Protokół Nr XXVI/2021
z sesji Rady Gminy w Wojciechowicach,
która odbyła się w dniu 31 maja 2021 r.
w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach
W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych na ogólny stan – 15 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. 09:03
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXVI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
3. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
4.Przedstawienie informacji o stanie zdrowia mieszkańców gminy w zakresie usług
medycznych świadczonych przez Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Wojciechowicach.
5. Przedstawienie informacji o stanie i podejmowanych działaniach w zakresie zmniejszania
stanu bezrobocia na terenie gminy Wojciechowice w 2020 roku.
6. Przedstawienie informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy
Wojciechowice w 2020 roku.
7. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
gminy Wojciechowice w 2020 roku.
8. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji Rady Gminy w Wojciechowicach opinii na
temat procedowanych projektów uchwał.
9. Rozpatrzenie RAPORTU O STANIE GMINY WOJCIECHOWICE ZA 2020 ROK:
a) przedstawienie RAPORTU O STANIE GMINY WOJCIECHOWICE ZA 2020 ROK,
b) debata nad przedstawionym RAPORTU O STANIE GMINY WOJCIECHOWICE ZA 2020 ROK,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechowice wotum zaufania.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu
oraz informację o stanie mienia komunalnego:
a) przedstawienie informacji o wykorzystaniu środków funduszu przeciwdziałania COVID – 19
na inwestycje zadania dla jednostki samorządu terytorialnego do końca roku 2020,
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wojciechowicach,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji
Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2020 rok,
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojciechowice za 2020 rok,
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 2021-2029,
d) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
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e) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,
f) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2021 roku,
g) wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na nieodpłatne przekazanie
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
h) wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wojciechowice oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu ich zawarcia,
i) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia
wniosku.
12. Wolne wnioski.
13. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
14. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.

Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy w Wojciechowicach Grzegorz Wójcik otworzył XXVI 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 15 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 o przełożenie punktu wolne wnioski na początek
porządku obrad. Motywuje to tym, że jest dużo punktów i ważne sprawy mogą być
zapomniane.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Poprosił o chwilę na wpisanie wniosku do systemu
celem przegłosowania. Poprosił radnego składającego wniosek o umotywowanie wniosku.
Radny Damian Jędrzejewski: Uzasadniałem wniosek, w starym porządku obrad zawsze było
na początku.
Wójt Szymon Sidor: W Statucie Gminy jest napisane jak powinien wyglądać porządek obrad.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Poddał pod głosowanie wniosek radnego Damiana
Jędrzejewskiego w sprawie przełożenia punktu wolne wnioski na początek porządku obrad
Głosowanie: „za” - 3

„przeciw” - 8

„wstrzymało się” – 4

Podczas głosowania wniosek został odrzucony przez radnych.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Poddał pod głosowanie przedstawiony porządek
obrad.
Głosowanie: „za” - 13

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 2
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Ad.2
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Zapytał czy są uwagi do protokołu z XXV sesji Rady
Gminy w Wojciechowicach.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do protokołu z XXV sesji Rady Gminy w Wojciechowicach.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła protokół z XXV sesji Rady Gminy
w Wojciechowicach.
Głosowanie: „za” - 15

„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 przedstawionej
informacji. Informacja była udostępniona na tabletach radnych w programie E-sesja oraz na
BIP Wojciechowice (Informacja stanowi załącznik do protokołu).
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do treści informacji.
Ad.5
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Zapytał czy są pytania, uwagi do przedstawionej
informacji. Informacja była udostępniona na tabletach radnych w programie E-sesja oraz na
BIP Wojciechowice (Informacja stanowi załącznik do protokołu).
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do treści informacji.
Ad.6
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Zapytał czy są pytania, uwagi do przedstawionej
informacji. Informacja była udostępniona na tabletach radnych w programie E-sesja oraz na
BIP Wojciechowice (Informacja stanowi załącznik do protokołu).
Radny Damian Jędrzejewski: Zapytał ile zakupiono samochodów dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych w 2020 rok.
Radny Tadeusz Kabat: Zapytał jakie są nowe warunki przeorganizowania Statutu
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wójt Szymon Sidor: Zakupiono jeden samochód dla jednostki OSP Mikułowice.
Trwają konsultacje na terenie kraju, jeżeli wyniki będą pozytywne to dofinansowanie do
emerytur dla członków OSP będzie 1/14 minimalnego wynagrodzenia dla druha, druhny
biorących czynny udział w akcjach. Czynny udział musi być potwierdzony przez trzech
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świadków. A od 2022 roku taką ewidencję będzie prowadzić Państwowa Straż Pożarna.
W jednostkach musi być wyodrębniona jednostka operacyjna, biorąca czynny udział
w akcjach. Jednostki te będą dosprzętowione. Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2022
roku.
Radny Tadeusz Kabat: Zapytał o odczucia osób biorących udział w tym spotkaniu.
Wójt Szymon Sidor: Państwowa Straż Pożarna powinna być dosprzętowiona, ponieważ brak
młodych członków w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.
Radny Damian Jędrzejewski: Trzeba młodzież zachęcić do przystąpienia do jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zakup odpowiedniego sprzętu, organizację
wyjazdów.
Trzeba równać zawsze do lepszych, nigdy do gorszych.
Ad.7
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Zapytał czy są pytania, uwagi do przedstawionej
informacji. Informacja była udostępniona na tabletach radnych w programie E-sesja oraz na
BIP Wojciechowice (Informacja stanowi załącznik do protokołu).
Radna Magdalena Kordek: Prośba o monitorowanie zachowania młodzieży w świetlicach
podczas okresu wakacyjnego przez dzielnicowego.
Radny Damian Jędrzejewski: W świetlicach dzieją się nieciekawe rzeczy. Skorzystać
z programów, projektów i zatrudnić animatora, który zorganizuje czas dzieciom i młodzieży.
Radny Tadeusz Kabat: W Stodołach klucz do remizy dostaje osoba pełnoletnia, która
odpowiada za budynek i rzeczy w budynku. Sprawdzamy budynek po udostepnieniu czy
wszystko jest w porządku.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Urząd Gminy zwróci się do dzielnicowego w tej
sprawie.
Wójt Szymon Sidor: Brak niepokojących sygnałów aby się coś złego działo w świetlicach.
Radna Magdalena Kordek: Nietrzeźwa młodzież zjawisko zaobserwowane osobiście. Sprawę
trzeba monitować.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Sprawę zgłaszać bezpośrednio rodzicom.
Ad.8
Przewodniczący Rady: Poprosił Przewodniczących Komisji Rady Gminy w Wojciechowicach
o przedstawienie opinii na temat procedowanych projektów uchwał.
Przewodniczący posiedzeń Komisji Rady Gminy Jacek Majcher, Anna Czajkowska, Jadwiga
Wójcicka przedstawili opinie z Komisji ( opinie stanowią załącznik do protokołu).
Z posiedzenie sesji wyszedł radny Damian Jędrzejewski godz. 09:45, powrócił o godz. 09:46.
Z posiedzenia sesji wyszła radna Anna Czajkowska godz.09:45, powróciła o godz. 09:47.
Radny Tadeusz Kabat: Zapytał Przewodniczącą Komisji Jadwigę Wójcicką dlaczego jego
nazwisko podło dwa razy podczas odczytania opinii z komisji.
Radny Damian Jędrzejewski: Poprosił prowadzących komisji o wpisywanie do protokołu
wszystkich wyjść radnych.
Z posiedzenia sesji wyszła radna Krystyna Żądło godz. 09:51, powróciła o godz. 09:53.
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Wójt Szymon Sidor: W protokole musi być wspinane kworum, wszystkie wyjścia radnych
muszą zostać ujęte.
Radna Jadwiga Wójcicka: W protokole jest ujęte Pana wyjście i powrót, dlatego dwa razy.
Radny Damian Jędrzejewski: Na komisjach jest Pan Wójt zaproszonym gościem , bez prawa
do głosowania. Proszę nie torpedować mojej osoby. Wszystkich, którzy do mnie przychodzą
wysłucham.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Podziękował za skrupulatne prowadzenie posiedzeń,
należy sprawdzić kworum przed każdym głosowaniem jeśli nie ma wszystkich radnych na sali.
Radna Anna Czajkowska: Taka jest zasada protokołowania muszą być wpisane wyjścia i
wejścia radnych.
Ad.9
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Poinformował, że nikt z mieszkańców nie zgłosił do
wzięcia udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Wojciechowice za 2020 rok.
Poprosił pana Wójta o przedstawienie najważniejszych informacji z Raportu o stanie Gminy
Wojciechowice za 2020 rok.
a) Wójt Szymon Sidor: Przedstawił najważniejsze informacje zawarte w Raporcie o stanie
Gminy Wojciechowice za 2020 rok ( Raport o stanie Gminy Wojciechowice za 2020 rok
stanowi załącznik do protokołu oraz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Wojciechowice).
b) Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Poprosił radnych o zabranie głosu w debacie nad
Raportem o stanie Gminy Wojciechowice za 2020 rok.
Radny Damian Jędrzejewski: Został poruszony tematy oświaty na terenie gminy
Wojciechowice, niż demograficzny, migrację mieszkańców z terenu gminy do dużych miast za
pracą. Został poruszył temat braku zakładów pracy, inwestycji na terenie gminy. Prośba do
Pana Wójta o zawieszenie tablicy pamiątkowej, która została zdjęta podczas remontu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Bidzinach. Tablica upamiętnia 200- lecie Konstytucji 3 Maja
ufundowaną przez Solidarność Rolników Indywidualnych.
Z posiedzenia sesji wyszła radna Małgorzata Ostrowska godz. 10:07, powróciła o godz. 10:11.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Zwrócił uwagę radnemu, który w swojej wypowiedzi
odbiegł od tematu dotyczącego Raportu o stanie Gminy Wojciechowice za 2020 rok.
Radny Damian Jędrzejewski: Poprosił Pana Wójta w imieniu osób walczących o Polskę
o zawieszenie tablicy przy krzyżu ufundowanym przez Solidarność Rolników Indywidualnych,
ponieważ młodzi ludzie powinni poznać lokalną historię.
Radna Magdalena Kordek: Zapytała Przewodniczącego Rady kiedy będzie wiadomo, które
punkty z Komisji Wyjazdowej będą realizowane. radni chcieliby zobaczyć placówki
oświatowe z terenu gminy.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Wnioski zgłoszone na Komisjach Wyjazdowych będą
przedstawione na przyszłej sesji. Ze względu na pandemię placówki oświatowe pracują
w reżimie sanitarnym, dlatego nie można był wejść na ich teren.
Nie było więcej zgłoszeń do debaty nad Raportem o stanie Gminy Wojciechowice za 2020
rok.
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c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechowice wotum zaufania
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 glosowanie.
Rada Gminy w Wojciechowicach w glosowaniu jawnym podjęła:
Uchwałę Nr XXXVI/179/2021
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wojciechowice wotum zaufania
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 1

Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik ogłosił 5 minut przerwy.
Ad. 10
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik wznowił obrady XXVI sesji Rady Gminy
w Wojciechowicach.
Obrady XXVI sesji Rady Gminy w Wojciechowicach opuścił radny Damian Jędrzejewski.
a) Skarbnik Gminy Sylwia Dzioba przedstawiła informację o wykorzystaniu środków
z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych Covid- 19 ( Informacja stanowi załącznik do
protokołu).
b) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Czajkowska: Przedstawiła wniosek Komisji
rewizyjnej ( Wniosek stanowi załącznik do protokołu).
c) Skarbnik Gminy Sylwia Dzioba: Przedstawiła Uchwałę Nr 68/2021 VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie opinii o wniosku
komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium ( Uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 11
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Poprosił radnych o sprawdzenie kworum na sali.
Na 15 radnych obecnych 14 radnych ( nieobecny radny Damian Jędrzejewski).
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik poddał pod głosowanie uchwały w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2020 rok
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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 XXVI/180/2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2020 rok
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojciechowice za 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 XXVI/181/2021
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojciechowice za 2020 rok
Głosowanie: „za” – 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

Z posiedzenia sesji wyszła radna Marianna Kaczmarska godz. 10:41, powróciła o godz. 10:41.
c) 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 XXVI/182/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wojciechowice na lata 20212029
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

d) zmian w budżecie gminy na 2021 rok
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 XXVI/183/2021
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

e) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
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 XXVI/184/2021
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

f) 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 XXVI/185/2021
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2021 roku
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

g) wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na nieodpłatne przekazanie
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

8

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 XXVI/186/2021
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na nieodpłatne przekazanie
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

h) wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wojciechowice oraz odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu ich 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 XXVI/187/2021
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Wojciechowice na wydzierżawienie
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wojciechowice oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu ich zawarcia
Głosowanie: „za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymało się” – 0

i) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia
wniosku
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 XXVI/188/2021
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w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających
dzień złożenia wniosku
Głosowanie: „za” - 14
„przeciw” - 0
„wstrzymało się” – 0
Ad. 12
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie radnych głosu w punkcie wolne wnioski.
Radna Jadwiga Wójcicka: Prośba o wykoszenie boiska w Koszycach. Podziękowała za
wysypanie drogi.
Radny Marek Wójcik: Podziękował Zarządowi Dróg Powiatowych, Staroście Opatowskiemu,
Wójtowi Gminy Wojciechowice, radnej powiatowej Agnieszce Łubie - Mendyk za
oczyszczeniu rowów w Stodołach w stronę kościoła.
Radna Krystyna Żądło: Podziękowała radnym w imieniu swoim oraz rodziny chorego dziecka
z terenu gminy Wojciechowice za wsparcie finansowe. Poprosiła o wsparcie finansowe ludzi
dobrej woli dla tego dziecka.
Radna Monika Gałka: Podziękowała za oczyszczenie rowów w Kaliszanach.
Radna Marzena Pawlik: Podziękowała Wójtowi za wyrównanie ubytków w drodze bukowej.
Poprosiła o wycięcie suchych drzew w wąwozie przy drodze do ujęcia wody w Gierczycach.
Wstawienie znaku ograniczenie prędkości na drodze Gierczyce – Nikisiałka. Podziękowała za
oczyszczenie rowów. Poprosiła o zawieszenie skrzynki na listy na budynku remizy
w Gierczycach.
Sekretarz Gminy, radna powiatowa Agnieszka Łuba – Mendyk: Odpowiedziała na wnioski
radnych oraz omówiła pracę wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie.
Z posiedzenia wyszła radna Krystyna Żądło godz. 11:04, powróciła o godz. 11:06.
Radna Anna Czajkowska: Poprosiła o wstawienie znaku „Uwaga dzieci” przy przystanku we
Wlonicach.
Radny Tadeusz Kabat: Zapytał o znaki drogowe, które miały być wstawione w Stodołach –
Kolonie.
Radna Małgorzata Ostrowska: Poprosiła o wykonanie betonowych korytek w wąwozie
w Mikułowicach przy drodze powiatowej.
Przewodniczący Rady Grzegorz Wójcik: Poprosił Wójta o udzielenie odpowiedzi na wnioski
radnych oraz przedstawienie informacji z działalności międzysesyjnej.
Wójt Szymon Sidor: Podziękował za udzielenie wotum zaufania, absolutorium Radzie Gminy
w Wojciechowicach.
Udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
Przedstawił informacje z działalności międzysesyjnej ( Informacje stanowią załącznik do
protokołu).
Przedstawił informacje odnośnie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań,
poprosił mieszkańców gminy o samospis.
Ad. 13
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Przewodniczący zamknął obrady XXVI sesji Rady Gminy w Wojciechowicach słowami
„ Zamykam obrady XXVI sesji Rady Gminy w Wojciechowicach”.
Zakończenie sesji o godz. 11:15.

Protokołowała
Sulewska Katarzyna
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
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