Protokół Nr XXI/2020
z sesji Rady Gminy w Wojciechowicach,
która odbyła się w dniu 10 grudnia 2020 r.
w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach
W obradach sesji uczestniczyło 11 radnych na ogólny stan – 15 ( nie obecni: radna
Marianna Kaczmarska, radny Artur Rędziak, radny Leszek Stępień, radny Marek Wójcik),
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. 09.10.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
3. Sprawozdanie z działalności szkół za poprzedni rok szkolny z uwzględnieniem wyników
egzaminów oraz uwag nadzoru pedagogicznego:
a) Publicznej Szkoły Podstawowej w Bidzinach – organ prowadzący Gmina Wojciechowice,
b) Publicznej Szkoły Podstawowej w Stodołach, Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wojciechowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Gierczycach - organ prowadzący
Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowice „ Dzieci Naszym Dobrem”.
4. Przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Wspólnej Rady Gminy w Wojciechowicach
opinii na temat procedowanych projektów uchwał.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojciechowice za rok 2021,
b) ustalenia stawki oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Wojciechowice,
c) obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów będącej podstawą do
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021,
d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
e) warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
g) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XII/92/2019 z dnia 10 grudnia
2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
h) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
przez Gminę Wojciechowice,
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2020-2028,
j) zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
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6. Wolne wnioski.
7. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
8. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy w Wojciechowicach Grzegorz Wójcik otworzył XXI sesję Rady
Gminy w Wojciechowicach, poinformował, że obrady sesji są nagrywane
i transmitowane, stwierdził kworum rady na sali: na stan 15 osób, obecnych 11 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.
Radna Małgorzata Ostrowska: Poprosiła o przyjęcie do wiadomości treści sprawozdań
z punktu trzeciego porządku obrad bez odczytywania.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Poprał propozycję radnej Małgorzaty Ostrowskiej.
Jeżeli są uwagi do sprawozdań proszę składać na piśmie. Odpowiedzi udzielą dyrektorzy
poszczególnych szkół.
Radny Tadeusz Kabat: Złożył wniosek o budowę, remont drogi Stodoły – Kolonie – Koszyce.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Wniosek proszę złożyć na Komisji, sesji Rady Gminy ,
na której będzie dyskutowany budżet na 2021 rok.
Radny Damian Jędrzejewski: Poinformował o awansie zawodowym, który uzyskał w dniu
7 grudnia 2021 r. na nauczyciela mianowanego. Podziękował Pani Sekretarz za wsparcie
duchowe podczas egzaminu.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: W tym punkcie można zgłaszać wnioski do
proponowanego porządku obrad. Podziękowania proszę składać w punkcie Wolne wnioski.
Radny Tadeusz Kabat: Ramy budżetu ustalamy na 4 lata, nie jestem usatysfakcjonowany
Pana odpowiedzią.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Na dzisiejszej sesji ustalamy zmiany w budżecie na
2020 rok.
Wójt Szymon Sidor: trzymajmy się porządku obrad. Wnioski do budżetu będą omawiane na
sesji budżetowej. Droga. o która Pan postuluje została zgłoszona jako droga powodziowa,
przy której musi być wybudowany kanał technologiczny. Oczekujemy na pismo w sprawie
zwolnienia z budowy kanału z Ministerstwa Cyfryzacji.
Radny Tadeusz Kabat: Dziękuję satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik poddał pod głosowanie porządek obrad.
Rada Gminy przyjęła porządek obrad w głosowaniu jawnym:
Głosowanie: „za” - 11

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

Ad.2
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Zapytał czy są uwagi do protokołu z XX sesji Rady
Gminy w Wojciechowicach.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do protokołu z XX sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła protokół z XX sesji Rady Gminy
w Wojciechowicach.
Głosowanie: „za” - 11

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

Ad.3
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Zgodnie z sugestią Pani radnej poprosił radnych o nie
przedstawianie treści sprawozdań szkół. Sprawozdania dostępne były w systemie E-sesja
oraz są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wojciechowice. Jeżeli są pytania
do treści sprawozdań proszę o pytania na piśmie.
Nikt z radnych nie miał pytań do treść przedstawionych sprawozdań.

Ad.4
Przewodniczący Rady: Poprosił Przewodniczącą Komisji Wspólnej o przedstawienie opinii na
temat procedowanych projektów uchwał.
Opinie odczytała Zastępca Przewodniczącej Komisji Pani Krystyna Żądło ( opinia stanowi
załącznik do protokołu).
Ad.5
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik poddał pod głosowanie uchwały w sprawach:
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojciechowice 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:

Uchwałę Nr XXI/139/2020
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojciechowice na rok 2021
Głosowanie: „za” - 11

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

b) ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Wojciechowice
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Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Wójt Szymon Sidor: Stawki podatku od nieruchomości, transportowe i rolny, które będą
obowiązywać w 2021 roku pozostają bez zmian.
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 XXI/140/2020
w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Wojciechowice
Głosowanie: „za” – 11

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

c) obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów będącej podstawą do
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 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:
Uchwałę Nr XXI/141/2020
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na wydzierżawienie części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wojciechowice oraz obowiązku
przetargowego trybu jej zawarcia
Głosowanie: „za” - 11

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

d) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalania wysokości stawki tej opłaty
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Wójt Szymon Sidor: Omówił gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku.
Radny Damian Jędrzejewski: Ubolewam nad podwyżkami, które są nie zależne od gmin.
Podwyżki narzucone odgórnie. Przygotować ustawę do Sejmu w tej sprawie.
Radni nie wnieśli więcej uwag do przedstawionego projektu uchwały w związku z powyższym
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła:
Uchwałę Nr XXI/142/2020
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty
Głosowanie: „za” - 11

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

e) warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
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 XXI/143/2020
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty
Głosowanie: „za” - 11

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
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 XXI/144/2020
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Głosowanie: „za” - 11

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

g) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XII/92/2019 z dnia 10 grudnia
2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
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Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
Radna Magdalena Kordek: Zapytała o nową lokalizację przystanków.
Wójt Szymon Sidor: Nowa lokalizacja przystanków jest na wniosek rodziców. Na Drygulcu
pozostaje bez zmian.
Radny Damian Jędrzejewski: Brak ruch u dzieci powoduje spadek aktywności fizycznej.
Wójt Szymon Sidor: Zgodził się z radnym. Poinformował, że sam radny wnioskował o
przystanek pod radnym.
Radny Damian Jędrzejewski: Wnioskowali mieszkańcy o taka lokalizacje przystanku.
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 XXI/145/2020
zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XII/92/2019 z dnia 10 grudnia
2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad korzystania z
przystanków
Głosowanie: „za” - 11

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

h) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
przez Gminę Wojciechowice
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 XXI/146/2020
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań przez Gminę Wojciechowice

Głosowanie: „za” - 11

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2020 - 2028
Przewodniczący zwrócił się o odczytanie treści uchwały.
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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 XXI/147/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2020 2028
Głosowanie: „za” - 11

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

j) 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 XXI/148/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Głosowanie: „za” - 11

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

Ad. 6-7
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu radnych w punkcie wolne wnioski.
Radna Monika Gałka: Podziękowała za utwardzenie placu przy świetlicy w Kaliszanach.
Poprosiła o montaż tablicy informacyjnej przy przystanku w Kaliszanach. Poprosiła radna
powiatową o pomoc przy konserwacji rowu przy drodze powiatowej naprzeciwko świetlicy.
Radny Tadeusz Kabat: Podziękował za dokończenie remontu budynku OSP Stodoły. Poprosił
o remont podjazdu pod remizę w Stodołach. Zapytał co dalej z budynkiem po sklepie obok
remizy w stodołach, coraz gorszy stan techniczny.
Radna Magdalena Kordek: Życzyła aby podatki spływał do budżetu gminy. Zapytała radna
powiatową o inwestycję powstającą we Włostowie.
Radna Małgorzata Ostrowska: Zapytała o przejście, kładkę na ścieżkę rowerową czy coś
wiadomo.
Radna Marzena Pawlik: Podziękowała radnemu powiatowemu Bogusławowi Włodarczykowi
za paczki mikołajkowe dla dzieci z Gierczyc.
Wójt Szymon Sidor: Odpowiedział za zapytania radnych.
Poinformował o dodatkowych kursach busów na terenie Gminy Wojciechowice
wykonywanych przez Powiat Opatowski.
Podsumował spis rolny zakończony 30 listopada 2020 r.
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Poinformował o sprzedaży budynku po szkole w Sadłowicach.
Przedstawił informacje z działalności między sesjami ( informacje stanowią załącznik do
protokołu).
Poinformował o przetargu na budowę drogi Stodoły – Kolonie – Koszyce oraz Stodoły – Wieś
– Podlisów.
Poinformował o podpisaniu umowy z firmą ONS Spółka Akcyjna w sprawie dostarczania
energii elektrycznej na rok 2021.
Omówił problem budowy kanału technologicznego przy drogach.
Radny Damian Jędrzejewski: Prośba do Wójta o wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w
Bidzinach. Zrobić ogrodzenie przy remizie w Bidzianch.
Podziękował radnej Magdalenie Kordek za promowanie gminy w programie, który był
emitowany w związku ze spisem rolnym.
Poprosił radnych powiatowych o dokończenie budowy chodnika z Bidzin do Jasic.
Wójt Szymon Sidor: Dygresja w sprawie wypowiedzi radnego Jędrzejewskiego w sprawie
dopilnowania przez niego radnych powiatowych w sprawie budowy chodnika.
Sekretarz Gminy Agnieszka Łuba – Mendyk: Odpowiedziała na zapytania radnych jako radna
powiatowa. Poinformowała o nowym kursie, który jest wykonywany przez transport powiatu
opatowskiego do Centrum Onkologii w Kielcach.
Radna Marzena Pawlik: Zapytała czy coś wiadomo w sprawie zamontowania dodatkowej
lampy w Gierczycach przy przystanku.
Wójt Szymon Sidor: Będzie dołożona w przyszłości lampa ledowa.
Radny Damian Jędrzejewski: Odpowiedział na dygresje Wójta Szymona Sidora.
Wójt Szymon Sidor: Odpowiedział radnemu Jędrzejewskiemu w sprawie ogrodzenia Remizy
w Bidzinach.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Złożył życzenia świąteczne dla radnych, mieszkańców
Gminy Wojciechowice.
Ad. 8
Przewodniczący zamknął obrady XXI sesji Rady Gminy w Wojciechowicach słowami
„ Zamykam obrady XXI sesji Rady Gminy w Wojciechowicach”.
Zakończenie sesji o godz. 10:50.

Protokołowała
Sulewska Katarzyna
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
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