Protokół Nr XXV/2021
z sesji Rady Gminy w Wojciechowicach,
która odbyła się w dniu 29 marca 2021 r.
w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych na ogólny stan – 15 zgodnie z załączoną listą
obecności do niniejszego protokołu ( nieobecna radna Małgorzata Ostrowska), Wójt Gminy –
Szymon Sidor, Sekretarz Gminy – Agnieszka Łuba – Mendyk, Skarbnik Gminy – Sylwia
Dzioba.
Sesję rozpoczęto o godz. 09:42
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 rok.
4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych
dla Gminy Wojciechowice na lata 2016 – 2025 za 2020 rok.
5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Wojciechowice w
2020 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania Wójta z realizacji programu współpracy Gminy
Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2020.
7. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji Rady Gminy w Wojciechowicach opinii na
temat procedowanych projektów uchwał.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2021 roku,
b) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice – aktualizacja do
roku 2023”,
c) rozpatrzenia petycji pt. „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE!”,
d) przekazania petycji według właściwości,
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2021-2029,
f) zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
8. Wolne wnioski.
9. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
10. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
Ad.1
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Przewodniczący Rady Gminy w Wojciechowicach Grzegorz Wójcik otworzył XXV sesję Rady
Gminy w Wojciechowicach, poinformował, że obrady sesji są nagrywane i transmitowane,
poinformował gdzie znajduje się klauzula informacyjna dotycząca RODO, stwierdził kworum
rady na sali: na stan 15 osób, obecnych 14 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.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad.
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

Ad.2
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Zapytał czy są uwagi do protokołu z XXIV sesji Rady
Gminy w Wojciechowicach.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do protokołu z XXIV sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła protokół z XXIV sesji Rady Gminy
w Wojciechowicach.
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

Ad.3
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Zapytał czy są uwagi, pytania do przedstawionego
sprawozdania. Sprawozdanie było udostępnione na tabletach radnych w programie E-sesja
oraz na BIP Wojciechowice (Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).
Nikt z radnych nie miał uwag do treści sprawozdania.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Zapytał czy są pytania, uwagi do przedstawionego
sprawozdania. Sprawozdanie było udostępnione na tabletach radnych w programie E-sesja
oraz na BIP Wojciechowice (Sprawdzanie stanowi załącznik do protokołu).
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do treści sprawozdania.
Ad.5
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Zapytał czy są pytania, uwagi do przedstawionego
sprawozdania. Sprawozdanie było udostępnione na tabletach radnych w programie E-sesja
oraz na BIP Wojciechowice (Sprawdzanie stanowi załącznik do protokołu).
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do treści sprawozdania.
Ad.6
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Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Zapytał czy są pytania, uwagi do przedstawionego
sprawozdania. Sprawozdanie było udostępnione na tabletach radnych w programie E-sesja
oraz na BIP Wojciechowice (Sprawdzanie stanowi załącznik do protokołu).
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do treści sprawozdania.
Ad.7
Przewodniczący Rady: Poprosił Przewodniczących Komisji Rady Gminy w Wojciechowicach
o przedstawienie opinii na temat procedowanych projektów uchwał.
Przewodniczący posiedzeń komisji Rady Gminy Marianna Kaczmarska i Jacek Majcher
przedstawili opinie z Komisji ( opinie stanowią załącznik do protokołu).
Ad.8
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik poddał pod głosowanie uchwały w sprawach:
a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2021 roku
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 XXV/173/2021
w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2021 roku
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

b) przyjęcia „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice – aktualizacja do
roku 2023”
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 XXV/174/2021
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice –
aktualizacja do roku 2023”
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Głosowanie: „za” – 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

c) rozpatrzenia petycji pt. „ Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE!”
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 XXV/175/2021
w sprawie rozpatrzenia petycji pt. „ Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE!”
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

d) przekazania petycji według właściwości
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 XXV/176/2021
w sprawie przekazania petycji według właściwości
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2021-2029
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 XXV/177/2021
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w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 20212029
Głosowanie: „za” - 14
„przeciw” - 0
f) zmian w budżecie gminy na 2021 rok

„wstrzymało się” – 0

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 XXV/178/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

Ad. 8 - 9
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie radnych głosu w punkcie wolne wnioski.
Radny Damian Jędrzejewski: Poprosił o zasadzenie drzewek na miejscu wyciętych drzew,
stworzenie terenów zielonych na terenie gminy Wojciechowice.
Radny Tadeusz Kabat: Zapytał dlaczego nie był poruszany na komisjach i sesji wniosek, który
złożył na poprzedniej komisji dotyczący powołania komisji wyjazdowej. Poprosił o kupno
i zamontowanie tablicy ostrzegawczej na budynku po sklepie w Stodołach przy remizie OSP.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Wszyscy radni wezmą udział w komisji objazdowej,
ale nie teraz kiedy jest tyle zachorowań.
Radny Damian Jędrzejewski: Komisje objazdowe były co roku. Pandemia nie jest przeszkodą,
radni pojadą swoimi prywatnymi samochodami będzie bezpiecznie. Komisje powinny
obradować na osobnych posiedzeniach, nie na posiedzeniu wspólnym. Trzeba przejrzeć
majątek komunalny gminy, wypracować wspólną strategię dotyczącą rozwoju gminy.
Radny Tadeusz Kabat: Omówił procedurę likwidacji jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Gałąź obciąć przy budynku OSP w Bidzinach. Jednostka w Bidzinach istnieje, o likwidacji nikt
nie wie.
Radna Magdalena Kordek: Nie odkładać wizji lokalnej przez pandemię, nasadzać młode
drzewka po ścięciu starych.
Radna Krystyna Żądło: Gałąź obciąć przy remizie w Bidzinach, uporządkować teren przy
remizie w Bidzinach. Koło Gospodyń Wielskich posprzątało górę remizy, na dole nic się nie
dzieje.
Radny Tadeusz Kabat: Straż w Bidzinach istnieje, nie trzeba powtarzać, że nie.
Radna Damian Jędrzejewski: Proszę nie manipulować słowami, nie powiedziałem, ze nie ma
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straży w Bidzinach. Ja nie wiem czy jest ponieważ zrezygnowałem z członkostwa. Nie muszę
być strażakiem, żeby pomagać innym. Nie wiem co się dzieje w budynku remizy w Bidzinach.
Remont budynku remizy był moim pomysłem, do którego pochylił się Pan Wójt. Budynek jest
po remoncie, będzie służył długie lata. Dziękuję Kołu Gospodyń Wiejskich za
zagospodarowanie budynku remizy.
Wójt Szymon Sidor: Straż W Bidzinach nie została zlikwidowana, na dzień dzisiejszy
funkcjonuje. Propozycja zorganizowania komisji objazdowej samochodami prywatnymi jest
trafna. Nasadzenie drzew młodych za wycięcie starych funkcjonuje w przyrodzie.
Podziękował za oznakowanie budynku po sklepie w Stodołach. Plac przy budynku w
Bidzinach zostanie posprzątany.
Przedstawił informacje z działalności międzysesyjnej ( informacja stanowi załącznik do
protokołu).
Omówił spis ludności, który rusza od 1 kwietnia 2021 roku.
Radna Krystyna Żądło: Nie ma waśni między Kołem Gospodyń Wiejskich a strażakami.
Podziękowała OSP Bidzina za pomoc finansową przy zakupie krzeseł, lodówki. Straż nie
istnieje w Bidzinach to słowa Pana Damiana.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Złożył życzenia
świąteczne dla radnych i
mieszkańców gminy Wojciechowice.
Ad. 10
Przewodniczący zamknął obrady XXV sesji Rady Gminy w Wojciechowicach słowami
„ Zamykam obrady XXV sesji Rady Gminy w Wojciechowicach”.
Zakończenie sesji o godz. 10:39.

Protokołowała
Sulewska Katarzyna
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
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