Protokół Nr XXXII /2021
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 28 września 2021 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 202\ r., poz. 1372).
Obrady Sesji Rady Gminy rozpoczęto o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy
w Wilczycach.
W sesji uczestniczyli: radni, sołtysi, 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 XXXII Sesję Rady Gminy poinfonnował, że na
podstawie art. 20 ust Ib ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są
udostępnione
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 radnycl1.
Nieobecny na sesji Rady Gminy radny Adam Krakowiak i radny Michał
Smiechowski.
O godz. 9:03 na obrady Sesji Rady Gminy przybył radny Eugeniusz Polit, o godz.
9:04 radny Grzegorz Burek.
Pkt. 3
Następnie Przewodniczący
porządku obrad:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Rady Gminy przedstawił projekt proponowanego

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
Opinia komisji o infonnacji z wykonania
budżetu Gminy Wilczyce
za I półrocze 2021 r.

8) Opinia RIO o infonnacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze
202 I r.
9) Dyskusja i przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce
za I półrocze 202l r.
10) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał 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 rzeczowej Powiatowi Sandomierskiemu,
d) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi
Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu, ul. Koseły 22, 27-600 Sandomierz
na uchwałę Nr XX/120/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia II marca 2013 r.
w sprawie ustalenia stawki
opłaty za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wilczyce
e) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wilczyce na rok szkolny
2021/2022,
f) przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce,
g) zmieniająca uchwałę nr XXXI/231/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wilczyce porozumienia
międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszam Funkcjonalnego Sandomierz na lata
2021-2030
h) zmieniająca uchwałę nr XXXI/232/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wilczyce porozumienia
międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji-Dolina Wisły na lata
2021-2030.
11) Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wilczyce
w roku szkolnym 2020/2021.
12) Wolne wnioski i informacje.
13) Sprawy różne.
14) Zakończenie obrad.

Radny Eugeniusz Po lit zwrócił się zap)1aniem do Przewodniczącego Rady
Gminy w sprawie złożonych wniosków o uzupełnienie składów osobowych
komisji, zapytał Przewodniczącego Rady Gminy o wyrok z Sądu w sprawie
Statutu Gminy, zapytał o złożony przez radnego wniosek na posiedzeniu
komisji rewizyjnej odnośnie uzupełnienia składu komisji o radnego Edwarda
Trznadla, oraz zapytał o wyrok w sprawie diet i radnego Polita
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Radny Edward Trznadel przedstawił fragment pisma od Wojewody z dnia
10.05.2021 r.
Sekretarz Gminy nawiązała do wypowiedzi radnego Polita, zadała pytanie
radnemu, na którym wniosku jest złożony podpis radnego, następnie
przedstawiła zakres ~ 40 Statutu Gminy.
Radny Leszek Sałata nawiązał do wypowiedzi poprzedników.
Innych zapytali radni nie wnieśli.
Przewodniczący
Rady Gminy
proponowany porządek obrad.

poddał

pod

głosowanie

"Za" zatwierdzeniem porządku obrad głosowało
-o radnych, "wstrzymuję się" - O radnych.

przedstawiony

13 radnych,

"przeciw"

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 XXXI Sesji Rady
Gminy z dnia I 2 sierpnia 2021 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 13 radnych, "przeciw" -o radnych, "wstrzymuję się" - O radnych
(wykaz głosowania imiennego w załqczeniu do protokołu).
Pkt. 5
Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami,
poinformował, że zakończono budowę studni w miejscowości Gałkowice-Ocin
obok Hydroforni. Będziemy składać wnioski z Funduszu Polski Ład m.in. na
realizację zadania i budowę sieci wodociągowej od miejscowości GałkowiceOcin do miejscowości Wysiadłów, Ocinek i wpiąć wodociąg w sieć, która biegnie
przez Wysiadłów, Radoszki, Dacharzów, Zagrody abyśmy mieli wodę z własnego
UJęCia.

Zakończono budowę drogi od miejscowości Pielaszów do miejscowości
Dobrocice.
W tym roku może uda nam się wyremontować drogę gminną od cmentarza przez
miejscowości Tułkowice do rozjazdu w kierunku studni.
3

Ogłosiliśmy zapytanie na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Wilczyce. Dostaliśmy dotację na to zadanie
w wysokości 35 tys.
Przygotowujemy projekty dróg do Programu Polski Ład. Zgłoszonych jest
19 dróg, jeśli się zakwalifikują realizowalibyśmy je w 2022 r.
Rozstrzygnięto przetargi na świetlice środowiskowe w miejscowości Pielaszów
i Tułkowice. W świetlicy w Pielaszowie trwają prace remontowe, czekamy na
podpisanie umowy z wykonawcą na remont świetlicy w miejscowości Tułkowice.
W tym tygodniu będziemy rozpoczynać prace związane z budową
przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z rezYb'l1acją mieszkańców
były zmiany w projektach przez co realizacja zadania przeciągnęła się w czasie,
ale do końca m-ca listopada zostanie zrealizowane.
Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie centralnego ogrzewania
w budynku remizy w Wysiadłowie. Wpłynęły 2 oferty, koszty wykonania
zadania były wysokie. Będziemy ogłaszać nowe zapytanie.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 6 punktu porządku obrad.
-opinii komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy,
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Przewodniczącego
posiedzenia Komisji o przedstawienie protokołu z posiedzenia.

wspólnego

Pkt. 7 Opinia komisji o informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za
1 półrocze 2021 r.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Przewodniczącego wspólnego
posiedzenia Komisji o przedstawienie protokołu.
Radny Jan Juda - przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji ochrony
środowiska, oświaty, kultury, sportu, spraw socjalnych i porządku publicznego
oraz Komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji
i rozwoju gospodarczego przedstawił Protokół Nr 8/2021 z dnia 24 września
2021 r.( protokól w zalqczeniu).
Pkt. 8
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego 8 punktu
porządku obrad - Opinia RIO o infonnacji z wykonania budżetu Gminy
Wilczyce za I półrocze 2021 r.
Skarbnik Gminy Agnieszka Wrzosek przedstawiła Uchwałę Nr 103/2021
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 2021 r. (uchwala w zalqczeniu).

Pkt. 9 - Dyskusja i przYJęcIe informacji
Wilczyce za I półrocze 202 I r.

Z

wykonania budżetu Gminy

Radni nie prowadzili dyskusji nad infonnacją z wykonania budżetu Gminy
Wilczyce za l półrocze 202 l r.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie informacji
z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 202 I r .
Za przyjęciem informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za l półrocze
2021 r. głosowało 13 radnych , "przeciw" -o radnych, "wstrzymuję się"
- Oradnycll.
(Illformacja z wykollallia budżetu GmillY Wilczyce za I pólrocze 202/ I: 11' za/qczelliu do
protokolu. WYkazjawIlego, imiellllego glosowania w zalqczelliu do protokolu.)

Pkt. 10
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji
porządku - Rozpatrzenia projektów i podjęcia uchwal.

kolejnego 10 punktu

a) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmiemającą
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata
2021-2027
Radny Edward Trznadel zwrócił się do Przewodniczącego
poprosił o wyjaśnienie projektów uchwal.

Rady Gminy,

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że przy każdym projekcie
uchwały znajduje się uzasadnienie w którym jest opisany szczegółowo każdy
projekt uchwały.
Innych zapytań do projektu uchwały radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXXII /233/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2021-2027
Za
podjęciem
uchwały
głosowało
- Oradnych, "wstrzymuję się" - 3 radnych.
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radnych,

. "
"przeCIW

b) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawIe
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok,

5

Wójt Gminy wprowadził zmiany w projekcie uchwały w planie wydatków
w związku ze zwiększeniem wydatków na remont świetlicy w miejscowości
Tułkowice.
Wójt Gminy poinformował, że w uchwale w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie na 2021 rok w załączniku Nr 2 - Zmiany planu wydatków:
- w dziale 010 Rolnictwo i lowiectwo, rozdziale 01010 Inp'Gstruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi, S 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych (zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Wilczyce) zmniejsza się plan wydatków o 60.000 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność,
j' 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie "Świetlica
.~rodowiskowo-pr().filaktyczna wraz zjiliami w Gminie Wilczyce)
zwiększa się plan wydatków o 60.000 zł.
W załączniku nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane
do poniesienia w 2021 roku" dokonuje się odpowiednich zmian w limitach
wydatków na wymienione przedsięwzięcia.
Radni nie zgłosili zapytań do projektu uchwały.
Przewodniczący
Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt
z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w projekcie uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XXXII/234/2021
w budżecie Gminy Wilczyce na 2021 rok,
Za
podjęciem
uchwały
głosowało
- Oradnych, "wstrzymuję się" - Oradnych.

uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian
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radnych,

. "
"przeClW

c) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sandomierskiemu,
Radni nie zgłosili zapytań do projektu uchwały.
Przewodniczący

Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Radni podjęli Uchwałę Nr XXXII/23512021 w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Powiatowi Sandomierskiemu
Za
podjęciem
uchwały
głosowało
- O radnych, "wstrzymuję się" - Oradnych.
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13

radnych,

. "
"przeCIW

d) Przewodniczący Rady Gminy przedstawi I projekt uchwal y w sprawie
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
skargi Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu, ul. Kosely 22, 27-600
Sandomierz na uchwalę Nr XX/120/2013 Rady Gminy Wilczyce
z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opiaty za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina
Wilczyce
Radny Janusz Pietraszewski zapytał dlaczego uchwała została zaskarżona do

Sądu.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, poinfonnowal, że w uchwale
nie zostały zróżnicowane stawki opłat dla przewoźników za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych.
Innych zapytań radni nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XXX11/236/2021 w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora
Rejonowego w Sandomierzu, ul. Kosely 22, 27-600 Sandomierz na uchwalę
Nr XXI120/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie
ustalenia stawki opiaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
których zarządzającym jest Gmina Wilczyce

Za
podjęciem
uchwały
głosowało
- Oradnych, "wstrzymuję się" - O radnych.

13

radnych,

. "
"przeCIW

e) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wilczyce na rok
szkolny 2021/2022,
Radni nie zglosili zapytań do projektu uchwaly .
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XXX11/237/2021 w sprawie
Za
podjęciem
uchwały
głosowało
- O radnych, "wstrzymuję się" - Oradnych.
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13

radnych,

. "
"przeCIW

f) Przewodniczący

Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce,

Radni nie zgłosili zapytat] do projektu uchwaly .
Przewodniczący

Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwały.

Radni podjęli Uchwalę Nr XXXIII238/2021 w sprawie
dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce,
Za
podjęciem
uchwały
głosowało
- O radnych, "wstrzymuję się" - O radnych.
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przyjęcia regulaminu

radnych,

. "
"przeClW

g) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmiemaJąca
uchwalę nr XXX1/23l/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie przez Gminę Wilczyce porozumienia międzygminnego w
celu przygotowania
i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
dla
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030

Radni nie zglosili zapytań do projektu uchwały .
Przewodniczący

Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Radni
podjęli
Uchwalę
Nr XXXIII239/2021
zmiemaJąca
uchwalę
nr XXX1/23l/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie przez Gminę Wilczyce porozumienia międzygminnego w celu
przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
Za
podjęciem
uchwały
głosowało
- O radnych, "wstrzymuję się" - O radnych.

13

radnych,

. "
"przeCIW

h) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmiemaJąca
uchwalę nr XXX1/232/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie przez Gminę Wilczyce porozumienia międzygminnego w
celu przygotowania
i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
dla
Obszaru Strategicznej Interwencji-Dolina Wisly na lata 2021-2030.
Radny Edward Trznadel poprosił o wyjaśnienie projektu uchwały, zadał pytanie
co z tego gmina będzie miała.
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Na zadane pytanie odpowiedzi

udzielił Wójt Gminy.

Innych zapytań radni nie zgłosili.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XXX1l/240/2021
zmiemaJąca uchwalę
nr XXXI/232/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie przez Gminę Wilczyce porozumienia międzygminnego w cełu
przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadłokalnego dla Obszaru
Strategicznej Interwencji-Dolina Wisły na łata 2021-2030.
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Za
podjęciem
uchwały
głosowało
- O radnych, "wstrzymuję się" - O radnych.

radnych,

. "
"przeClW

Uchwalone uchwaly zostaly podjęte w trybie jawnym. wraz z wykazem imiennych
głosowań w załączeniu do protokołu.
Ad.lI)
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji
11 pkt. porządku obrad - Informacji o stanie realizacji

zadań oświatowych

w Gminie Wilczyce w roku szkolnym 2020/2021.

Przewodniczący

Rady Gminy poinformował,

że radni otrzymali

informację,

zapoznali się z jej treścią.
Radni

nie wnieśli

zapytań

do informacji,

przyjmując

informację

bez uwag.

(informacja w załączeniu do niniejszego protokołu)

Pkt. 12 - Wołne wnioski i informacje
W punkcie tym radni nie zabrali głosu.

Pkt. 13- Sprawy różne
W sprawach różnych głos zabrał radny Janusz Pietraszewski, radny Eugeniusz

Polit, radny Edward Trznadeł, radny Leszek Sałata i Wójt Gminy Robert
Paluch.
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•
•

Sekretarz Gminy Pani Katarzyna Łukawska poinformowała, że wyznaczona
została przez Wójta Gminy na koordynatora spisu powszechnego ludności.
Sekretarz Gminy przedstawiła
informacje w tym zakresie, następnie
poinformowała, że spis ludności trwa do dnia 30 września 2021 r., po tym terminie
nie będzie możliwości spisania się.
Wypowiedzi opublikowane sq w pełnej wersji nagrania obrad Sesji Rady Gminy,
które udostępnione jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
1I'1I'1I'.bip.lI'ilczvce.pl

Pkt.14
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 10:45 Przewodniczący Rady
Gminy zamknął obrady XXXII Sesji Rady Gminy.
Link do pełnej wersji nagrania obrad Sesji Rady Gminy udostępniony jest
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.wilczvce.pl
Protokołowała:

Alicja Król

RADA m.:1 'Y
WlLCZ CI:
woj. ~ętmuTiskiQ
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