Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Samorządowych, Oświatowych, Społecznych
i Obywatelskich za 2020 rok
Na podstawie § 56 pkt 2 Statutu Gminy Wojciechowice ( Dz.U. Woj. Święt. z 2018 r. poz. 3746),
Komisja Spraw Samorządowych, Oświatowych, Społecznych i Obywatelskich
przedstawia
sprawozdanie z działalności w roku 2020.
Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 9 posiedzeń, w tym 1 samodzielnie oraz 8 wspólne
z innymi komisjami. Pracowała na podstawie przyjętego przez Radę Gminy w Wojciechowicach planu
pracy komisji.
Na swoich posiedzeniach Komisja zajmowała się następującymi sprawami:
1. Zaopiniowała pozywanie 55 projektów uchwał Rady Gminy w Wojciechowicach
w następujących sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2028 ( 8 projektów uchwał),
- zmian w budżecie gminy na 2020 rok (8 projektów uchwał),
- wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania
wysokości stawki tej opłaty,
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości,
- warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- opracowania Planu Pracy Rady Gminy w Wojciechowicach na 2020 rok,
- opracowania planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy w Wojciechowicach na 2020 rok,
- zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice,
- wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na wydzierżawienie części nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Wojciechowice oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej
zawarcia,
- ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg gminnych,
- uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,
- rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wojciechowice,
- przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Wojciechowice w 2020 roku,
- podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XVI/112/2020 Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wojciechowice,
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków stanowiących
fundusz sołecki,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu z przeznaczeniem na realizacje zadania pn.
„Zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego tj. Szpitala Św. Leona sp.
z o.o. w Opatowie”,
- udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechowice wotum zaufania,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019
rok,
- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojciechowice za 2019 rok,
- przyjęcia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole
prowadzonej przez Gminę Wojciechowice oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinasowanie będzie przyznawane,

- wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na odpłatne nabycie nieruchomości położonej
w miejscowości Jasice,
- wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty,
- pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
- określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Wojciechowice w roku szkolnym 2020/2021,
- wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących
w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,
- zmiany uchwały Nr XXXII/209/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 3 września 2013 r.
w sprawie ustalenia „ Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojciechowice,
- 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,
- wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz
Powiatu Opatowskiego,
- wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na wydzierżawienie części nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Wojciechowice oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej
zawarcia,
- wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na odpłatne nabycie nieruchomości położonej
w miejscowości Kunice,
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojciechowice na rok 2021,
- ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Wojciechowice,
- obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia
podatku rolnego ma rok podatkowy 2021,
- wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania
wysokości stawki tej opłaty,
- warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
- 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,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez Gminę
Wojciechowice,
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu powierzenia realizacji zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego świadczenia usług przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Ożarowie,
- uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice,
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Wojciechowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2. Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniami:

- Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków budżetowych za 2019 rok w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Wojciechowicach,
- Sprawozdanie z wykonania zadania pod nazwa „ Realizacja gminnego programu usuwania azbestu
w 2019 roku”,
- Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019,
- Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Wojciechowice
na lata 2016 – 2025 za 2019 rok,
- Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2019
w gminie Wojciechowice,
- Sprawdzanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 r,
- Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Samorządowych, Oświatowych, Społecznych
i Obywatelskich za 2019 rok,
- Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wojciechowicach za
2019 rok,
- Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok,
- Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Budżetu za 2019 rok,
- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Wojciechowice w 2019 roku,
- Sprawozdanie Wójta Gminy Wojciechowice z realizacji Programu współpracy Gminy Wojciechowice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
- Informacja o stanie zdrowia mieszkańców gminy w zakresie usług medycznych świadczonych przez
Ośrodek Zdrowia w Wojciechowicach,
- Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Ożarowie na terenie Gminy Wojciechowice za rok
2019,
- Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie o zabezpieczeniu
przeciwpożarowym gminy Wojciechowice w 2019 roku,
- Informacja o podejmowanych działaniach w zakresie stanu bezrobocia na terenie Gminy
Wojciechowice w roku 2019,
- Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków budżetowych za pierwsze półrocze 2020 roku
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojciechowicach,
- Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia „ Programu Współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”,
- Sprawozdanie z działalności szkół za poprzedni rok szkolny z uwzględnieniem wyników egzaminów
oraz uwag nadzoru pedagogicznego:
a) przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bidzinach – organ prowadzący Gmina Wojciechowice,
b) oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Stodołach, Publiczną Szkołę Podstawową
w Wojciechowicach, Publiczną Szkołę Podstawową w Gierczycach – organ prowadzący
Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowice „ Dzieci Naszym Dobrem”,
- Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojciechowice na rok 2021,
- Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów uchwał w sprawie:
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice oraz

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
3. Członkowie Komisji zapoznali się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie:
- opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium,
- opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wojciechowice na 2020 rok,
- możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy
Wojciechowice na 2020 rok,
- opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2020 –
2025,
- opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojciechowice za I półrocze 2020 rok.
4. Członkowie Komisji zapoznali się również z:
- Raportem o stanie Gminy Wojciechowice za 2019 rok,
- Informacją Przewodniczącego Rady gminy w Wojciechowicach z analizy złożonych oświadczeń
majątkowych za rok 2019,
- Analizą oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy w Wojciechowicach,
- Oceną zasobów pomocy społecznej.
Frekwencja na posiedzeniach komisji w 2020 roku wyniosła – 88,71%.
Przewodnicząca Komisji
Marianna Kaczmarska

Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Samorządowych, Oświatowych, Społecznych
i Obywatelskich za 2020 rok

Na podstawie § 56 pkt 2 Statutu Gminy Wojciechowice ( Dz.U. Woj. Święt. z 2018 r. poz. 3746),
Komisja Spraw Samorządowych, Oświatowych i Społecznych i Obywatelskich sprawozdanie
z działalności w roku 2020.
Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 9 posiedzeń, w tym 1 samodzielnie oraz 8 wspólnie z
innymi komisjami. Pracowała na podstawie przyjętego przez Radę Gminy w Wojciechowicach planu
pracy komisji.
Na swoich posiedzeniach Komisja zajmowała się następującymi sprawami:
1. Zaopiniowała pozywanie 55 projektów uchwał Rady Gminy w Wojciechowicach,
2. Członkowie Komisji zapoznali się z 21 sprawozdaniami,
3. Członkowie Komisji zapoznali się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4. Członkowie Komisji zapoznali się również z:
- Raportem o stanie Gminy Wojciechowice za 2019 rok,
- Informacją Przewodniczącego Rady gminy w Wojciechowicach z analizy złożonych oświadczeń
majątkowych za rok 2019,
- Analizą oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy w Wojciechowicach,
- Oceną zasobów pomocy społecznej.
Frekwencja na posiedzeniach komisji w 2020 roku wyniosła – 88,71%.
Przewodnicząca Komisji
Marianna Kaczmarska

