Protokół Nr VI /2019
z sesji Rady Gminy w Wojciechowicach
która odbyła się w dniu 4 marca 2019 r.
w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach
W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych na ogólny stan – 15, zgodnie z załączoną
lista 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, Radny Rady
Powiatu – Bogusław Włodarczyk, Komendant Powiatowy Policji w Opatowie – insp.
Ryszard Komański, Dzielnicowy Gminy Wojciechowice – mł. asp. Konrad Ozdoba.
Sesję rozpoczęto o godzinie 9.00.
Porządek obrad VI sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
1. Otwarcie VI sesji , stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku
obrad.
2. Przyjęcie protokołu V sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
3. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego.
4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Strategii rozwiazywania problemów
społecznych dla Gminy Wojciechowice na lata 2016-2025 za 2018 rok.
5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej za rok 2018 w gminie Wojciechowice.
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 r.
7. Przedstawienie informacji z wyborów sołtysów i rad sołeckich.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
b) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia wzoru karty inwentaryzacyjnej
nieruchomości,
c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2019 roku,
d) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
e) wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020
rok środków stanowiących fundusz sołecki.
f) zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2024.
g) zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
h) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Wojciechowice.
9. Wolne wnioski.
10. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
11. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.

Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy w Wojciechowicach Grzegorz Wójcik otworzył VI sesję
Rady Gminy w Wojciechowicach, poinformował, że obrady sesji są nagrywane
i transmitowane, stwierdził kworum rady na sali: na stan rady 15 osób, obecnych
14 osób ( nieobecny Radny Leszek Stępień). Następnie powitał przybyłych radnych,
sołtysów, Wójta z pracownikami, Radnych Powiatu Opatowskiego, Komendanta
Powiatowego Policji w Opatowie wraz z pracownikami.
Przewodniczący Rady przedstawił powyższy projekt porządku obrad.
Rada Gminy przyjęła porządek obrad w głosowaniu jawnym:
Głosowanie:

„za” – 14

„przeciw” – 0

„wstrzymało się” – 0

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wójcik poprosił o zabranie głosu
Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie Insp. Ryszarda Komańskiego, który
przedstawił wyniki pracy Komendy Powiatowej w Opatowie za 2018 rok.
(Odprawa podsumowująca wyniki pracy za 2018r w załączniku do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wójcik poprosił o zabranie głosu
Dzielnicowego Gminy Wojciechowice mł. asp. Konrada Ozdobę, który przedstawił
program ochrony seniorów przed kradzieżami, rozdał ulotki poprosił o pomoc w tym
temacie.
Nie było pytań do prezentacji i przedstawionej odprawy przez przedstawicieli Policji.
Ad.2
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do protokołu z V sesji Rady Gminy
w Wojciechowicach:
Na sesję Rady Gminy w Wojciechowicach przybył radny Leszek Stępień. Stan
obecności radnych - 15 osób.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła protokół z V sesji Rady Gminy
w Wojciechowicach.
Głosowanie: „za” – 15

„ przeciw” – 0

„ wstrzymało się” - 0

Ad.3
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego przedstawiła Sekretarz Gminy Agnieszka Łuba – Mendyk
( sprawozdanie w załączniku do protokołu).
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Ad. 4
Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiazywania problemów społecznych dla Gminy
Wojciechowice na lata 2016-2025 za 2018 rok przedstawiła Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wojciechowicach Agnieszka Krechowiak ( sprawozdanie
w załączniku do protokołu).
Radny Damian Jędrzejewski: Panie Przewodniczący każde sprawozdanie powinno
być przez radę przegłosowane.
Ad.5
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej za rok 2018 w gminie Wojciechowice przedstawił Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej Agnieszka Krechowiak ( sprawozdanie w załączniku
do protokołu).
Radny Damian Jędrzejewski: Panie Przewodniczący nie odpowiedział mi Pan
na pytanie.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wójcik: Sprawozdania są do wiadomości
radnych, sołtysów i mieszkańców.
Radny Damian Jędrzejewski: Skoro w nazwie jest sprawozdanie to powinno być
głosowane, gdyby była informacja to nie trzeba głosować.

Ad.6
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 r. przedstawiła
Sekretarz Gminy Agnieszka Łuba – Mendyk ( sprawozdanie w załączniku do
protokołu).
Radny Damian Jędrzejewski: Korzystając z obecności radnych powiatowych
chciałbym się spytać, czy w powiecie głosujecie sprawozdania?
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: To nie są pytania do sprawozdania.
Radny Damian Jędrzejewski: Gwoli informacji, czy głosujecie sprawozdania
w powiecie?
Wójt Gminy Szymon Sidor: Wysoka Rado, Sołtysi , obecni goście sprawozdania
mają formę informacyjną. Sprawozdania budżetowe, finansowe jak również
absolutoryjne głosujemy.
Radny Damian Jędrzejewski: Tak ma Pan rację, tylko trzeba zastosować inne
nazewnictwo.
Wójt Szymon Sidor: Ja sprawozdanie międzysesyjne nazywam sprawozdaniem czy
Państwo radni macie nad tym głosować.

Ad.7
Informacje z przeprowadzonych wyborów sołtysów i rad sołeckich przedstawił Wójt
Szymon Sidor.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Pogratulował wyboru sołtysom.
Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wójcik poprosił Przewodniczących komisji
o odczytanie opinii z posiedzeń komisji ( opinie stanowią załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwały w sprawie:
a) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
Uchwałę Nr VI/33/2019
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za
inkaso,

Głosowanie: „za” – 14

„ przeciw” – 0

„ brak głosu” – 1

b) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia wzoru karty inwentaryzacyjnej
nieruchomości,
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wójcik: Zgodnie z opinią komisji stałych,
wybór członków do Komisji Inwentaryzacyjnej miał nastąpić na sesji Rady Gminy.
Proszę o zgłaszanie kandydatów .
Zgłoszono kandydatów: Pana Damiana Jędrzejewskiego i Panią Annę Czajkowską.
Radny Damian Jędrzejewski – nie wyrażam zgody.
Radna Anna Czajkowska – wyrażam zgodę.
Wójt Szymon Sidor: Myślę, że najbardziej odpowiedzialnymi i kompetencyjnymi
osobami będą członkowie komisji budżetowej ponieważ dotyczy to mienia gminy.
Radna Marianna Kaczmarska – wyrażam zgodę.
Radna Marzena Pawlik – wyrażam zgodę.
Radna Jadwiga Wójcicka – nie wyraża zgody.

Radna Monika Gałka – wyraża zgodę.
Radna Magdalena Kordek – nie wyraża zgody.
Nie zgłoszono więcej kandydatur.
Do składu Komisji Inwentaryzacyjnej weszli radni:
1. Pani Anna Czajkowska – przewodnicząca Komisji
2. Pani Marianna Kaczmarska – zastępca przewodniczącego Komisji
3. Pani Marzena Pawlik – członek Komisji
4. Pani Monika Gałka – członek Komisji
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:

Uchwałę Nr VI/34/2019
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia wzoru karty
inwentaryzacyjnej nieruchomości
Głosowanie: „za” – 14

„ przeciw” – 0

„wstrzymało się” - 1

c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2019 roku
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:

Uchwałę Nr VI/35/2019
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2019
roku
Głosowanie: „za” – 15

„ przeciw” – 0

„wstrzymało się” – 0

d) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:

Uchwałę Nr VI/36/2019
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Głosowanie: „za” – 15

„ przeciw” – 0

„wstrzymało się” – 0

e) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków
stanowiących fundusz sołecki.
Wójt Szymon Sidor: Po wspólnych konsultacjach wyodrębniony został fundusz
sołecki na 2020 rok to jest około 200 tys. zł. Powstały Koła Gospodyń Wiejskich i bez
środków finansowych raczej długo nie będą. Życzę dobrych pomysłów na
wykorzystanie tych środków.
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Radny Damian Jędrzejewski: Niezmiernie się cieszę z wyodrębnienia funduszu
sołeckiego. W poprzednim roku jako jedyny byłem za wyodrębnieniem funduszu,
myślę że zmusi to społeczności lokalne do oddolnych inicjatyw. Myślę, że wiele
dobrego będzie się działo w sołectwach.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:

Uchwałę Nr VI/37/2019
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok
środków stanowiących fundusz sołecki

Głosowanie: „za” – 15

„ przeciw” – 0

„wstrzymało się” – 0

f) zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2024
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Obrady VI sesji Rady Gminy W Wojciechowicach opuściła radna Monika Gałka.
Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:

Uchwałę Nr VI/38/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2024
Głosowanie: „za” – 15

„ przeciw” – 0

„ brak głosu” – 1

g) zmian w budżecie gminy 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 VI/39/2019
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Głosowanie: „za” – 15

„ przeciw” – 0

„ brak głosu” – 1

h) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Wojciechowice.
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:

Uchwałę Nr VI/40/2019
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wojciechowice oraz
części Gminy Ożarów ( sołectwo Grochocice) do organu regulacyjnego

Głosowanie: „za” – 15

„ przeciw” – 0

„ brak głosu” – 1

Ad.9
Radna Małgorzata Ostrowska: Stawiam wniosek formalny o to aby na sesjach Rady
Gminy był radca prawny. Nie może tak być, że po wystąpieniu radnego Pan

Przewodniczący nie ma wiedzy formalnej jak powinien się odnieść do wypowiedzi
radnego. Pan Wójt musi zasięgać rady i daje nam odpowiedź. Nie jestem
usatysfakcjonowana takimi odpowiedziami.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Wniosek formalny zostanie przegłosowany
po dyskusji.
Radny Damian Jędrzejewski: Bardzo ubolewam nad prowadzeniem sesji przez Pana.
Na ostatniej sesji zabrał głos Pan, który zabrał ten głos nieprawnie. Proszę prowadzić
sesję w sposób merytoryczny, nie dopuszczać do głosu osoby, która obraża
radnego.
Radny Powiatu Opatowskiego Bogusław Włodarczyk: Pogratulował wyboru sołtysom
i radom sołeckim. Sołtys z radą sołecką podejmować będą decyzje na co
przeznaczyć fundusz sołecki. W odpowiedzi na wcześniejsze pytanie radnego
Jędrzejewskiego
w powiecie głosowane są sprawozdania, ale zależy to od tego jak samorząd sobie
przyjmie czy głosuje czy nie. Odczytał pismo skierowane do Starosty Opatowskiego
o uwzględnienie w planach inwestycyjnych, budowy chodników na terenie gminy
Wojciechowice. Przedstawił zasady rehabilitacji na terenie Powiatu Opatowskiego.
Złożył życzenia z okazji zbliżającego się święta Dnia Kobiet. Poruszył temat
tworzenia miejsc pracy i pozyskiwania inwestorów.
Radna Marianna Kaczmarska: Zwracam się do Państwa Radnych Powiatu o pomoc
w uzyskaniu transportu osobowego do szkół średnich, ponieważ nie ma takich
połączeń na terenie gminy Wojciechowice.
Sołtys Barbara Lasota: Nie można się obrażać, szanujmy się wzajemnie. Jeśli są
kwestie sporne powinien być radca prawny na sesji Rady Gminy. Proszę o pomoc
przy podłączeniu wody dla mieszkańca Stodoły- Kolonie.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Opatowskiego Bożena Kornacka: Omówiła
inwestycje drogowe powiatu na 2019 rok. Wspólnie z samorządem gminnym
podejmiemy decyzje jaka to będzie inwestycja. Poczekajmy na program rządowy
Transport publiczny, nie wiadomo jeszcze na jakich zasadach będzie działał.
Omówiła proces przejęcia Szpitala Powiatowego w Opatowie przez Starostwo
Powiatowe w Opatowie. Pogratulowała sołtysom i radom sołeckim wyboru na nową
kadencję.
Radny Powiatu Opatowskiego Bogusław Włodarczyk: Powiat dofinansowywał 50 %
drogi gminnej, taka była propozycja radnej powiatowej. Powiat nie dokładał 50 %
środków na budowę drogi wojewódzkiej. Odchodząc zostawiłem nadwyżkę 8
milionów złotych.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Opatowskiego Bożena Kornacka: Nie pamiętam
takiego zdarzenia z poprzednie kadencji. Zasady dofinansowania mają być przyjęte
w obecnej kadencji powiatu przy budowie chodników przy drogach wojewódzkich.
Wójt Szymon Sidor: Wniosek radnej Ostrowskiej jest zasadny ale to się wiąże
z kosztami. Proszę mi pozwolić porozmawiać z radcą i wyszacować koszty.

Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Czy radna Ostrowska podtrzymuje wniosek.
Radna Małgorzata Ostrowska: Wycofuje wniosek formalny, do dyskusji na komisjach.
Radna Anna Czajkowska: Uchwały są opiniowane przez radcę prawnego , to po co
nam dodatkowe koszty. Trzeba wyuczać się Statutu Gminy.
Obrady VI sesji Rady Gminy w Wojciechowicach opuścił Radny Damian
Jędrzejewski.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik odczytał pismo
złożone do
Przewodniczącego Rady przez 5 radnych. Odczytał również przesłaną odpowiedź
na pismo.

Ad. 10
Wójt Szymon Sidor przedstawił informacje z działalności międzysesyjnej ( Informacje
stanowią załączniki do protokołu).
W odpowiedzi Sołtys Barbary Lasota: Jeżeli wodociąg przechodzi przez działkę to
nie ma problemu, zostanie podłączona woda.
Poinformował, że Gmina Wojciechowice otrzymała promesę na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych na przebudowę dróg gminnych.
Gmina podpisała porozumienie z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym
w sprawie współfinansowania zajęć sportowych w szkole w Bidzinach.
Od lutego odbywa się kurs komputerowy dla osób dorosłych prowadzony przez
nauczycieli informatyków z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bidzinach, działają
4 grupy.
Sołtys Barbara Lasota: Jak będzie wyglądał podział funduszu sołeckiego?
Wójt Szymon Sidor: Do końca lipca będziecie mieli informację, jakie to są kwoty i
jakie zadania mieszczą się w tematach funduszu sołeckiego.

Ad.11
Przewodniczący zamknął obrady VI sesji Rady Gminy w Wojciechowicach .
Zakończenie sesji o godzinie 12.05.

Protokołowała:
Sulewska Katarzyna
Podinspektor ds. obsługi rady gminy
i spraw społecznych.

