Protokół Nr XVU2020
z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 31 marca 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 2019 r. poz.506 z późno zm).
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 protokołu).
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Jan Roźmiej, protokołowała
przebieg obrad Pani Alicja Król- insp. ds. obsługi Rady Gminy.
Przewodniczący otwierając XVI Sesję Rady Gminy poinformował, że na podstawie
art. 20 ust 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. z
2019 I: poz. 506 z późno zm). 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.
Przewodniczący Rady Gminy powitał radnych, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy,
pracowników Urzędu Gminy oraz stwierdził, że obrady są prawomocne.
W Sesji uczestniczyło 8 radnych na ogólną liczbę 15 radnych co stanowi 53,33%.
Nieobecny na Sesji Rady Gminy radny Adam Krakowiak, Pietraszewski Janusz,
Płaza Kazimierz, Eugeniusz Polit, Sałata Leszek, Trznadel Edward, Szymon Żyła.

Pkt. 3
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad:
I) Otwarcie Sesj i i powitanie.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
6) 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) funduszu sołeckiego,
d) udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku.
e) określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora
w Wilczycach,
f) określenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu Klubu Seniora
w Wilczycach,
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g) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022,
h) w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2020 r.,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty,
j) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
k) wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
7) Wolne wnioski i informacje
8) Sprawy różne.
9) Zakończenie obrad.
Wójt Gminy poinformował, że będzie wprowadzona zmiana w projekcie uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok . Zmiana
dotyczyć będzie zadań inwestycyjnych. W załączniku Nr 4 "Zadania inwestycyjne
roczne w 2020 r." wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne" Budowa placu zabaw
przy Szkole Podstawowej w Łukawie".
Przewodniczący

Rady

Gminy

poddał pod głosowanie przedstawiony

porządek

obrad.
"Za" zatwierdzeniem porządku obrad głosowało 8 radnych, ( wykaz głosowania
imiennego w załączeniu do niniejszego protokołu) .

Ad.4

przystąpił do realizacji 4 punktu porządku obrad
- przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący

Rady Gminy

Przewodniczący

Rady Gminy poinformował, że Protokół z XV Sesji Rady Gminy

z dnia 7 lutego 2020 r. znajduje się do wglądu u insp. ds. obsługi Rady Gminy, jest
opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Wilczyce.
Każdy zainteresowany może zapoznać się z
treścią protokołu.
Radni nie wnieśli
uwag,
nie wnioskowali
o odczytanie
protokołu.
Za przyjęciem protokołu głosowało 8 radnych ( wykaz głosowania imiennego
w załączeniu do niniejszego protokołu).
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Ad.5
przystąpił do realizacji punktu 5 porządku obrad _
opinii komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się
do Przewodniczących
komisji
o przedstawienie protokołów z posiedzeń komisji.
Radny Jan Juda - Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji przedstawił
Protokół Nr 1/2020 z dnia 31 marca 2020 r. ze wspólnego posiedzenia komisji
ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych
i porządku publicznego i komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa,
promocji i rozwoju gospodarczego.
Przewodniczący

Rady Gminy

Pkt. 6

przystąpił do realizacji 6 punktu
porządku obrad - rozpatrzenia projektów i podjęcia uchwał :
Przewodniczący

Rady

a) Przewodniczący
uchwałę w sprawie
2020-2027,

Gminy

Jan Roźmiej

Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały zmieniająca
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XVI/12l/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027,
"Za" podjęciem Uchwały głosowało 8 radnych.
b) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przez Wójta Gminy zgłoszona jest
zmiana projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Wilczyce na 2020 rok .
Gminy ogłosił przerwę w obradach Sesji Rady Gminy
w celu dostosowania systemu do głosowania.
Przewodniczący

Rady

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady XVI Sesji Rady Gminy,
przystąpił do realizacji pkt. 6 porządku obrad podp. "b" -wprowadzenia
zmian
w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok
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Wójt Gminy złożył wniosek formalny w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok.
W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie,
rozdziale 80195 Pozostała działalność, S 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę 40.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w dziale 600
Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
S 4270
Zakup usług remontowych o kwotę 787.646,38 zł.
W załączniku Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r. " wprowadza się nowe
zadanie inwestycyjne" Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łukawie",
plan wydatków 40.000 zł.

Przewodniczący

Rady Gminy poddał

w sprawie zmiany projektu uchwały
Gminy Wilczyce na 2020 rok.
"Za" przyjęciem

pod głosowanie
wniosek Wójta Gminy
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

wniosku głosowało 8 radnych.

Przewodniczący

Rady

z uwzględnieniem

naniesionej

Gminy

przedstawił

treść

projektu

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego

projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały
wprowadzenia

uchwały

zmiany.

w spraWIe

zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

Radni podjęli
Uchwałę Nr XVII122/2020
w budżecie Gminy Wilczyce na 2020 rok

w

sprawie

wprowadzenia

zmian

"Za" podjęciem uchwały głosowało 8 radnych.

c) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
funduszu sołeckiego,
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego
Przewodniczący

projekt uchwały w sprawie

projektu uchwały.

Rady Gminy poddał pod głosowanie

projekt uchwały.

Radni podjęli Uchwałę Nr XVII123/2020 w sprawie funduszu sołeckiego
"Za" podjęciem Uchwały głosowało

8 radnych.

d) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie

udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku.
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Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XVI/124/2020 w sprawie udzielenia
w 2020 roku.
"Za" podjęciem Uchwały głosowało 8 radnych.

pomocy finansowej

e) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora
w Wilczycach,
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego
Przewodniczący

projektu uchwały.

Rady Gminy poddał pod głosowanie

projekt uchwały.

Radni podjęli Uchwałę Nr XVI/12S/2020 w sprawie określenia
i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w Wilczycach,
"Za" podjęciem Uchwały głosowało

zakresu działania

8 radnych.

1) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
określenia wysokości opIat za korzystanie z obiektu Klubu Seniora
w Wilczycach,
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego
Przewodniczący

projektu uchwały.

Rady Gminy poddał pod głosowanie

projekt uchwały.

Radni podjęli Uchwałę Nr XVl/126/2020 w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z obiektu Klubu Seniora w Wilczycach
"Za" podjęciem Uchwały głosowało

8 radnych.

g) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwaly w sprawie

uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022,
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego
Przewodniczący

projektu uchwały.

Rady Gminy poddał pod głosowanie

projekt uchwały.

Radni podjęli Uchwałę Nr XVl/127/2020 w sprawie
Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022,
"Za" podjęciem Uchwały głosowało 8 radnych.
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uchwalenia

Gminnego

h) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwaly w sprawie

przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2020 r.
Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XVI/128/2020 w sprawie przyjęcia gminnego programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wilczyce w 2020 r.
"Za" podjęciem Uchwały głosowało 8 radnych.
i) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwaly zmieniającą
uchwalę w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opiaty,
Radni nie zgłosili zapyta!'l do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwałę Nr XVI/129/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opIaty,
"Za" podjęciem Uchwały głosowało 14 radnych.
j) 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 przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radni podjęli Uchwalę Nr XVI/130/2020 w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości,
"Za" podjęciem Uchwały glosowało 8 radnych.

6

k) Przewodniczl}cy

Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Radni nie zgłosili zapytań do przedstawionego
Przewodniczący

projektu uchwały.

Rady Gminy poddał pod głosowanie

projekt uchwały.

Radni podjęli Uchwałę Nr XVI/131/2020
w sprawie wprowadzenia zmian
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów AlkoholoV>'Ych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
"Za" podjęciem Uchwały głosowało

8 radnych.

Uchwalone uchwały zostały podjęte w tlybie jawnym, wraz z wykazem imiennych
głosowań w zalqczeniu do niniejszego protokołu.
Pkt. 7
Radni nie zgłosili wniosków

i zapytań.

Pkt. 8
W sprawach różnych Wójt Gminy poinformował, że trwają prace v.ykończeniowe
budowy parkingu przy budynku Urzędu Gminy, zrobione będzie też podejście do
budynku seniora.
Rozstrzygamy procedurę przetargową na termomodemizację
budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy tj. budynku Szkoły w Wilczycach i Darominie i remizy
Ochotniczej
Straży Pożarnej w Radoszkach.
W tej chwili trwają prace nad
rozstrzygnięciem tego przetargu. Jeśli procedura przetargowa przebiegnie poprawnie,
to w najbliższym czasie będziemy podpisywać umowę i będziemy przystępować do
realizacji zadania.
Czekamy na promesy i środki finansowe na odbudowę dróg, ale ze względu na
sytuację jaką mamy, może ulec zmianie i może być różnie.
Przeprowadzamy procedury przetargowe dotyczące Klubu Seniora w ramach
programu "Razem dla Dobra Seniora" z tym, że ze względu na panującą sytuację
nabory do Klubu Seniora nie odbywają się, zwróciliśmy się do Urzędu
Marszałkowskiego
z prośbą o przesunięcie terminu realizacji naboru.
W miejscowości Radoszki trwają prace bieżące na drogach wycinanie zakrzaczeń,
kopanie rowów i udrażnianie przepustów.
W ostatnim czasie odbyło się spotkanie Sztabu Zarządzania Kryzysowego,
omawiana była bieżąca sytuacja w jakiej obecnie się znajdujemy, omawiane były
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sprawy odnośnie podejmowania określonych działań związanych z występowaniem
koronawirusa.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach prowadzi dyżury telefoniczne do godz.
19:00 w ramach przyjmowania zgłoszeń dotyczących udzielenia pomocy osobom
będących w kwarantannie.
Urząd Gminy pracuje w trybie podstawowym.
W ostatnim czasie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".
Pkt. 9

W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. l 0:41 Przewodniczący
Gminy zamknął obrady XVI Sesji Rady Gminy.

Rady

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

Alicja Król
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