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BR.0002.8.2019
PROTOKÓŁ Nr XI/19
z sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21 sierpnia 2019 roku

XI po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach
odbyła się w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i
Edukacji w Wilamowicach (I piętro, sala konferencyjna)
Obradom przewodniczyła: Pani Stanisława Kudłacik Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Wilamowicach.
Czas trwania: od godz. 14.30 do godz. 16.00.
Obecni:

13 radnych na stan 15
oraz zaproszeni goście, wg listy obecności załączonej do protokołu.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik otworzyła XI po wyborach sesję Rady Miejskiej
w Wilamowicach, powitała radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Pani
Przewodnicząca stwierdziła, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych na stan 15, co stanowi
o prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad X sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 26
czerwca 2019 r.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
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6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wilamowice 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 za rok 2018.
7. Informacja o przygotowaniu Gminy Wilamowice do sytuacji kryzysowej, np. powódź,
pożar, epidemia itp.
8. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wykonaniu Uchwały Nr IX/57/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach zbadania zasadności zarzutów zawartych w
proteście wyborczym dotyczącym wyboru w dniu 19 maja 2019 roku Sołtysa i Rady
Sołeckiej Sołectwa Pisarzowice, wniesionym w dniu 22 maja 2019 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyboru w dniu 19 maja 2019 roku Sołtysa i

Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowice, wniesionego w dniu 22 maja 2019 roku,
2) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
3) powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników,
4) zaciągnięcia

przez

Gminę

Wilamowice

kredytu

długoterminowego

na

pokrycie

planowanego deficytu budżetu Gminy Wilamowice w 2019 roku,
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,
6) wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.

10. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
11. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy ktoś ma uwagi do proponowanego porządku obrad?
Nie ma uwag. Kto jest „za” przyjęciem porządku obrad?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cebrat Kazimierz
Cieślak Grzegorz
Faruga Stanisław
Grzech Bogdan
Jekiełek Marek
Kucharska Urszula
Kudłacik Stanisława
Norymberczyk Jerzy
Nycz Andrzej
Rogala Rafał
Rozner Marian
Schneider Tomasz
Sztafiński Jan

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecna
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
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14. Sztafiński Michał
15. Wróblewska Agata

- głos „za”
- nieobecna

Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 13 radnych, 13 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
3. Przyjęcie protokołu obrad X sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia
26 czerwca 2019 r.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Protokół został wyłożony do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej a obecnie znajduje się na sali obrad. Radni nie zgłosili do protokołu pisemnych poprawek
ani uzupełnień. Protokół został podpisany przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Wilamowicach
i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Wystąpienia zaproszonych gości.
Brak wystąpień.
5. Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
Burmistrz Marian Trela poinformował, że w nowym roku szkolnym 2019/2020 do szkół będzie
uczęszczać ogółem 1492 uczniów w 72 oddziałach, średnio 21 osób na oddział:
- w Szkole Podstawowej w Dankowicach – 12 oddziałów, 225 uczniów,
- w Szkole Podstawowej w Hecznarowicach – 10 oddziałów, 217 uczniów,
- w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach – 25 oddziałów, 532 uczniów,
- w Szkole Podstawowej w Starej Wsi – 8 oddziałów, 156 uczniów,
- w Szkole Podstawowej w Wilamowicach – 17 oddziałów, 362 uczniów.
W przedszkolach:
Dankowice/Stara Wieś – 8 oddziałów, 179 dzieci,
Przedszkole w Hecznarowicach – 3 oddziały, 75 dzieci
Przedszkole w Pisarzowicach – 11 oddziałów, 251 dzieci
Przedszkole w Wilamowicach – 7 oddziałów, 175 dzieci
Ogółem 29 oddziałów, 680 dzieci. Jeśli dodamy do tego Ochronkę w Wilamowicach, gdzie
uczęszcza 75 dzieci, i Przedszkole „Pod Skrzydłami” w Hecznarowicach to wychodzi w sumie 850
dzieci. Zostały utworzone dwa

nowe oddziały, w Wilamowicach i w Pisarzowicach. Dzieci

zapisane do przedszkoli zostały w 100% przyjęte.
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Jeśli chodzi o inwestycje, to największą inwestycją jest budowa sali gimnastycznej w Dankowicach.
Salę chcemy oddać do eksploatacji jeszcze w bieżącym roku, w miesiącu grudniu. Wartość tej
inwestycji wynosi ok. 5 mln zł, inwestycja finansowana jest ze środków własnych i środków
Totalizatora Sportowego. Część prac,

które zostaną wykonane w miesiącu grudniu, będzie

zapłacona dopiero w następnym roku. W Szkole Podstawowej w Hecznarowicach wykonano
montaż rolet zewnętrznych, malowanie klas lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych. W
Pisarzowicach utworzono oddział przedszkolny, koszt to około 500.000 zł oraz koszty dodatkowe
23.000 zł. Na LKS w Pisarzowicach może zostać przeniesiony jeden oddział ze szkoły. W Szkole
Podstawowej w Pisarzowicach malowane były sale lekcyjne. W Szkole w Starej Wsi wykonano
remont dachu. W Szkole w Wilamowicach wykonanie instalacji elektrycznej i informatycznej,
malowanie sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych i urządzenie nowego oddziału
przedszkolnego dla dzieci z terenu gminy Wilamowice. W sumie, oprócz inwestycji, na realizację
remontów przeznaczono kwotę 560.000 zł.
Ponadto od 1 września zostaną wdrożone podwyżki dla nauczycieli w wysokości 9,6%, wzrosną
kwoty za wychowawstwo ze 120 zł na 300 zł dla każdego wychowawcy. Wprowadzany jest
również jednorazowy dodatek za zagospodarowanie nauczycieli podejmujących pierwszą pracę w
wysokości 1.000 zł. Skutki jakie wynikają z podwyżek oszacowaliśmy na kwotę 127.000 zł
miesięcznie, w sumie dodatkowo na te podwyżki trzeba zabezpieczyć 508.000 zł. Kwota ta nie jest
w budżecie zabezpieczona, zastanowimy się nad tym w jaki sposób zabezpieczyć te dodatkowe
środki związane z podwyżką dla nauczycieli. Zobaczymy jaka zostanie nam przesłana rezerwa
subwencji oświatowej z budżetu państwa, już oficjalnie wiadomo, że to nie zabezpieczy potrzebnej
kwoty. Wprowadzimy podwyżki na koniec miesiąca września, termin ich wprowadzenia upływa z
dniem 30 września br.
Reasumując, szkoły są przygotowane należycie do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 2 września 2019 r. we wszystkich placówkach
oświatowych. Jest pełna obsada nauczycieli, pod tym względem gmina Wilamowice nie ma
problemu.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są pytania? Nie ma, przechodzimy do następnego
punktu.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wilamowice 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 za rok 2018.
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Sekretarz Gminy Andrzej Kołtun – Komisje Rady Miejskiej omawiały to sprawozdanie, myślę że
niecelowe byłoby omawianie tych danych na nowo.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są pytania? Nie ma, przechodzimy do następnego
punktu.
7. Informacja o przygotowaniu Gminy Wilamowice do sytuacji kryzysowej, np. powódź,
pożar, epidemia itp.
Temat omówił Burmistrz Marian Trela.
W celu

zapewnienia wykonywania zadań zarządzania kryzysowego określonych ustawą o

Zarządzaniu Kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r., powołany został Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego jako organ pomocniczy Burmistrza - Zarządzeniem Burmistrza Wilamowic Nr
57/2007 z 7 września 2007 r. z późn. zm.
W skład zespołu wchodzi Szef Zespołu - Burmistrz Wilamowic, Z-ca Szefa Zespołu (koordynator
ewakuacji) - Z-ca Burmistrza oraz 14 członków pełniących funkcję koordynatorów, w tym:
– koordynator bezpieczeństwa i porządku publicznego, polityki informacyjnej,
– koordynator wykrywania i alarmowania, ratownictwa,
– koordynator programów kryzysowych,
– koordynator ochrony środowiska,rolnictwa,zabezpieczenia weterynaryjnego,
– koordynator odbudowy,
– koordynator zabezpieczenia medycznego,
– koordynator zabezpieczenia logistycznego i wsparcia,
– koordynator zabezpieczenia sanitarnego,
– koordynator pomocy humanitarnej i społecznej.
Pracami zespołu kieruje Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego a w razie jego
nieobecności Z-ca Szefa. Posiedzenia zespołu zwoływane są w zależności od potrzeb i mogą się
odbywać w niepełnym składzie.
Do podstawowych zadań Zespołu Gminnego należy w szczególności:
1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie

Burmistrzowi – Szefowi Zespołu

wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie
zarządzania kryzysowego,
3) przekazywanie do publicznej wiadomości informacji związanych z zagrożeniami.
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Elementem składowym planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Wilamowice jest Plan ewakuacji
oraz Plan ochrony przeciwpowodziowej Gminy Wilamowice.
W miesiącu maju wystąpiły zagrożenia dotyczące nadmiernych opadów deszczu.
Plan zarządzania kryzysowego zawiera procedury zgodnie z którymi należy postępować w razie
wystąpienia zagrożenia, w tym: Standardowa procedura operacyjna, Procedura szczególna –
powódź / anomalie pogodowe, Procedura szczególna – epidemie, Procedura szczególna – epizootia,
Procedura ochrony środowiska, Procedura ochrony rolnictwa i inne.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są pytania? Nie ma, przechodzimy do następnego
punktu.
Punkt 8. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wykonaniu Uchwały Nr
IX/57/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach zbadania zasadności zarzutów zawartych w
proteście wyborczym dotyczącym wyboru w dniu 19 maja 2019 roku Sołtysa i Rady Sołeckiej
Sołectwa Pisarzowice, wniesionym w dniu 22 maja 2019 roku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Cebrat wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna została
zobowiązana w/w uchwałą Rady Miejskiej w Wilamowicach do zbadania zasadności zarzutów
zawartych w proteście wyborczym z dnia 22 maja 2019 r. Komisja zapoznała się z następującymi
dokumentami:
•

Uchwałą Nr XVII/167/08 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 czerwca 2008 roku w
sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pisarzowice,

•

Kopią listy obecności na zebraniu w dniu 19 maja 2019 r.,

•

Protokołem zebrania sprawozdawczo-wyborczego sołectwa Pisarzowice odbytego w dniu
19 maja 2019 r.,

•

Uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 19 maja 2019 r.,

•

Spisem Wyborców „Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowice zarządzone na
dzień 19 maja 2019 r.”

Komisja przejrzała również ogłoszenie Burmistrza Wilamowic zwołującym Sprawozdawczo –
Wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Pisarzowice z dnia 2 maja 2019 r. Dodatkowo Komisja
zapoznała się z pismem Burmistrza z wyjaśnieniem jego stanowiska w tej spawie oraz wysłuchała
wyjaśnień Sekretarza Gminy. Komisja przeprowadziła również rozmowę z wnoszącym skargę oraz
z mieszkańcem sołectwa Pisarzowice, który przybył na spotkanie. Komisja Rewizyjna pierwszy raz
miała do czynienia ze sprawą protestu wyborczego i działając w tej sprawie sugerowała się
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artykułami na temat wyborów sołtysów, rad sołeckich i problemów z tym związanych, statutem
sołectwa i ustawą o samorządzie gminnym. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że brak jest
jednoznacznych, konkretnych dowodów, które potwierdzałby czy zarzuty opisane w proteście
wyborczym mogły mieć wpływ na wyniki wyborów. Nie można uznać protestu wyborczego z dnia
22 maja 2019 r. za zasadny.
Jeżeli chodzi o wyroki sądów, Przewodniczący Kazimierz Cebrat zwrócił uwagę, że sądy kierują
się tym czy są w stanie udowodnić, że jakieś uchybienie w procedurze wyborów miało wpływ na
wynik wyborów.
Ponadto Przewodniczący Kazimierz Cebrat zwrócił uwagę, że przepis art. 36 ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym przesądził, że prawo wybierania sołtysa oraz członków rady sołeckiej
przysługuje osobom fizycznym mającym status stałego mieszkańca sołectwa uprawnionym do
głosowania, nie przysługuje natomiast organowi sołectwa jakim jest zebranie wiejskie. Komisja
Rewizyjna stwierdziła również, że należy zaktualizować statut do obecnie obowiązującego prawa, i
jeszcze, co jest ważne, do ilości osób mieszkających w Pisarzowicach a zarazem będących
uprawnionymi.
Przewodniczący Kazimierz Cebrat podkreślił, że Komisja Rewizyjna nie znalazła żadnych
potwierdzeń, że jakiekolwiek uchybienie wpłynęło na to, że byłby wybrany inny kandydat niż
został wybrany.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Dziękuję Panu Przewodniczącemu, na podstawie listy
obecności stwierdzam, że nie ma osoby, która wniosła protest wyborczy, w związku z tym nie może
zabrać głosu. Kto z radnych chce zabrać głos?
Radny Rafał Rogala – Chciałem się odnieść do samego protestu i zapytać bo statut sołectwa
Pisarzowice jasno definiuje, że zebranie zwołuje Burmistrz, z czego Pan Burmistrz się wywiązał,
nawet zapewnił pomoc mieszkańców. Natomiast nie mogę jednoznacznie i jasno stwierdzić kto jest
odpowiedzialny za przebieg tego zebrania? Domniemywam, że od momentu wyboru jest to
Przewodniczący Zebrania. Kto jest odpowiedzialny za nadzór nad przebiegiem takiego zebrania?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Cebrat – Nie wiem, czy to jest w mojej
kompetencji, mamy tutaj pana mecenasa, jeżeli jest Przewodniczący Zebrania, tak jak
Przewodnicząca Rady, to nadzoruje to. To jest chyba jednoznaczne, ja nie widzę żeby tu ktoś inny
odpowiadał a ktoś inny prowadził.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy pan mecenas chce coś dodać do tego?
Adwokat Edward Grzywa – Myślę, że wypowiedź radnego jest wyczerpująca. Podstawową
funkcją osoby wybranej na osobę prowadzącą, w tym przypadku zebranie sprawozdawczowyborcze, jest zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu tego zebrania. Na pewno nie
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można przyjąć, że osobą odpowiedzialną za przebieg zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które
miało miejsce w dniu 19 maja był Pan Burmistrz. Pan Burmistrz ma określone kompetencje w tym
zakresie, które zostały opisane w statucie sołectwa Pisarzowice. Zebranie sprawozdawczowyborcze zostało zwołane na konkretny dzień, z podanym porządkiem obrad i ten porządek był
realizowany na bieżąco. Komisja Rewizyjna, która tę sprawę badała, zwracała uwagę, że w trakcie
przebiegu zebrania sprawozdawczo-wyborczego nie były zgłaszane żadne zastrzeżenia co do
prawidłowości jego przebiegu i podejmowanych w trakcie tego spotkania czynności. Oczywiście,
każda osoba zainteresowana uprawniona jest do złożenia protestu, a w tym przypadku mamy do
czynienia, że protest składa osoba, która była przewodniczącym tego zebrania. Jest to rzecz
niewątpliwie dopuszczalna ale do pewnego stopnia może budzić to zdziwienie. Nie chodzi jednak o
to, żeby się dziwić tylko żeby prawidłowo rozstrzygnąć protest, który ta osoba złożyła. Ja osobiście
zostałem zaproszony na to zebranie i na prawach obserwatora, jeżeli można tak powiedzieć,
interesowałem się przebiegiem tego zebrania, byłem do dyspozycji Pana Sekretarza czy też
Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, nikt do mnie się nie zwracał, że są
jakieś wątpliwości co do przebiegu. Może za wyjątkiem ustępującego Pana Sołtysa, który w
rozmowie ze mną był zaniepokojony tym, i wskazywał mi, że osoby które stały się kandydatami na
sołtysa i członków rady sołeckiej miały prowadzić, w ocenie ustępującego sołtysa, kampanię
przedwyborczą, mimo że formalnie nie zostały jeszcze kandydatami. Taki pogląd jest trudny do
pogodzenia z rzeczywistością, bo gdyby tak zupełnie literalnie trzymać się zapisów w statucie
sołectwa Pisarzowice to faktycznie osoba kandydatem na sołtysa stała się dopiero w momencie,
kiedy taka kandydatura została zgłoszona na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym i tak samo
kandydatami na członków rady sołeckiej te osoby formalnie stały się dopiero w momencie, kiedy
kandydatury tych osób zostały zgłoszone na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Czyli tak
naprawdę, na ewentualne przeprowadzenie kampanii wyborczej, czy działań, które miałyby
zachęcać wyborców do głosowania na te osoby, zostałoby bardzo mało czasu. Wskazać tu trzeba, że
ani ustawa o samorządzie gminnym ani statut sołectwa nie precyzuje jak taka ewentualna kampania
wyborcza miałaby przebiegać. Z tych dokumentów, na podstawie których Komisja Rewizyjna
zajęła swoje stanowisko i ze sprawozdania Komisji Rewizyjnej niewątpliwie można wyprowadzić
wniosek, że przed 2 maja, czyli przed datą, kiedy Pan Burmistrz zarządził wybory w dniu 19 maja,
żadna kampania wyborcza nie była prowadzona, jeżeli chodzi o osoby, które miały zamiar
kandydować na sołtysa i członków rady sołeckiej. Poza tym wydaje mi się, że trzeba zachować przy
ocenie tej sytuacji pewien umiar i zdrowy rozsądek. Można tutaj w sposób niewiążący odnieść się
do innych przepisów, które regulują materię wyborów do innych organów.
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To, co Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dzisiaj Państwu przekazał, to co wynika z projektu
uchwały, który został przygotowany formalnie przez biuro rady w oparciu o stanowisko, które
wypracowała Komisja Rewizyjna, można powiedzieć, że sprawa ta została wyjaśniona obiektywnie
i na tyle szczegółowo, na ile to było możliwe. Kwestia podjęcia decyzji, czy protest jest zasadny,
czy nie, to z oczywistych względów należy do radnych. Kierunek wskazany w projekcie uchwały,
która została przygotowana, a który mówi o tym, że ten protest jest niezasadny, moim zdaniem jest
kierunkiem właściwym, nie ma podstaw do uwzględnienia tego protestu.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Dziękuję panu mecenasowi, czy są jeszcze pytania?
Radny Andrzej Nycz (Sołtys Pisarzowic) odniósł się do zarzutu w sprawie kampanii wyborczej i
zaznaczył, że jego kampania była prowadzona od środy, cztery dni przed wyborami, a były sołtys
już od poniedziałku zachęcał do udziału w wyborach, co nie jest bezprawiem. Celem roznoszenia
ulotek było poinformowanie mieszkańców o zebraniu, o wyborach i zaproszenie ich do wzięcia
udziału. Pan Andrzej Nycz podziękował Panu Burmistrzowi, za umożliwienie wzięcia udziału w
wyborach dużej ilości osób, których w poprzednich latach było 100 lub 200 a tym razem aż 628,
oraz za demokratyczne i sprawnie przeprowadzone wybory.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Chciałam poinformować, że osoba wnosząca protest
została poinformowana o terminie odbycia sesji i zajęcia się tym stanowiskiem. Jeżeli nie ma pytań
przechodzimy do punktu następnego.
Punkt 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyboru w dniu 19 maja 2019 roku

Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowice, wniesionego w dniu 22 maja 2019 roku,
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały omawiany na posiedzeniach
komisji Rady Miejskiej.
Adwokat Edward Grzywa – Jak pewno państwo zauważyliście projekt uchwały, który odczytała
Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w kilku punktach różni się od projektu, który państwo
otrzymaliście w dniu dzisiejszym. Projekt, który Pani Przewodnicząca odczytała był projektem
wyjściowym, na który zostały naniesione drobne poprawki: §2 projektu uchwały brzmi: „Uchwała
wraz z uzasadnieniem podlega doręczeniu wnoszącemu protest wyborczy”. W uzasadnieniu w
punkcie II istotne jest stwierdzenie, że „Rada Miejska w Wilamowicach po zapoznaniu się ze
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, ponownym przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego
sprawy, doszła do przekonania, iż protest wyborczy z dnia 22 maja 2019 r. nie znajduje
uzasadnionych podstaw”.
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Radny Marian Rozner – My dostaliśmy te poprawki.
Burmistrz Marian Trela – Ale trzeba je odczytać.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu
wyborczego dotyczącego wyboru w dniu 19 maja 2019 roku Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa
Pisarzowice, wniesionego w dniu 22 maja 2019 roku, z uwzględnieniem poprawki w §2 oraz
sprostowanie w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Adwokat Edward Grzywa zapytał czy każdy z radnych ma przed sobą projekt tej uchwały.
Radni obecni na sali potwierdzili, że mają projekt uchwały uwzględniający poprawki.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Przystępujemy do głosowania, kto jest za podjęciem
uchwały o nieuwzględnieniu protestu wyborczego?
Cebrat Kazimierz
- głos „za”
Cieślak Grzegorz
- głos „za”
Faruga Stanisław
- głos „za”
Grzech Bogdan
- głos „za”
Jekiełek Marek
- głos „za”
Kucharska Urszula - nieobecna
Kudłacik Stanisława - głos „za”
Norymberczyk Jerzy - głos „za”
Nycz Andrzej
- głos „za”
Rogala Rafał
- głos „za”
Rozner Marian
- głos „za”
Schneider Tomasz
- głos „za”
Sztafiński Jan
- głos „za”
Sztafiński Michał
- głos „za”
Wróblewska Agata - nieobecna
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Głosowało 13 radnych, 13 głosów „za”, 0 głosów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XI/68/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyboru w dniu 19 maja 2019 roku
Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowice, wniesionego w dniu 22 maja 2019 roku

2) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały.
- Czy są pytania? Nie ma, przystępujemy do głosowania, kto jest „za” podjęciem uchwały?
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Cebrat Kazimierz
- głos „za”
Cieślak Grzegorz
- głos „za”
Faruga Stanisław
- głos „za”
Grzech Bogdan
- głos „za”
Jekiełek Marek
- głos „za”
Kucharska Urszula - nieobecna
Kudłacik Stanisława - głos „za”
Norymberczyk Jerzy - głos „za”
Nycz Andrzej
- głos „za”
Rogala Rafał
- głos „za”
Rozner Marian
- głos „za”
Schneider Tomasz
- głos „za”
Sztafiński Jan
- głos „za”
Sztafiński Michał
- głos „za”
Wróblewska Agata - nieobecna
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Głosowało 13 radnych, 13 głosów „za”, 0 głosów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XI/69/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

3) powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników,

Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały.
- Czy są pytania? Nie ma, przystępujemy do głosowania, kto jest „za” podjęciem uchwały?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cebrat Kazimierz
Cieślak Grzegorz
Faruga Stanisław
Grzech Bogdan
Jekiełek Marek
Kucharska Urszula
Kudłacik Stanisława
Norymberczyk Jerzy
Nycz Andrzej
Rogala Rafał
Rozner Marian
Schneider Tomasz
Sztafiński Jan
Sztafiński Michał

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecna
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
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15. Wróblewska Agata

- nieobecna
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Głosowało 13 radnych, 13 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XI/70/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

4) zaciągnięcia przez Gminę Wilamowice kredytu długoterminowego na pokrycie

planowanego deficytu budżetu Gminy Wilamowice w 2019 roku,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały.
- Czy są pytania? Nie ma.
- Kto jest „za” podjęciem uchwały?
W głosowaniu brało udział 13 radnych obecnych na sali:
Cebrat Kazimierz
Cieślak Grzegorz
Faruga Stanisław
Grzech Bogdan
Jekiełek Marek
Kucharska Urszula
Kudłacik Stanisława
Norymberczyk Jerzy
Nycz Andrzej
Rogala Rafał
Rozner Marian
Schneider Tomasz
Sztafiński Jan
Sztafiński Michał
15. Wróblewska Agata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecna
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecna

Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Oddano 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR XI/71/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
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w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wilamowice kredytu długoterminowego na pokrycie
planowanego deficytu budżetu Gminy Wilamowice w 2019 roku

5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały.
Głos zabrał Burmistrz Marian Trela – Chciałbym wnieść autopoprawkę do projektu uchwały,
w ostatniej chwili okazało się, że wyszły dodatkowe koszty żeby oddać na LKS-ie ten dodatkowy
oddział przedszkolny. Koszty są w wysokości 28.000 zł (brutto). Chcemy o tą kwotę zwiększyć
wartość zadania i w związku z tym zmienią się załączniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
To samo dotyczy zmian w budżecie na 2019 rok, ale dotyczy to tylko jednej pozycji, zwiększenia
zakresu zadań na realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oddziału przedszkolnego w
Pisarzowicach o kwotę 28.000 zł. Protokół odbioru musi być w poniedziałek. Dodatkowe prace to
m.in. montaż schodów strychowych, montaż drzwi dodatkowych wewnętrznych, montaż
wentylatora wywiewowego w szatni, montaż samoczynnie zamykanych drzwi, montaż wentylacji w
magazynie, naprawa balkonu nad wejściem na kwotę 7.500 zł.
Skarbnik Gminy Anna Gajda – Zwiększamy 28.000 zł na przebudowie i adaptacji pomieszczeń
dla potrzeb przedszkola w Pisarzowicach, środki te bierzemy z budowy kanalizacji sanitarnej w
Pisarzowicach, tam było w pierwszej wersji 177.632 zł wzięte, w tym momencie jest 205.632 zł i to
jest ta różnica 28.000 zł. W projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
zmienia się załącznik nr 1 i nr 2, załączniki te nie zmieniają wartości, są to przesunięcia. Treść
samej uchwały nie zmienia się.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Nie odczytuję ponownie projektu uchwały, wyjaśnienia
zostały złożone.
Skarbnik Gminy Anna Gajda – Jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków, zwiększamy środki o 28.000 zł na dziale 80104 na przedszkolach a
zmniejszamy na kanalizacji.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są pytania w tej sprawie? Jeżeli nie ma,
przystępujemy do głosowania, kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cebrat Kazimierz
Cieślak Grzegorz
Faruga Stanisław
Grzech Bogdan
Jekiełek Marek
Kucharska Urszula

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecna
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Kudłacik Stanisława - głos „za”
Norymberczyk Jerzy - głos „za”
Nycz Andrzej
- głos „za”
Rogala Rafał
- głos „za”
Rozner Marian
- głos „za”
Schneider Tomasz
- głos „za”
Sztafiński Jan
- głos „za”
Sztafiński Michał
- głos „za”
Wróblewska Agata - nieobecna
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Głosowało 13 radnych, 13 głosów „za”, 0 głosów
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XI/72/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice

6) wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.

Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały.
- Czy są pytania w tej sprawie? Zostało to wyjaśnione. Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania,
kto jest „za” podjęciem uchwały?
Cebrat Kazimierz
- głos „za”
Cieślak Grzegorz
- głos „za”
Faruga Stanisław
- głos „za”
Grzech Bogdan
- głos „za”
Jekiełek Marek
- głos „za”
Kucharska Urszula - nieobecna
Kudłacik Stanisława - głos „za”
Norymberczyk Jerzy - głos „za”
Nycz Andrzej
- głos „za”
Rogala Rafał
- głos „za”
Rozner Marian
- głos „za”
Schneider Tomasz
- głos „za”
Sztafiński Jan
- głos „za”
Sztafiński Michał
- głos „za”
Wróblewska Agata - nieobecna
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Głosowało 13 radnych, 13 głosów „za”, 0 głosów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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UCHWAŁA NR XI/73/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019

Punkt 10. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
Burmistrz Marian Trela podziękował wszystkim za kondolencje, udział w nabożeństwie
żałobnym oraz za msze św. złożone w intencji zmarłej teściowej.
Radny Andrzej Nycz – Chciałem zapytać o tą zbiórkę pieniężną…
Sekretarz Andrzej Kołtun – Tak jak mówiliśmy wstępnie wczoraj, sprawdziłem, w obecnym
stanie prawnym zbiórki publiczne dokonuje się przez rejestrację na portalu, który prowadzi
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uprawnione do tych zbiórek są podmioty
pożytku publicznego, różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje mające na celu pomoc. Nie
widziałem, żeby tam rejestrował się urząd gminy. Mając na uwadze to, co pan mówił, że mogłaby
to przejąć nasza zaprzyjaźniona fundacja - „Krzyż Dziecka” z Pisarzowic, która ma już
doświadczenie w prowadzeniu zbiórek, wydaje się, że byłoby to najbardziej prostym i praktycznym
rozwiązaniem, żeby na imprezie gminnej, jaką są dożynki, zbiórkę publiczną na ten dobry cel, dla
rolnika z Pisarzowic przeprowadziła fundacja. Wesprzemy to z każdej strony, mamy tutaj
przedstawiciela fundacji, trzeba przesłać dokumenty, wyznaczyć osobę odpowiedzialną, trzeba
później przesłać sprawozdanie.
Radny Andrzej Nycz – Chciałem zaznaczyć, że zebrane pieniądze trzeba wpłacić na fundację,
takie są przepisy.
Radny Grzegorz Cieślak – I my później możemy to przekazywać rolnikowi ale w formie
opłacania faktur np. za rehabilitację, nie możemy przekazać pieniędzy do ręki.
Burmistrz Marian Trela – Tutaj chodzi o rehabilitację młodego rolnika z Pisarzowic i jeżeli to
będzie w trakcie obchodów dożynek to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby fundacja podjęła zbiórkę,
można to uwzględnić w programie.
Radny Andrzej Nycz zapytał o komisję, która będzie otwierała puszkę ze zbiórki pieniężnej.
Burmistrz Marian Trela – Puszka będzie otwarta przez przewodniczącego fundacji, możemy też
wydelegować osoby, które będą w tym otwarciu uczestniczyły. Środki będą wykorzystane zgodnie z
procedurą z przeznaczeniem na wskazany cel.
Punkt 11. Zakończenie sesji.
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Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła XI
po wyborach sesję Rady Miejskiej w Wilamowicach /godz. 16.00/.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Stanisława Kudłacik

Protokołowała:
Ewa Smolarska

