Protokół Nr V /19
z sesji Rady Gminy w Wojciechowicach
która odbyła się w dniu 31 stycznia 2019 r.
w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach
W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych na ogólny stan – 15, zgodnie z
załączoną listą obecności do niniejszego protokołu, Wójt Gminy - Szymon Sidor,
Sekretarz Gminy – Agnieszka Łuba – Mendyk, Skarbnik Gminy – Sylwia Dzioba,
Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Krechowiak, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Bożena Kornacka.
Sesję rozpoczęto o godzinie 9.00.
Przewodniczący Rady Gminy w Wojciechowicach zarządził minutę ciszy dla
uczczenia pamięci tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pana Pawła
Adamowicza.
Porządek V sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
1. Otwarcie V sesji , stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku
obrad.
2. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
3. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Wojciechowice na 2019 rok.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności i wykorzystania środków budżetowych
za 2018 rok w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojciechowicach.
5. Sprawozdanie z wykonania zadania pod nazwą „ Realizacja gminnego programu
usuwania azbestu w 2018 roku”.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 -2024,
b) uchwalenia budżetu gminy Wojciechowice na 2019 rok,
c) wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na sprzedaż nieruchomości
położonych w miejscowości Wojciechowice w drodze przetargu stanowiących mienie
komunalne Gminy Wojciechowice,
d) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XLV /232/2018 z dnia 28
czerwca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków,
e) uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy w Wojciechowicach na 2019 rok,
f) uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy w Wojciechowicach na 2019
rok.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
9. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy w Wojciechowicach Grzegorz Wójcik otworzył V sesję
Rady Gminy w Wojciechowicach , poinformował, że obrady sesji są nagrywane
i transmitowane, stwierdził kworum rady na sali: na stan rady 15 osób, obecnych
15 osób. Następnie powitał przybyłych radnych, sołtysów, Wójta z pracownikami.

Przewodniczącego Rady przedstawił powyższy projekt porządku obrad.
Radny Tadeusz Kabat : Do porządku obrad wprowadzić punkt Interpelacje radnych.
Wójt Szymon Sidor : W tej kadencji Interpelacje są w formie pisemnej i składa się
je do Przewodniczącego Rady Gminy. Jeżeli chce Pan zgłosić zmianę do porządku
obrad proszę złożyć wniosek.
Radny Damian Jędrzejewski : Panie Przewodniczący na sesji obowiązują pewne
zasady , trzeba poprosić o głos a Pan głosu może udzielić, trzymajmy się zasad.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik : Objaśnił zagadnienie interpelacji.
Sekretarz Gminy Agnieszka Łuba – Mendyk : Odczytała treść Statutu Gminy
dotyczącą zagadnienia Interpelacje Radnych.
Radny Tadeusz Kabat : Składam wniosek: podwyżka dla strażaków ochotników
biorących udział w akcjach bojowych. W punkcie wolne wnioski chciałbym poruszyć
temat dotyczący budowy chodnika.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik : Proszę radnego o sprecyzowanie treści
wniosku.
Wójt Szymon Sidor: Propozycja uchwały
na Gminnym Zarządzie OSP.

i stawka powinny być wypracowane

Radny Tadeusz Kabat : Propozycję złoże a Rada zatwierdza stawki strażakom.
Wójt Szymon Sidor : Z każdej jednostki jest dwóch druhów uczestniczących
w posiedzeniach zarządu gminnym i tam jest gremium, które wypracowuje stawki
strażakom. Proszę szanujmy to gremium.
Głosowanie wniosku w sprawie: rozszerzenie porządku obrad o punkt podwyżka
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcji.
Głosowanie: „za” – 6

„przeciw” – 8

„wstrzymało się” – 1

Wniosek został odrzucony.
Radny Damian Jędrzejewski – proszę prowadzić sesję w sposób zrozumiały dla
wszystkich.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik – przepraszam bardzo za przejęzyczenie.
Rada Gminy przyjęła porządek obrad w głosowaniu jawnym:
Głosowanie :

„za” – 15

„przeciw” – 0

„ wstrzymało się” – 0

Ad. 2

Nikt z radnych nie zgłosił uwag do protokołu z IV sesji Rady Gminy.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła protokół z IV sesji Rady Gminy
w Wojciechowicach
Głosowanie :

„ za” – 15

„ przeciw” – 0

„ wstrzymało się „ – 0

Ad.3
Projekt budżetu Gminy Wojciechowice na rok 2019 przedstawiła Skarbnik Gminy
Pani Sylwia Dzioba. Odczytała pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej, która
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Budżetu Gminy na 2019 rok.
Wójt Szymon Sidor : p przedstawił propozycje dróg powodziowych na 2019 rok:
Przebudowa drogi gminnej Nr 004530T Wlonice koło Sołtysa
od km 0+000 do km 0+459
Przebudowa drogi gminnej Nr 399023 T Koszyce – Kaliszany
od km 0+000 do km 1+150
Przebudowa drogi gminnej Nr 399012 T Stodoły Wieś – Podkoszyce boczne
od km 0+000 do km 0+446
Przebudowa drogi gminnej Nr 004515 T Kaliszany – Koszyce
od km 0+000 do km 0+520
Przebudowa drogi gminnej Nr 004528 T Wlonice Kolonia – Wlonice
od km 0+504 do km 1+104
Remont drogi gminnej Nr 399007 T Horochów – Mierzanowice
od km 0+000 do km 1+295
oraz droga Drygulec przez wieś.
Ponadto poinformował, że zaplanowano: renowację biologiczną stawu w Bidzinach
przy domu katechicznym w Bidzinach, renowację stawu przy blokach w Bidzinach.
Radny Damian Jędrzejewski : Prośba o ścieżkę łączącą „ mała stronę z dużą stroną”
w Bidzinach ponieważ chodzą tą ścieżką dzieci do szkoły, mieszkańcy do banku
proszę uwzględnić z wolnych środków.
Pracowaliśmy nad budżetem na komisjach, budżet jest stagnacyjnym ponieważ
mamy duże zadłużenie. Nie robiąc nic to zadłużenie musimy spłacać przez 5 lat.
Bierzemy kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu. Rada będzie miała trudną sytuacje
pod względem inwestycji przez swoją kadencję. Kończą się wolne środki, zadania
będą realizowane z poprzedniej kadencji w tym roku. Możemy mieć problemy
z wkładem własnym. Będę głosował za tym budżetem. Musimy ograniczyć
zadłużenie, bo będą go spłacać jeszcze nasze dzieci.
Radna Małgorzata Ostrowska – zakup działki na wsi Ługi , Smugi pod świetlicę.
Nadmienię, że była by to świetlica dla dwóch małych wsi ale o małych też trzeba
zadbać.
Wójt Szymon Sidor : Do Radnego Damiana Jędrzejewskiego – zadłużenie gminy
12.37 % na koniec roku w początek tego roku 12,11% sam pan wnioskuje o
inwestycje Pani Małgorzata wnioskuje o inwestycje a to nie jest proces krótkotrwały,
on już trwał w poprzedniej kadencji. I nikt nie może przewidzieć wysokości inwestycji.
Kredyt nie jest na inwestycje tylko na zabezpieczenie środków w budżecie. Jeśli
chodzi o kluby sportowe to są środki 56 tysięcy zabezpieczone w budżecie,

propozycja z przed 4 lat połączenia klubów dawała możliwość wzięcia 70 tys. zł. .
Proszę
skończyć
z populizmem na wizji.
Radny Damian Jędrzejewski : Rozmawiam spokojnie na sesji nikomu nie ubliżam
mam inne zdanie i po to jestem radnym żebym walczył o swoje wartości. Moim celem
jest, żeby się ta gmina rozwijała. Przez 12 lat zawsze byłem za budżetem, żadnej
hipokryzji nie stosuje i proszę nie kierować pod moim adresem takich sformułowań.
Nie da się funkcjonować w klubie sportowym gdzie trener wykonuje prace
porządkowe, nie dał Pan pieniędzy na klub tylko na kulturę fizyczna, żeby dzieci i
młodzież mogli rozwijać swoje pasje, a mieszkańcy mieli gdzie spędzić spokojnie
czas a nie dla Jędrzejewskiego. Próba negocjacji połączenia dwóch stowarzyszeń
gdzie są osobne władze. W ulotkach wyborczych napisał Pan, że współpracuje i chce
współpracować
i rozwijać kulturę a tu słyszymy połączcie się to dam więcej. Radni decydują ile
przeznaczyć środków na poszczególne sprawy. Rada jest decyzyjna
a Pan ma wykonywać zalecenia Rady Gminy. Nikomu nie ubliżam nie mam parcia na
szkło , ja tylko rozmawiam na każdej sesji o rzeczach ważnych.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik : Nie porusza Pan kwestii dotyczących
budżetu gminy.
Radny Damian Jędrzejewski : Proszę jeszcze nie skończyłem wypowiedzi a jest ona
związana z budżetem. To Rada decyduje na co idą środki a Pan to tylko wykonuje.
Wójt Szymon Sidor : Jestem organem wykonawczym, realizuje to co uchwali rada .
Jak się mam zachować jak rada uchwala 56 tys.zł w budżecie na kluby sportowe
to jak mam się zachować dać każdemu po 70 tys. zł.
Mieszkaniec gminy Jan Pałasz : Jakby dali tą działkę pod budowę świetlicy to by się
nic nie stało, Pan Jędrzejewski nigdy nie robił linii na boisku.
Przewodniczący Grzegorz Wójcik: Według statutu radny może zabrać głos w danej
sprawie tylko dwa razy.
Radna Pawlik Marzena : Jestem nową radną ale zachowanie, które widzę na sesji to
nie przystoi radnym. Skończmy jedną inwestycje rozpocznie się drugą , jest
dwadzieścia wsi nie da się wszystkiego zrobić od razu. Prowadźmy sesje w sposób
kulturalny.
Radny Damian Jędrzejewski : Proszę zapoznać się z regulaminem pracy rady.
Ad. 4
Sprawozdanie przedstawiła Pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka
Krechowiak ( sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu).
Wójt Szymon Sidor : Dysfunkcja rodziny i szerzący się alkoholizm sprawia to,
że rodzice są nie odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do sprawozdania z działalności i wykorzystania
środków budżetowych za 2018 rok w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wojciechowicach.
Ad. 5
Sprawozdanie przedstawił Wójt Szymon Sidor.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do sprawozdanie z wykonania zadania pod nazwą
„ Realizacja gminnego programu usuwania azbestu w 2018 roku”.

Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wójcik poprosił Przewodniczących komisji
o odczytanie opinii z komisji ( opinie stanowią załącznik do protokołu).
Radny Artur Rędziak : Ustalone na komisjach było, że wszystkie wpisy są
jednakowe w planach pracy komisji, chodzi o fundusz sołecki.
Wójt Szymon Sidor : Wszystko zostało poprawione.
Radna Małgorzata Ostrowska : Na komisji był stawiany wniosek o zakup działki na
Ługach, Smugach i tutaj nie został odczytany.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik : Słuszna uwaga, był to wniosek zgłaszany
na Komisji Spraw Samorządowych, Oświatowych, Społecznych i Obywatelskich.
Proszę o przeczytanie jeszcze raz opinii Komisji.
Radny Damian Jędrzejewski : Proszę o 10 minut przerwy i zrobić zapis faktyczny
w protokole Komisji ponieważ nie możemy przyjąć tego protokołu.
Radna Maria Kaczmarski : Odczytała opinie z Komisji z poprawionym wnioskiem.
Radny Artur Rędziak : To nie jest poprawny protokół, nie taki był przebieg Komisji.
Trzeba być poważnym nie róbmy takich rzeczy.
Radna Marianna Kaczmarska : Odczytała ponownie opinie z Komisji.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik : Przepraszam za zaistniałą sytuację.
Radna Małgorzata Ostrowska : Cały czas jest błędne wyliczenie. Protokołujące
powinien dobrze spisywać bo było 10 osób i jest problem z głosowaniem. Arytmetyka
gra ale nie jest to zgodne z prawdą.
Radny Damian Jędrzejewski : Myślałem, że czasy kiedy protokoły z Komisji ginęły
minęły. Ktoś te protokoły sporządza przewodniczący Komisji zatwierdza
i Przewodniczący Rady też ma wgląd w protokoły. Proszę o nagrywanie na dyktafon
posiedzeń komisji. Róbmy tak jaki jest stan faktyczny wtedy unikniemy takich sytuacji
jak ta.
Radna Marianna Kaczmarska : Odczytała poprawne głosowanie wniosku.
Przewodniczący Rady poddał po głosowanie uchwały w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 -2024,
Przewodniczący Rady zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
Uchwałę Nr V /27/ 2019
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 2024,
Głosowanie: „za” – 15

„ przeciw” – 0

„wstrzymało się „ – 0

b) uchwalenia budżetu gminy Wojciechowice na 2019 rok
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Żaden radny nie zgłosił się do dyskusji.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
Uchwałę Nr V / 28 /2019
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wojciechowice na 2019 rok
Głosowanie; „za” – 15

„przeciw” – 0

„wstrzymało się” – 0

c) wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na sprzedaż nieruchomości
położonych w miejscowości Wojciechowice w drodze przetargu stanowiących
mienie komunalne Gminy Wojciechowice
Przewodniczący Grzegorz Wójcik zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Żaden radny nie zgłosił się do dyskusji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
Uchwałę Nr V / 29 /2019
w sprawie
wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na sprzedaż
nieruchomości położonych w miejscowości Wojciechowice w drodze przetargu
stanowiących mienie komunalne Gminy Wojciechowice
Głosowanie: „za” - 15

„przeciw” – 0

„wstrzymało się” – 0

d) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XLV /232/2018 z
dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków,
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się o odczytanie treści uchwały
Żaden radny nie zgłosił się do dyskusji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
Uchwałę Nr V / 30 /2019
w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XLV /232/2018 z
dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków,
Głosowanie:

„za” – 15

„ przeciw” – 0

„wstrzymało się” – 0

e) uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy w Wojciechowicach na 2019 rok
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się o odczytanie treści uchwały
Żaden radny nie zgłosił się do dyskusji.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
Uchwałę Nr V / 31 /2019
w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy w Wojciechowicach na 2019 rok
Głosowanie: „za” – 15

„przeciw” – 0

„wstrzymało się” – 0

f) uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy w Wojciechowicach
na 2019 rok.
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
Uchwałę Nr V / 32 /2019
w sprawie uchwalenia planów
w Wojciechowicach na 2019 rok.
Głosowanie:

„za” – 15

pracy

„przeciw” – 0

Komisji

Stałych

Rady

Gminy

„wstrzymało się „ – 0

Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy Wójcik Grzegorz udzielił głosu Wiceprzewodniczącej
Rady Powiatu Opatowskiego Kornackiej Bożenie.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Opatowskiego Kornacka Bożena : Przedstawiła
informację o przebiegu postępowania w sprawie budowy wieży P4 w Stodołach
Kolonii.
Radna Małgorzata Ostrowska : Od drogi płytowej nie ma przejścia na ścieżkę
rowerową. Oczyścić park w Mikułowicach, ponieważ wygląda jak po kataklizmie.
Sołtys Barbara Lasota : Pani Kornacka odczytała przebieg postępowania, który
wskazuje, że wszystko jest zgodne z planem, ale z problemem wieży mieszkańcy
zostali sami. Oczekujemy pomocy od wójta gminy żeby mieszkańcy nie zostali z tym
problemem sami. Protest mieszkańców był przesłany do starostwa, Pani Radna mam
wszystko dokładnie przedstawiła, wydaje się, ze każdy może sobie taki maszt
postawić. Maszt ma złą lokalizację, chodzi o nasze zdrowie.
Radny Tadeusz Kabat : Wiceprzewodnicząca Bożena Kornacka przeczytała pisma
dotyczące masztu ale nie przeczytała w jakiej odległości może być postawiony maszt
od budynków. Dlatego skąd mamy wiedzieć czy to jest dobrze postawiony w takiej
odległości w jakiej powinien być. Gdzie można znaleźć zarządzenie dotyczące
lokalizacji masztu.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Bożena Kornacka : Przedstawiła informacje
o oddziaływaniu masztu na środowisko.

Radny Tadeusz Kabat : Jest to opinia jednej strony, trzeba wziąć niezależnego
eksperta do wyjaśnienia sprawy. Sprawa masztu jest już zamknięta ale na przyszłość
takich rzeczy trzeba pilnować.
Radna Marzena Pawlik : Dochodzę do wniosku, że nie ufamy sobie na radzie, nie
ufamy jednostkom wyższym od gminy. trzeba uszanować decyzje innych jednostek.
Sołtys Lasota Barbara : Jeśli kogoś to nie dotyczy ten nie widzi problemu.
Mieszkańcy są z wieżą ale w innym miejscu. Panie Wójcie jako mieszkańcy prosimy
o przeanalizowanie ile może powstać wież, ile jest anten, czy się kumulują. W innych
gminach Wójt pomaga nie zostawia mieszkańców samych sobie.
Radny Damian Jędrzejewski opuścił obrady sesji Rady Gminy w Wojciechowicach
o godz. 12.26.
Radna Marzena Pawlik : Czy jak była stawiana wieża powstała kilka lat temu czy był
taki problem. Chyba nie a teraz jest druga wieża i zrobił się problem.
Sołtys Lasota Barbara : Pani nie jest ekspertem i uważa, że nie ma problemu.
Radna Kaczmarska Marianna : Była mowa o masztach na poprzedniej sesji i Pani
Wiceprzewodnicząca przygotowała się merytorycznie i prawnie i wszystko nam
wyjaśniła. Dlaczego wcześniej nie było reakcji tylko teraz. Wyjaśnienia były
precyzyjne ale nic nie szkodzi spotkać się jeszcze z Panią Wiceprzewodniczącą
i porozmawiać czy są jeszcze jakieś szanse.
Sołtys Lasota Barbara : Informacje były ale nikt ich nie czytał.
Rady Tadeusz Kabat : Do Radnej Kaczmarskiej jak by się zachowała gdyby obok jej
domu stanęła taka wieża.
Radny Leszek Stępień opuścił obrady sesji Rady Gminy o godz. 12.30.
Ad.8
Wójt Szymon Sidor : Odpowiadając Radnej Małgorzacie Ostrowskiej dotyczące
przejścia z drogi płytowej na ścieżkę rowerową przedstawił pismo ze
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
Park w Mikułowicach jest własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
zwrócimy się do KOWR-u o posprzątanie terenu.
W sprawie odpowiedzi dla Barbara Lasota : Pani Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
przygotowała rzeczowe informacje dotyczące budowy masztu. Proszę Panią Radną
o ksero dokumentacji dla wiadomości i na potrzeby gminy. W poprzek prawa nie
pójdę, jestem przedstawicielem administracji publicznej, ja czy gmina musi działać w
obrębie prawa a nie poza prawem.
Wójt Gminy przedstawił działalność międzysesyjną (Informacje stanowią załączniki
do protokołu).
Wójt Szymon Sidor odczytał pismo ze Starostwa Powiatowego w Opatowie
dotyczące budowy chodników przy drogach powiatowych w gminie Wojciechowice.
Na Komisjach zrodziła się sugestia, że w pozycji Biblioteka w budżecie gminy mieścił
się festyn na 2019 rok. Wszystkie Komisje zdecydowały, żeby festynu nie robić

a pieniądze przeznaczyć na doposażenie biblioteki gminnej i malowanie
pomieszczeń zniszczonych po zalaniu. Resztę środków zwrócić do budżetu gminy.
Radna Małgorzata Ostrowska dzwoniła w sprawie działki pod budowę świetlic. Jest
to działka o numerze 24 pow. 59 a. klasa 4a.
Mieszkaniec Gminy Pan Jan Pałasz – zauważyłem, że na sesji jeden człowiek ciągle
przeszkadza. Nie może tak być.
Ad. 9
Przewodniczący zamknął obrady V sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
Zakończenie sesji godz. 12.40.

Protokołowała:
Katarzyna Sulewska
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
i spraw społecznych

