Protokół Nr XX/2020
z sesji Rady Gminy w Wojciechowicach,
która odbyła się w dniu 2 listopada 2020 r.
w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach
W obradach sesji uczestniczyło 12 radnych na ogólny stan – 15 ( nie obecni: radna Anna
Czajkowska, radna Małgorzata Ostrowska, radny Tadeusz Kabat), zgodnie z załączoną listą
obecności do niniejszego protokołu, Wójt Gminy – Szymon Sidor, Sekretarz Gminy –
Agnieszka Łuba – Mendyk.
Sesję rozpoczęto o godz. 09.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
3. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.
4. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy
w Wojciechowicach za 2019 rok.
5. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy
w Wojciechowicach i jednostek podległych Urzędowi Gminy w Wojciechowicach.
6. Przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Wspólnej Rady Gminy w Wojciechowicach
opinii na temat procedowanych projektów uchwał.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,
b) wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na dokonanie darowizny nieruchomości
na rzecz Powiatu Opatowskiego,
c) wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na wydzierżawienie części nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Wojciechowice oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu jej zawarcia,
d) wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na odpłatne nabycie nieruchomości
położonej w miejscowości Kunice,
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028,
f) zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
8. Wolne wnioski.
9. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
10. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy w Wojciechowicach Grzegorz Wójcik otworzył XX sesję Rady
Gminy w Wojciechowicach, poinformował, że obrady sesji są nagrywane
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i transmitowane, stwierdził kworum rady na sali: na stan 15 osób, obecnych 12 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: Złożył wniosek formalny w sprawie zakupu chryzantem przez
Urząd Gminy od lokalnych hodowców. Kwiaty przeznaczyć na udekorowanie grobów
żołnierzy, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: KOWR i ARMiR mają odkupić kwiaty od
producentów.
Zapytał radnego składającego wniosek, do której uchwały jest złożony wniosek.
Radny Damian Jędrzejewski: Złożyłem wniosek formalny, proszę o przegłosowanie wniosku.
Wójt Szymon Sidor: Na dzień dzisiejszy nie można zdiagnozować strat poniesionych przez
hodowców chryzantem.
Radny Damian Jędrzejewski: Powołać komisję, która oszacuje straty lokalnych producentów.
Radna Magdalena Kordek: Skupmy się na meritum sesji.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik poprosił o wprowadzenie do systemu głosowań
wniosku formalnego radnego Damiana Jędrzejewskiego.
Wójt Szymon Sidor: Odczytał pismo w sprawie rządowej pomocy dla producentów
chryzantem.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Kwiaty zostaną odkupione przez ARMiR oraz KOWR.
Wójt Szymon Sidor: Rada musi zabezpieczyć pieniądze w budżecie na wydatki związane
z wnioskiem formalnym.
Rada Gminy w Wojciechowicach przegłosowała wniosek formalny radnego Damiana
Jędrzejewskiego:
Głosowano wniosek w sprawie odkupienia przez Urząd Gminy Wojciechowice kwiatów
chryzantem od producentów miejscowych
Głosowanie: „za” - 1

„przeciw” - 11

„wstrzymało się” – 0

Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik poddał pod głosowanie porządek obrad.
Rada Gminy przyjęła porządek obrad w głosowaniu jawnym:
Głosowanie: „za” - 12

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

Ad.2
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Zapytał czy są uwagi do protokołu z XIX sesji Rady
Gminy w Wojciechowicach.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do protokołu z XIX sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła protokół z XIX sesji Rady Gminy
w Wojciechowicach.
Głosowanie: „za” - 12

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0
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Ad.3
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Poprosił radnych o nie przedstawianie treści
informacji. Informacja dostępna była w systemie E-sesja oraz jest dostępna
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wojciechowice. Jeżeli są pytania do treści
informacji proszę o pytania.
Nikt z radnych nie miał pytań do treść przedstawionej informacji.

Ad.4
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik przedstawił informację z analizy oświadczeń
majątkowych radnych Rady Gminy w Wojciechowicach za 2019 rok ( informacja stanowi
załącznik do protokołu).
Ad.5
Wójt Szymon Sidor przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych pracowników
Urzędu Gminy w Wojciechowicach i jednostek podległych Urzędowi Gminy
w Wojciechowicach ( informacja stanowi załącznik do protokołu).
Ad.6
Przewodniczący Rady: Poprosił Przewodniczącą Komisji Wspólnej Mariannę Kaczmarska
o przedstawienie opinii na temat procedowanych projektów uchwał.
Przewodnicząca Komisji Wspólnej Marianna Kaczmarska przeprosiła za zaistniałą sytuacje
podczas posiedzenia Komisji Wspólnej. Przedstawiła opinię z komisji ( opinia stanowi
załącznik do protokołu).

Ad.7
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik poddał pod głosowanie uchwały w sprawach:
a) przyjęcia Programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
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 XX/133/2020
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Głosowanie: „za” - 12

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

b) wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na dokonanie darowizny nieruchomości
na rzecz Powiatu Opatowskiego
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 XX/134/2020
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na dokonanie darowizny
nieruchomości na rzecz Powiatu Opatowskiego
Głosowanie: „za” – 12

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

c) wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na wydzierżawienie części nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Wojciechowice oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu jej zawarcia
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 XX/135/2020
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na wydzierżawienie części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wojciechowice oraz obowiązku
przetargowego trybu jej zawarcia

Głosowanie: „za” - 12

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0
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d) wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na odpłatne nabycie nieruchomości
położonej w miejscowości Kunice
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 XX/136/2020
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na odpłatne nabycie
nieruchomości położonej w miejscowości Kunice
Głosowanie: „za” - 12

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

e) 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 XX/137/2020
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2020-2028
Głosowanie: „za” - 12

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

f) 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:
Uchwałę Nr XX/138/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Głosowanie: „za” - 12

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0
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Ad.8 -9
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu radnych w punkcie wolne wnioski.
Radna Magdalena Kordek: Poprosiła o montaż lampy przy drodze od lustra w stronę
Wojciechowic.
Wójt Szymon Sidor: Podziękował radnym za przybycie na sesję.
Przedstawił informacje z działalności między sesjami ( informacje stanowią załącznik do
protokołu).
Poinformował, że jeżeli zaistnieje możliwość wymiany lamp sodowych na ledowe będzie
wymienione na terenie całej gminy.
Radny Marek Wójcik: Podziękował za przesunięcie znaku drogowego przy drodze krajowej nr
74 w miejscowości Stodoły – Wieś. Podziękował za wykopanie rowu przy drodze powiatowej
w stronę kościoła w Stodołach. Poprosił o oczyszczenie rowów przy drodze powiatowej w
kierunku kościół – centrum Stodół.
Radny Damian Jędrzejewski: Zapytał co dalej ze stawem w Bidzinach będzie robione.
Poinformował, że jako radny ma prawo zgłaszać wnioski, ma prawo uczestniczyć w pracach
komisjach i sesjach Rady Gminy.
Radna Magdalena Kordek: Ma Pan prawo się wypowiadać a my jako radni mamy prawo
głosować według własnego uznania.
Radna Marzena Pawlik: Poprosiła o uzasadnienie odmowy zamontowania lustra przy drodze
powiatowej w Gierczycach i remont drogi od drogi krajowej 74 do ujęcia wody w
Gierczycach.
Sekretarz Agnieszka Łuba – Mendyk: Odczytała pismo w odpowiedzi na zapytanie radnej
Marzeny Pawlik.

Ad.10
Przewodniczący zamknął obrady XX sesji Rady Gminy w Wojciechowicach słowami
„ Zamykam obrady XX sesji Rady Gminy w Wojciechowicach”.
Zakończenie sesji o godz. 09:58.

Protokołowała
Sulewska Katarzyna
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
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