezwody i Daromin.
Przeznaczymy środki tinansowe w kwocie 25 tys. zł na montaż kolejnych 5 szt.
altan. Zamontowane zostały w miejscowości Wilczyce i Radoszki , będą montowane
w miejscowości Wysiadłów, Pie1aszów, Dacharzów, Gałkowice-Ocin, Pęczyny.
Zobaczymy jak będzie z realizacją tego zadania, jeżeli się nam uda znajść
wykonawcę, to w tym roku podpisalibyśmy umowę, a realizacja zadania byłaby pod
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koniec lub początkiem przyszłego roku.
Wójt Gminy poinformował, że na wcześniejszych obradach sesji Rady Gminy
poruszany był temat wykonania tabliczek z oznaczeniami nr domów w
miejscowościach na terenie gminy, będziemy też przymierzać się do wykonania tego
zadania.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że w dniu 23 sierpnia 2020 r. odbędzie się
Gminne Święto Plonów. W tym roku uroczysta Msza Św. z poświęceniem wieńca
dożynkowego odbędzie się o godz. l4-tej w kościele parafialnym w Jankowicach.
Wyjazd korowodu dożynkowego o godz. 13:30 spod Centrum Kultury
w Wilczycach.
Trwają końcowe prace przy założeniu monitoringu przy budynku Urzędu Gminy,
będzie też montowany monitoring na ogólnodostępnym skwerku wiejskim.
Pojawia się propozycja zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Pielaszów,
Dobrocice i Pęczyny. Do tych miejscowości wodę kupujemy z gminy Lipnik, ale
pojawiły się problemy z ilością wody, w związku z czym, jeżeli się nam uda
przygotujemy projekt i chcielibyśmy aby wodociąg Wilczyce -Przezwody zasilał
również wymienione miejscowości.
Ad.6

przystąpił do realizacji kolejnego 7 punktu porządku
obrad opinii Komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Przewodniczącego
wspólnego
posiedzenia o przedstawienie protokołu.
Przewodniczący

Rady Gminy

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 Protokół Nr 2/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r.
(protokół \V załączeniu do niniejszego protokołu.)
Radny

Stanisław

Kolasiński

- Przewodniczący

Ad.7

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił
rozpatrzenia projektów i podjęcia uchwał

do realizacji

7 punktu

porządku-

a) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającą uchwałę
w sprawie
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Wilczyce
na
lata 2020-2027
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027

Radni podjęłi

Uchwałę

Nr XXJ154/2020
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"Za" podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, "przeciw"
się" - Oradnych.
b)

-o radnych,

przedstawił projekt uchwały
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok,
Przewodniczl}cy

Rady

Gminy

"wstrzymuję

w sprawie

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni

podjęli

Uchwałę

Nr XX/155/2020

w sprawie wprowadzenia

zmian

w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, "przeciw"
się" - Oradnych.
c) Przewodniczący

-o

radnych, "wstrzymuję

Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie

Regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie Gminy Wilczyce

Radni nie zgłosili zapytań do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały
Radni podjęli Uchwałę Nr XX/156/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, "Przeciw" O radnych, "wstrzymuję
się" Oradnych.
d) Przewodniczllcy

Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XX/157/2020 w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, "przeciw" O radnych, "wstrzymuję
się" Oradnych.
Uchwalone uchwaly zostały podjęte w tlybie jawnym, zwykła większością głosów
wraz z wykazem imiennych głosowań w załączeniu do niniejszego protokołu.
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Ad.8
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 8 punktu porządku obradwolne wnioski i informacje.
W punkcie tym radni nie zabrali głosu.
Ad.9
W sprawach różnych glos zabrał radny Edward Trznadel, który w swej wypowiedzi
nawiązał do nadwyżki budżetu gminy i zaciągniętych kredytów w poprzednich
latach.
Ad.IO
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 10:35 Przewodniczący
Gminy zamkną! obrady XX Sesji Rady Gminy.

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

Rady

udostępniony jest

Alicja Krój

RADA GMINY
WłlClYCE
woj. świętollrzyskie
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PRZEWODNICZĄCY
~YGMINY

, Jan

Rnimiej
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