Protokół Nr VII/2019
z sesji Rady Gminy w Wojciechowicach,
która odbyła się w dniu 10 maja 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, asp. sztab. Janusz Czerwik, lek. med. Stanisław
Kołodziej.
Sesję rozpoczęto o godz. 9.00.
Porządek obrad VII sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
1. Otwarcie VII sesji , stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku
obrad.
2. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
3. Przedstawienie informacji o stanie zdrowia mieszkańców gminy, oraz zakres usług
świadczonych przez NZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Wojciechowicach.
4. Przedstawienie informacji o stanie i podejmowanych działaniach w zakresie
zmniejszania stanu bezrobocia na terenie gminy.
5. Przedstawienie informacji o stanie zabezpieczenia p/pożarowego na terenie Gminy
Wojciechowice.
6. Przedstawienie informacji z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
7. Przedstawienie informacji z działalności Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w
Gminie Wojciechowice w 2018 roku.
8. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wojciechowice za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wojciechowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od
dnia 1 września 2019 roku,
b) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami klubami dziecięcymi oraz dziennymi

opiekunami,
c) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi,
d) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Gminy Wojciechowice
na lata 2019-2021,
e) zmieniająca uchwałę Nr VI/40/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 4 marca
2019 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wojciechowice oraz części
Gminy
Ożarów
( sołectwo Grochocice) do organu regulacyjnego,
f) zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2024.
g) zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
h) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Wojciechowice za udział w działaniu ratowniczym i
szkoleniu pożarniczym,
i) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wojciechowice.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
12. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy w Wojciechowicach Grzegorz Wójcik otworzył VII sesję
Rady Gminy w Wojciechowicach, poinformował, że obrady sesji są nagrywane
i transmitowane, stwierdził kworum rady na sali: na stan 15 osób, obecnych 15 osób.
Następnie powitał przybyłych radnych, sołtysów, Wójta z pracownikami, Radnych
Powiatu Opatowskiego, przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie –
asp. sztab. Janusza Czerwika, lek. med. Stanisława Kołodzieja.
Przewodniczący rady przedstawił powyższy projekt porządku obrad.
Rada Gminy przyjęła porządek obrad w głosowaniu jawnym:
Głosowanie: „za” - 15

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

Ad.2
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wójcik: Zapytał czy są uwagi do protokołu VI
sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.

Radna Małgorzata Ostrowska: Zgłasza uwagę do protokołu VI sesji Rady Gminy
w Wojciechowicach z dnia 4 marca 2019 r. Przedstawiony protokół pisemny nie
odzwierciedla rzeczywistego przebiegu sesji. Brak zapisu w protokole deklaracji Pana
Przewodniczącego dotyczącego przepracowania mojego wniosku na komisjach
dotyczącego udziału radcy prawnego na sesjach Rady Gminy. Protokół jest nie spójny
z zapisem – 2 godz. 45 min.
Radny Leszek Stępień: Wyniki głosowania w 3 uchwałach są nieprawidłowe.
Przewodnicząca Rady Gminy Grzegorz Wójcik: na ostatniej sesji była dyskusja na
temat obecności radcy prawnego na sesji. Na dwóch komisjach, które odbyły się była
dyskusja na ten temat. Radni, którzy uczestniczyli w tych komisjach wyrazili
negatywne zdanie na ten temat. Wszystkie projekty uchwał, które otrzymujemy
są przygotowywane przez jednostki potem przechodzą przez kierowników
i sprawdzane przez radcę prawnego. Następie projekty zostają przegłosowane na
radzie pozytywnie bądź negatywnie. Następnie bada
je Regionalna Izba
Obrachunkowa. Część radnych wyraziła opinię, że może zostać jak do tej chwili.
Odniosę się do Radnego Leszka Stępnia: wystąpił błąd, dziękuję za to.
Radna Małgorzata Ostrowska: W tym co Pan powiedział to utwierdził nas Pan,
że potrzebny jest radca prawny. Ponieważ jak można rozmawiać o radcy prawnym
na komisjach gdzie nie ma osoby, która zgłosiła wniosek. Ponieważ na komisjach,
w których ja uczestniczę nie było tej rozmowy. Przepraszam bardzo ale nie jest Pan
kompetentny w tym co dziś Pan powiedział. Przepraszam jeżeli Pana uraziłam.
Radny Damian Jędrzejewski: Panie Przewodniczący po raz kolejny wprowadza Pan
tutaj nas radnych, opinie publiczna w błąd. Wszystkie uchwały podjęte na sesji nie
bada komisja obrachunkowa tylko Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Proszę aby
na sesjach był radca prawny bo będziemy się kompromitować w niektórych rzeczach.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Dziękuję za Pana opinię.
Radny Artur Rędziak: Chciałbym uzyskać informacje, na których komisjach był
przerabiany materiał radcy prawnego.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wójcik: Była dyskusja na dwóch komisjach.
Radna Małgorzata Ostrowska: Na których, bo w tych co uczestniczyłam nie było.
Byłam osobą, która złożyła wniosek formalny pod głosowanie. Na prośbę Wójta i
prośbę Pana i za zgodą, że będzie to przepracowane na komisjach odstąpiłam od
głosowania
na poprzedniej sesji. Potraktowano mnie jako osobę niewygodną.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Była dyskusja na Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji i na Komisji Rewizyjnej.
Radna Małgorzata Ostrowska: Taki wniosek powinien być przepracowany
na wszystkich komisjach, każdy powinien się wypowiedzieć. Muszę powiedzieć z całą
stanowczością, że jest Pan stronniczym Przewodniczącym. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wójcik: Sprawa została przedyskutowana.

Radna Małgorzata Ostrowska: Kto dyskutował, proszę powiedzieć. Ja zgłaszałam ten
wniosek i powinnam być przy tym.
Radna Magdalena Kordek: Pan Wójt powiedział, że nie mówi nie jeśli chodzi o radcę
prawnego. Powiedział, że sprawdzi ile to będzie kosztowało i nam to przedstawi.
Chciałam to tylko przypomnieć. Dziękuje bardzo.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wójcik: Tak właśnie było. Proszę o zabranie
głosu Pana Wójta.
Wójt Szymon Sidor: Wysoka Rado, Szanowni Sołtysi, zaproszeni goście. Uchwały,
które procedujecie i podejmujecie nie bada SKO ponieważ SKO to jest organ
zaskarżający uchwałę. Pan Damian Jędrzejewski też w błąd wprowadza mieszkańców.
Nad podjętymi uchwałami bezpośredni nadzór ma Wojewoda, jeżeli dotyczy to
finansów przechodzi to również przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Radny Damian Jędrzejewski: To jest naturalne, że wszystkie uchwały trafiają
do Wojewody a potem do SKO więc ja dobrze ludzi informuje i nikogo w błąd nie
wprowadzam. Wracając do obrad komisji , ja uczestniczyłem w obradach dwóch
komisji, z jednej się zwolniłem. Nie przypominam sobie żadnej dyskusji na temat
radcy prawnego. Może na Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg i Wniosków może
rozmawialiście, ale na moich komisjach w których ja uczestniczę żadnej takiej
dyskusji nie było , ani propozycji, ani tematu związanego z radcą prawnym. Co to za
problem żeby radca prawny był. To by było dla Pana ułatwienie. Można zrobić tak, że
radca prawny pracuje w dniu, w którym jest sesja. I nie musimy płacić dodatkowych
pieniędzy, bo pełni dyżur w dniu sesji. Kiedyś sesje były nie nagrywane więc mogliśmy
robić co chcieliśmy. My jesteśmy tutaj żeby przestrzegać prawo, wyznaczać. Proszę
żeby zapoznawał się Pan z protokołami z sesji , komisji ustalić o czym się będzie
dyskutować . Proszę słuchać głosu radnych.
Wójt Szymon Sidor: Rozmawiałem z radcą prawnym, który u nas obsługuje w sprawie
uczestnictwa w posiedzeniach rady i tak jak Radna Magdalena Kordek powiedziała
będzie wniosek przegłosowany przez wszystkie komisje. Faktyczne na komisji Radnej
Małgorzaty Ostrowskiej wniosek nie był dyskutowany będzie przy najbliższej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wójcik: Proszę o przegłosowanie protokołu
z poprzedniej sesji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła protokół z VI sesji rady Gminy
w Wojciechowicach
Głosowanie: „za” - 9
Ad.3

„przeciw” - 6

„wstrzymało się” – 0

Informację o stanie zdrowia mieszkańców gminy w zakresie usług medycznych
świadczonych przez Ośrodek Zdrowia w Wojciechowicach przedstawił lek. med.
Stanisław Kołodziej ( informacja w załączniku do protokołu).
Radny Damian Jędrzejewski: Panie doktorze chciałem bardzo serdecznie Panu
podziękować, nie powiedział Pan jeszcze bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie ,
że rekreacja, ruch jest bardzo ważna dla zdrowia .
Ad.4
Informację o stanie i podejmowanych działaniach w zakresie zmniejszania stanu
bezrobocia na terenie Gminy Wojciechowice przedstawił Wójt Gminy Wojciechowice
(informacja w załączniku do protokoły).
Ad.5
Informację o stanie zabezpieczenia p/ pożarowego na terenie Gminy Wojciechowice
przedstawił asp. sztab. Janusz Czerwik ( informacja w załączniku do protokołu).
Radna Małgorzata Ostrowska: W zeszłym miesiącu z balkonu zobaczyłam pożar
w miejscowości Jasice. Było to dosyć późno w nocy, zadzwoniłam pod 112 i pani
przyjęła zgłoszenie i dopiero po 10 minutach dostałam telefon z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Opatowie. Podejrzewam, że straż jeszcze nie wyjechała. Pytano mnie
o imię, nazwisko i gdzie znajduje się pożar. Straż Pożarna pojawiła się po dwudziestu
paru minutach, przyjechały 3 jednostki. Dlaczego przekazanie informacji trwało 10
minut. 20 minut na dojazd jest do przyjęcia ale 10 minut na przekazanie informacji
gdzie to powinno być automatyczne to za długo. Proszę mi wyjaśnić na jakiej zasadzie
to się odbywa i polega.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wójcik: Proszę o zabranie głosu Pana
Bogusława Włodarczyka.
Radny Powiatowy Bogusław Włodarczyk: W imieniu swoim i mieszkańców dziękuje
wszystkim strażakom za pracę. Straż jest bardzo potrzebna, czujemy się bezpieczni.
Na terenie tego powiatu od samego początku wytworzyła się dobra współpraca
Państwowej Straży Pożarnej z władzami. Jest najlepszą z współprac na terenie
województwa, dlatego wszystkim należy za to podziękować. Radzie Gminy
Wojciechowice poprzedniej kadencji i mam nadzieje tej kadencji należy podziękować
za wspieranie różnych rozwiązań finansowych.
Radny Tadeusz Kabat: Chciałem skierować kilka słów do kolego Janusza i podziękować
za bardzo pozytywne oceny naszych działań na terenie gminy Wojciechowice
szczególnie Stodół i Gierczyc. Nie jednokrotnie zwracałem uwagę na sesji i komisji ,
że warto inwestować w Ochotnicze Straże Pożarne. Dziękuje bardzo za współprace
z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Opatowie.

Radny Damian Jędrzejewski: Z racji tego, że jestem druhem w straży w Bidzinach
chciałbym się zwrócić do Pana. Jesteśmy jednostką dużej miejscowości, znajdują się
różne trakcje komunikacyjne, zakłady pracy w których może dojść do różnych
zdarzeń.
Nasza jednostka dysponuje potencjałem ludzkim ale nie mamy samochodu.
Samochód, który posiadamy jest stary i zepsuty. Tyle się teraz słyszy o przekazywaniu
sprzętu Ochotniczym Strażą Pożarnym przez Straże zawodowe, dlatego zwracam się z
prośbą do Pana o pamięć w sprawie samochodu. Jak by była możliwość proszę
pamiętać
o naszej jednostce w Bidzinach. Szukam wsparcia , rozmawiać będę na sesjach,
komisjach Rady Gminy. Jednostka nasza nigdy nie odmawia wsparcia i pomocy
osobom w nieszczęściu.
Radna Marianna Kaczmarska: Mam propozycje uczczenia minutą ciszy śmierć druha
z Wojciechowic , który zmarł w sobotę.
Wójt Szymon Sidor: Dziękuję za rok 2018 , za udział w zebraniach sprawozdawczych
jednostek na terenie Gminy Wojciechowice. Dziękuję za pomoc merytoryczną,
nie odmawiacie pomocy w związku z każdą naszą prośbą. Dziękuje Panu i proszę
podziękować Panu Komendantowi.
Asp. sztab. Janusz Czerwik: Zgłoszenia z pod numeru 112 odbiera Wojewódzkie
Centrum Powiadamiania Alarmowego. Osoba ta robi wywiad z dzwoniącym , aby
dowiedzieć się jak najwięcej o zdarzeniu. Automatyczne ta informacja jest
przekazywana do odpowiednich służb, które wezmą udział w zgłoszeniu. Uważam, że
czas 20 minut przyjazdu do zdarzenia jest bardzo szybki. Obiecuje, że prześledzę to
konkretne zdarzenie i dam odpowiedź. Dowódca dzwoni do zgłaszającego po
dodatkowe informacje jakie służby wysłać jaki sprzęt zadysponować.
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wójcik: Dziękuje druhom Straży Pożarnych.
Radna Anna Czajkowska: Ja też jestem druhną małej jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej, nie mamy samochodu bojowego, ale jesteśmy nośnikiem kultury.
Ad.6
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wojciechowice z
organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok 2018 przedstawiła Pani Sekretarz Gminy – Agnieszka Łuba
– Mendyk (sprawozdanie w załączniku do protokołu).
Ad.7
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Wojciechowice w 2018

roku przedstawiła Pani Sekretarz Gminy – Agnieszka Łuba – Mendyk ( sprawozdanie
w załączniku do protokołu).

Ad.8
Raport o stanie Gminy Wojciechowice za 2018 rok przedstawił Wójt Szymon Sidor
( raport w załączniku do protokołu).
Ad.9
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wójcik poprosił Przewodniczących komisji
o odczytanie opinii z posiedzeń komisji ( opinie stanowią załącznik do protokołu).
Radna Małgorzata Ostrowska: W związku z tym, że na moje zastrzeżenia odnoście
protokołu powiedział Pan, że była sprawa radcy prawnego dyskutowana na
komisjach proszę o kopie protokołów z komisji, w których nie uczestniczyłam,
ponieważ nie usłyszeliśmy nic o dyskusji na temat radcy prawnego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwały w sprawach:
a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wojciechowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
od dnia 1 września 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 VII/41/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Wojciechowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
Głosowanie: „za” - 15

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

b) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami,

Do dyskusji zgłosiła się Radna Magdalena Kordek.
Radna Magdalena Kodek: Kto u nas w gminie jest opiekunem dziennym, kto z tej
opieki korzysta.
Wójt Szymon Sidor: Jest jeden dom opieki dziennej w Wojciechowicach, drugi dom
opieki dziennej w Bidzinach. Czwórka dzieci jest w jednym i czwórka w drugim.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:

Uchwała Nr VII/42/2019
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami
Głosowanie: „za” - 15

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

c) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Do dyskusji zgłosiła się Radna Krystyna Żądło.
Radna Krystyna Żądło: Ile osób mamy w schronisku i jaka jest odpłatność.
Wójt Szymon Sidor: W DPS wiemy ile mamy osób. W schronisku przebywała jedna
osoba w okresie zimowym. Są to ośrodki w Stąporkowie albo w Daleszycach, musimy
się pytać czy przyjmą naszego bezdomnego. Na terenie Gminy Wojciechowice
oficjalnych bezdomnych jest 4 osoby.
Radny Damian Jędrzejewski: Nasuwa mi się tu dyskusja z Panem Wójtem w temacie
utworzenia domu pobytu osób starszych, bezdomnych na terenie naszej gminy.
Zasadne by było utworzenie takiego domu, można pozyskać środki na ten cel.
Pozwoliło by to na wykorzystanie budynku po szkole w Sadłowicach, jest tam piękny
teren, który można zagospodarować. Pozwoliło by to utworzyć kilka miejsc pracy.
Osób starszych będzie przybywać, dlatego warto by się nad tym zastanowić.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
Uchwała nr VII/43/2019
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi

Głosowanie: „za” - 15

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

d) przyjęcia planu Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Wojciechowice
na lata 2019-2021
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:

Uchwałę Nr VII/44/2019
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy
Wojciechowice na lata 2019-2021
Głosowanie: „za” - 15

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

e) zmieniająca uchwałę Nr VI/40/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 4 marca
2019 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wojciechowice oraz części
Gminy
Ożarów
( sołectwo Grochocice) do organu regulacyjnego
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
Uchwałę Nr VII/45/2019
zmieniająca uchwałę Nr VI/40/2019 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 4 marca
2019 r. 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

„wstrzymało się” – 0

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2024
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
Uchwałę Nr VII/46/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2024
Głosowanie: „za” - 15

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

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 VII/47/2019
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Głosowanie: „za” - 15

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

h) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gmin
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Radny Tadeusz Kabat: Na ostatniej komisji podła ode mnie propozycja wysokości
stawek za udział w działaniu ratowniczym na terenie gminy 17 zł. , za udział w
szkoleniu 10 zł., za udział w akcji poza terenem gminy 15 zł. dla Ochotniczych Straży
Pożarnych. Strażak, który bierze udział w akcji działa jednakowo czy to na terenie
gminy czy poza jest jednakowo zaangażowany. Jeśli chodzi o szkolenia to odpłatność
nie jest zła. Dwie jednostki, które są w Krajowym Systemie Ratownictwa mają
wszystkie szkolenia ważne. Myślę, że za szkolenia to nie będą kolosalne sumy, które
zrujnują budżet gminy. Komendant Powiatowy Straży Państwowej postawił jednostkę
OSP Stodoły na pierwszym miejscu w powiecie opatowskim. Jest to chluba dla
powiatu i dla gminy i dla nas jako ochotników ze Stodół. Różnica 2 zł. nie zrujnuje
budżetu gminy. Środki pieniężne , które zostały zainwestowane w OSP w Stodołach (
bez udziału Gminy Wojciechowice):
- 50 000 zł. – ogrzewanie gazowe w remizie
- 2 500 zł. – naprawa ogrzewania,
- 3 000 zł. – montaż balustrady na klatce schodowej,
- 750 zł. – remont agregatu,
- 2 000 zł. – ułożenie płytek , gmina pokryła tylko koszty pracownika, który układał

płytki,
- 10 000 zł. – zakup samochodu.
Jest to wyznacznik pracy jednostek. W Radzie Gminy jest część druhów i druhen jest
w jednostkach OSP i wiedzą jak to wygląda. Proszę o wyrozumiałość.
Radna Małgorzata Ostrowska: Po rozmowach na komisjach chce uświadomić
wszystkich ile zarabiają strażacy za wyjazd. W OSP Stodoły wyjechali 51 raz przy
obsadzie 4,5 osób co daje na wyjazd średnio 109.80 zł. To jest praca dla pasjonatów,
których powinniśmy docenić. Jeżeli tego nie zrobimy to za chwilę nie będzie miał nas
kto strzec.
Wójt Szymon Sidor: Wysoka Rado chce tylko powiedzieć, że jest 9 podjętych uchwał
w przeciągu ostatnich 4 miesięcy w Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego. Nasze
stawki były wypracowane na posiedzeniu Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych, była przegłosowana uchwała z proponowanymi stawkami. Te stawki
nie muszą obowiązywać przez 5 lat, Rada może je zmienić.
Radna Magdalena Kordek: Chciałam prosić o przychylenie się do tej propozycji ze
względu na to, że ostatnia podwyżka była 4 lata temu. Trzeba podnieść stawkę
ponieważ nie sądzę, że będzie ona podnoszona co roku, z przyczyn gotowości tych
jednostek do akcji w trudnych warunkach. Jednostkę trzeba docenić. Odpowiadając
Panu Wójtowi, uważam, ze trzeba podciągać się do góry, dawać dobry przykład. Nie
jest dużo akcji budżet gminy tego nie odczuje.
Radny Artur Rędziak: Pan Wójt odczytał mam stawki z innych jednostek tylko, która
jednostka jest na takim poziomie jak Stodoły i Gierczyce.
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, która została odczytana.
Radny Damian Jędrzejewski: Panie Przewodniczący proszę Pana aby sesja była
prowadzona zrozumiale. Ja w tym momencie nie rozumiem, za którą propozycja
mamy głosować.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wojciechowice za udział w działaniu
ratowniczym
i szkoleniu pożarniczym
Głosowanie: „za” - 9

„przeciw” - 6

„wstrzymało się” – 0

i) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta 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 VII/49/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wojciechowice
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 1

Ad 10.
Radna Magdalena Kordek: Odczytała pismo, które zostało złożone do
Przewodniczącego Rady Grzegorz Wójcik ( kopia pisma w załączniku do protokołu).
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Dziękuję. Na pismo dostanie Pani odpowiedz.
Radny Damian Jędrzejewski: Proszę żeby moje wnioski, które zgłosiłem na komisji
zostały wykonane w jak najszybszym czasie. Odnośnie uprządkowania chodnika
w Bidzinach rozmawiałem już z Panią Kornacką i myślę, że ta kwestia będzie
załatwiona. Radna Marianna Kaczmarska: Chciałam podziękować za wymianę lustra
na krzyżówce Wojciechowice – Mikułowice, zwracam się z prośba o instalacje lustra
na
krzyżówce
w Wojciechowicach pod sklepem.
Radna Małgorzata Ostrowska: Chce podziękować za zasypanie dziury na drodze
w miejscowości Ługi, proszę jeszcze o destrukt do zasypania tej dziury ponieważ są
tam dwie firmy transportowe. Proszę o szlakę na drodze na Smugach, krzyżówka w
wzdłuż torów kolejowych i w stronę Smug. Wąwóz w Mikułowicach – proszę położyć
betonowe odpływy.
Radna Krystyna Żądło: Zwracam się z prośbą od mieszkańców Parafii Bidziny
o ustawienie fotoradaru na drodze krajowej – 74 ponieważ wyjazd na drogę jest
niebezpieczny.
Radny Damian Jędrzejewski: Ja już zgłaszałem ten problem na sesji. Jest to droga
niebezpieczna , jest spore natężenie ruchu, może zrobić przejście takie jak jest
w Gierczycach. Może to poprawi bezpieczeństwo. Proszę o próg zwalniający na „
małej stronie” w Bidzinach.
Radny Tadeusz Kabat: Na jakim Etapie jest „Szybki internet” ponieważ w Stodołach
nie działa. Jak wygląda sprawa z chodnikiem przy drodze krajowej 74. Droga
powiatowa Stodoły – Kolonie – Podgrochocice nawierzchnia do remontu. Co z
kanalizacją

od Drygulca w Kierunku Kunic, Gierczyc. Droga obok mnie Stodoły – Koszyce czy
będzie robiona .
Obrady sesji opuścił Radny Damian Jędrzejewski godz. 13.26.
Radny Marek Wójcik: Wyjazd z Podkoszyc Starych na drogę krajową 74 zainstalować
lustro, ponieważ jest niebezpieczny wyjazd. Proszę powtórzyć pismo do Dyrekcji Dróg
Krajowych.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Odniosę się do pytania Radnej Małgorzaty
Ostrowskiej , która zadała pytanie w punkcie 9. Dyskusja na dwóch komisjach była
toczona.
Radna Małgorzata Ostrowska: Panie Przewodniczący proszę o kopie protokołów z
tych komisji, ponieważ nie usłyszeliśmy, że była dyskusja. Wniosek ja stawiała i go nie
wycofałam. Protokół pisemny nie zgadza się z nagraniem. Ja zgodziłam się na prośbę
Wójta i Pana na odłożenie i przepracowanie wniosku na komisjach. Jestem
zawiedziona i uważam, że ktoś do końca tu nie mówi prawdy. Proszę o te protokoły.
Wójt Szymon Sidor: Zwrócimy się z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad dotyczy to wniosku Pana Marka Wójcika i Pana Damiana Jędrzejewskiego
oraz Pani Krystyny Żądło. W sprawie korytek odwodnienia w wąwozie w
Mikułowicach zwrócimy się do Zarządcy Dróg Powiatowych. Wniosek dotyczący lustra
w Wojciechowicach – zarządca dróg planuje zmienić organizację ruch ma być znak
Stop.
Jeżeli chodzi o fotoradar w Bidzinach zwrócimy się z pismem do Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Światłowód – do końca roku wszystkie szkoły mają mieć szybki
internet, firma sukcesywnie będzie uzupełniała po miejscowościach internet.
Kanalizacja w kierunku Gierczyc – jeżeli nie będzie środków unijnych , w najbliższej
perspektywie środków nie ma. Jeżeli będą środki podejmiemy temat. Ze środków
własnych nie ma mowy o budowie kanalizacji sieciowej w szerszym rozpędzie,
ponieważ są to ogromne koszty.
Wójt zaprosił radnych i sołtysów na zwiedzanie wystawy objazdowej Centrum Nauki
Kopernik w szkole w Wojciechowicach w ramach programu Nauka dla Ciebie.
Ad.11
Wójt Szymon Sidor przedstawił informacje z działalności międzysesyjnej (informacje
stanowią załącznik do protokołu).
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Bożena Kornacka: Chcę się odnieść do
ograniczonego odstępu do rehabilitacji. Rehabilitacja w Stowarzyszeniu Akademia
Pomysłu była prowadzona przez to stowarzyszenie i w gestii tego podmiotu jest czy
rehabilitacja będzie kontynuowana. Powiat nie płacił i nie zawierał umowy na
rehabilitacje ze Stowarzyszeniem w Bidzinach. Natomiast Centrum Pomocy Rodzinie
dokłada 10 % kosztów a 90% pokrywa PEFRON i w ramach tego jest dostępna

rehabilitacja ale tylko dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Powiat
prowadzi w szerokim zakresie rehabilitację na 3 piętrze w Szpitali Powiatowym w
Opatowie. Usługi są ze skierowaniem są nieodpłatne i dostępne od ręki. Powiat
przejął szpital zadłużony od Centrum Dializa, próbujemy pozostać środki na sprzęt.
Powiat dofinansował spółkę TOP Medicus kwotą 4 milionów zł. , ponieważ majątek
spółki był mniejszy niż długi spółki. Będziemy starać się aby szpital powiatowy
doprowadzić do należytego poziomu.
Radny Tadeusz Kabat: Proszę o odpowiedz o sytuacji drogi powiatowej StodołyKolnie – Podgrochocice i drogi gminnej w kierunku Pana B.
Wójt Szymon Sidor: Droga Stodoły – Kolonie – Podgrochocice – nawierzchnia drogi o
niewłaściwej szerokości . Gmina zwróciła ten akces do Starostwa Powiatowego w
Opatowie i odpowiedz przyszła na zasadzie współfinansowania budowy przez
powiat i gminę. Składaliśmy wniosek o budowę chodnika z programu Bezpieczna Plus
na wysokości Szkoły Podstawowej i kościoła w Gierczycach prawdopodobnie
przejdzie. Jeśli chodzi o drogę Stodoły – Podgrochocice zwrócimy się z pismem. Jeśli
chodzi o drogę gminną do Pana W. i B. do jest to droga generalnie do Pana.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiaty Bożena Kornacka: Wszystkie propozycje od gmin,
rad są brane pod uwagę, ale na wszystko potrzebne jest bardzo dużo pieniędzy.
Radny Tadeusz Kabat: To nie jest droga Pana Kabata tylko droga Stodoły – Koszyce,
po drugie ja też płacę podatki. Do tej pory sam robiłem drogę. Ja mieszkam przy tej
drodze ale z drogi korzystają też rolnicy.
Sołtys Bożena Strzębska: Proszę wysypać drogę do Pana W. i B w stronę Koszyc.
Ad.12
Przewodniczący zamknął obrady VII sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
Zakończenie sesji o godz. 13.46.

Protokołowała
Sulewska Katarzyna

