Protokół Nr XVIII/2020
z sesji Rady Gminy w Wojciechowicach,
która odbyła się w dniu 17 czerwca 2020 r.
w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych na ogólny stan – 15 ( nieobecna radna Marzena
Pawlik), zgodnie z załączoną listą obecności do niniejszego protokołu, Wójt Gminy – Szymon
Sidor, Sekretarz Gminy – Agnieszka Łuba – Mendyk, Skarbnik Gminy – Sylwia Dzioba.
Sesję rozpoczęto o godz. 09.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XVIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
3. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
4. Przedstawienie informacji o stanie zdrowia mieszkańców gminy w zakresie usług
medycznych świadczonych przez Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Wojciechowicach.
5. Przedstawienie informacji o stanie i podejmowanych działaniach w zakresie zmniejszania
stanu bezrobocia na terenie gminy Wojciechowice w roku 2019.
6. Przedstawienia informacji o stanie zabezpieczenia p/pożarowego na terenie gminy
Wojciechowice w 2019 roku.
7. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
Wojciechowice w 2019 roku.
8. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Wojciechowice za 2019 rok:
a) przedstawienie Raportu o stanie gminy Wojciechowice za 2019 rok,
b) debata nad przedstawionym Raportem o stanie gminy Wojciechowice za 2019 rok,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechowice wotum zaufania.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu oraz
informację o stanie mienia komunalnego:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wojciechowicach,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji
Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2019 rok,
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojciechowice za 2019 rok,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028,
d) zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
e) przyjęcia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych
w szkole prowadzonej przez Gminę Wojciechowice oraz specjalności i formy kształcenia, na
które dofinansowanie będzie przyznawane,
f) wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na odpłatne nabycie nieruchomości
położonej w miejscowości Jasice,
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g) wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na zbycie nieruchomości i udzielenie
bonifikaty,
h) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
11. Wolne wnioski.
12. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
13. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy w Wojciechowicach Grzegorz Wójcik otworzył XVIII sesję Rady
Gminy w Wojciechowicach, poinformował, że obrady sesji są nagrywane
i transmitowane, stwierdził kworum rady na sali: na stan 15 osób, obecnych 14 osób.
Następnie powitał przybyłych radnych, Wójta z pracownikami.
Przewodniczący Rady przedstawił powyższy projekt porządku obrad.
Przewodniczący Rady : Zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Radny Damian Jędrzejewski: Błędy numerowe i literowe w proponowanym porządku obrad,
propozycja przeniesienia punktów od 3 do 7 na inną sesję Rady Gminy z możliwością
zaproszenia przedstawicieli jednostek składających informację.
Wójt Szymon Sidor: Jeżeli są uwagi do przedstawionych informacji proszę zwrócić się na
piśmie, odpowiedzi zostaną udzielone przez jednostki i podmioty odpowiedzialne za
informacje. Odpowiedzi będą odczytane na kolejnej sesji Rady Gminy.
Radny Damian Jędrzejewski: Radny ma prawo zaproponować zmiany w porządku obrad,
a decyzję podejmuje cała Rada Gminy.
Radna Małgorzata Ostrowska: Są to sprawozdania, które przyjmujemy do wiadomości,
zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Wojciechowice, mieszkańcy
gminy będą mogli się z nimi zapoznać.
Sekretarz Gminy Agnieszka Łuba – Mendyk: Staramy się realizować plan pracy Rady Gminy
w Wojciechowicach, który przyjęty został przez Państwa Radnych na początku roku.
Przesunięcie informacji w czasie spowoduje nagromadzenie się materiałów na kolejne
posiedzenia. Uważam, że w dobie pandemii jest to nie zasadne.
Przewodniczący Rady: Zapytał Radnego Damiana Jędrzejewskiego czy zgłasza wniosek
formalny dotyczący przełożenia przedstawionych informacji na kolejną sesję.
Radny Damian Jędrzejewski: Jako radny mam prawo złożenia takiej propozycji. To jest mój
wniosek formalny, powinien być przegłosowany.
Przewodniczący Rady: Przystąpimy do przegłosowania proponowanego porządku obrad, jeśli
nie zostanie przyjęty przystąpimy do głosowania wniosku Radnego Damiana Jędrzejewskiego.
Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do głosowania poprosił o sprawdzenie kworum na
sali.
Rada Gminy przyjęła porządek obrad w głosowaniu jawnym:
Głosowanie: „za” - 12

„przeciw” - 1

„wstrzymało się” – 1
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Ad.2
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Zapytał czy są uwagi do protokołu z XVII sesji Rady
Gminy w Wojciechowicach.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do protokołu z XVII sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła protokół z XVII sesji Rady Gminy
w Wojciechowicach.
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

Ad.3 - 7
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Ze względu na sytuację panującą w kraju
spowodowaną wirusem COVID – 19 poprosił radnych o nie przedstawianie informacji
z punktów od 3 do punktu 7. Informacje dostępne były w systemie E-sesja oraz będą dostępne
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wojciechowice. Jeżeli są pytania do treści informacji
poprosił o pytania na piśmie.
Radny Damian Jędrzejewski: Odbyła się Wspólna Komisja, na której nie był ten temat
podnoszony.
Radni przychylili się do prośby Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady: Poprosił Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy
w Wojciechowicach o przestawienie opinii na temat procedowanych projektów uchwał
(opinie stanowią załączniki do protokołu).
Ad.8
Przewodniczący Rady: Poinformował, że do dnia 16 czerwca 2020 r. mieszkańcy gminy mogli
zgłaszać się do debaty nad raportem o stanie gminy Wojciechowice za 2019 rok. Nikt
z mieszkańców nie zgłosił się do wzięcia udziału w debacie. Poinformował również, że radni
mogą zabrać głos w debacie nad przedstawionym raportem. Poprosił Wójta Gmin
o przedstawienie najważniejszych informacji z Raportu o stanie gminy Wojciechowice za 2019
rok.
a) Wójt Gminy: Przedstawił najważniejsze informacje zawarte w Raporcie nad stanem gminy
Wojciechowice w 2019 roku ( Raport o stanie gminy Wojciechowice za 2019 rok stanowi
załącznik do protokołu oraz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Wojciechowice ).
b) Przewodniczący Rady: Poprosił radnych o zabranie głosu w debacie nad Raportem o stanie
gminy Wojciechowice za 2019 rok.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w debacie nad Raportem o stanie gminy Wojciechowice za
2019 rok.
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c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechowice wotum zaufania
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały w związku z powyższym
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
Uchwałę Nr XVIII/119/2020
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechowice wotum zaufania
Głosowanie: „za” - 13

„przeciw” - 1

„wstrzymało się” – 0

Ad.9
Przewodniczący Rady: Poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku
Komisji Rewizyjnej .
a) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Czajkowska: Przedstawiła wniosek Komisji
Rewizyjnej (wniosek stanowi załącznik do protokołu).
b) Skarbnik Gminy Sylwia Dzioba: Przedstawiła Uchwałę Nr 70/2020 VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie opinii o wniosku
komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium( uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad.10
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik poddał pod głosowanie uchwały w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2019 rok
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Obrady sesji opuściła radna Marianna Kaczmarska.
Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do głosowania poprosił radnych o sprawdzenie
kworum ( nieobecne radne Marzena Pawlik, Marianna Kaczmarska).
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały w związku z powyższym
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
Uchwałę Nr XVIII/120/2020
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w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2019 rok
Głosowanie: „za” - 13

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojciechowice za 2019 rok
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Na obrady sesji przybyła radna Marianna Kaczmarska.
Przewodniczący Rady przed przystąpieniem do głosowania poprosił radnych o sprawdzenie
kworum ( nieobecna radna Marzena Pawlik).
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały w związku z powyższym
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
Uchwałę Nr XVIII/121/2020
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojciechowice za 2019 rok
Głosowanie: „za” - 13

„przeciw” - 1

„wstrzymało się” – 0

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały w związku z powyższym
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
Uchwałę Nr XVIII/122/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

d) zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały w związku z powyższym
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
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Uchwałę Nr XVIII/123/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

e) przyjęcia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych
w szkole prowadzonej przez Gminę Wojciechowice oraz specjalności i formy kształcenia, na
które dofinansowanie będzie przyznawane
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały w związku z powyższym
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
Uchwałę Nr XVIII/124/2020
w sprawie przyjęcia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Wojciechowice oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane,
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

f) wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na odpłatne nabycie nieruchomości
położonej w miejscowości Jasice
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały w związku z powyższym
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
Uchwałę Nr XVIII/125/2020
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na odpłatne nabycie
nieruchomości położonej w miejscowości Jasice
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

g) wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na zbycie nieruchomości i udzielenie
bonifikaty
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Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały w związku z powyższym
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
Uchwałę Nr XVIII/126/2020
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na zbycie nieruchomości
i udzielenie bonifikaty
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

h) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały w związku z powyższym
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
Uchwałę Nr XVIII/127/2020
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

Ad.11
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Poprosił Wiceprzewodniczącą Krystynę Żądło
o odczytanie pisma, które wpłynęło do Wójta Gminy Wojciechowice oraz Przewodniczącego
rady Gminy, Przewodniczących Komisji Stałych rady Gminy w Wojciechowicach od Ochotniczej
Straży Pożarnej w Stodołach ( pismo stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady: Zapytał kto z radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos.
Radna Magdalena Kordek: Zapytała o remont przepompowni na Drygulcu.
Radny Marek Wójcik: Rów przy drodze w Stodołach w stronę kościoła, kiedy będzie
odkrzaczony, ścięcie poboczy przy drodze głównej.
Radny Damian Jędrzejewski: Poszerzyć drogę na zakręcie obok kościoła w Bidzinach, albo
wstawić znak ostrzegawczy. na jakim etapie przekształcania są dogi w Bidzinach na „Dużej
stronie” oraz droga łącząca „małą stronę „ z „dużą stroną”.
Radna Marianna Kaczmarska: Podziękowała za barierkę obok wejścia do Ośrodka Zdrowia w
Wojciechowicach, podziękowała również za naprawienie chodnika obok kościoła w
Wojciechowicach.
Sekretarz Agnieszka Łuba – Mendyk: Podziękowała za drogę Bidziny Zatorze.

7

W odpowiedzi na interpelacja jako radna powiatowa: poinformowała, że wszystkie prace na
drogach powiatowych będą sukcesywnie realizowane do końca czerwca br. Poinformowała
radę o zadeklarowaniu chęci Urzędu Gminy przekazania działek w miejscowości Smugi
Starostwu Powiatowemu w Opatowie w celu poszerzenia pasa drogowego.
Radna Krystyna Żądło: Czy w sprawie czyszczenia stawu w Jasicach będzie coś robione. Droga
obok banku w Bidzinach do wyasfaltowania.
Radna Anna Czajkowska: Podziękowała za remont drogi we Wlonicach. Zapytała o możliwość
oczyszczenia stawu we Wlonicach.
Ad. 12
Wójt Szymon Sidor: Podziękował za udzielone absolutorium radnym, podziękował
pracownikom za codzienną pracę.
Odpowiedział na wnioski radnych gminy.
Przedstawił informacje z działalności między sesjami ( informacje stanowią załącznik do
protokołu).
Omówił tematy związane z :
- przydomową oczyszczalnią,
- usuwaniem azbestu,
- zdalną szkołą,
- podwyżką ekwiwalentu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wojciechowice.
- oraz Spisu Rolnego.
Wójt Szymon Sidor złożył życzenia z okazji 30 lecia funkcjonowania samorządu gminnego.
Radny Tadeusz Kabat: Zapytał czy odbyły się przetargi na remonty, budowy dróg Stodoły
Kolonie – Koszyce.
Wójt Szymon Sidor: Przetargów na drogi w tym roku nie było. Na drogę Stodoły Kolonie –
Koszyce będzie ogłoszony przetarg w lipcu.
Wójt Gminy z Przewodniczącym Rady Gminy wręczył symboliczne dyplomy z okazji 30 lecia
samorządu Radnym Rady Gminy.
Ad.13
Przewodniczący zamknął obrady XVIII sesji Rady Gminy w Wojciechowicach słowami
„ zamykam obrady XVIII sesji Rady Gminy w Wojciechowicach”.
Zakończenie sesji o godz. 10:35.

Protokołowała
Sulewska Katarzyna
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
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