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BR.0002.12.2019
PROTOKÓŁ Nr XV/19
z sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 listopada 2019 roku

XV 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. 16.05.
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 XV 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 porządek obrad, który wszyscy otrzymali:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się
dnia 30 października 2019 r.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Informacja Burmistrza w sprawie umorzeń, rozłożeń na raty zaległości podatkowych oraz
zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wilamowicach.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
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1) dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

z terenu Gminy Wilamowice na obszarze działania "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej,
2) ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy,
4) zniesienia

form

ochrony

z

drzew

wchodzących

w

skład

pomnika

przyrody

w granicach administracyjnych Gminy Wilamowice,
5) określenia na rok 2020 wysokości stawek podatku od środków transportowych

obowiązujących w Gminie Wilamowice,
6) określenia na 2020 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od

podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice,
7) opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Wilamowice,
8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,
9) wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.

8. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy ktoś chce wprowadzić zmiany do porządku obrad?
Nie ma zmian.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Kto jest „za” przyjęciem porządku obrad?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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
Wróblewska Agata

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- nieobecna
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
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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 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się
dnia 30 października 2019 r.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik poinformowała, że 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.
Sołtys Dankowic Tadeusz Grzywa zwrócił się do radnego powiatowego Jerzego Kubika,
chodzi o przejście dla pieszych na ulicy Oświęcimskiej, urządzenia solarowe nie działają.

5. Informacja Burmistrza w sprawie umorzeń, rozłożeń na raty zaległości podatkowych oraz
zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informację przedstawił Burmistrz Marian Trela.
W IV kwartale 2018 roku do Burmistrza Wilamowic nie wpłynął żaden wniosek o umorzenie.
W 2019 Burmistrz Wilamowic rozpatrzył: 1 wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości,
podatku rolnego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wydano jedną decyzję
o umorzeniu postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość, 2 wnioski o umorzenie
zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydano 1 decyzję w sprawie
odmowy umorzenia. Wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 276,00 zł.
Burmistrz Wilamowic rozpatrzył 3 wnioski Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w BielskuBiałej o wyrażeniu opinii w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości od podatku od
nabycia spadku. Wydano 1 postanowienie o wyrażeniu zgody na umorzenie zaległości w kwocie
15.485,00 zł, 1 postanowienie o wyrażeniu zgody na rozłożenie spłaty na raty miesięczne na łączną
kwotę 10.801,00 zł, 1 postanowienie o odmowie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości
w kwocie 10.686,00 zł.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są pytania w tej sprawie? Nie ma.
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6. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wilamowicach.
Burmistrz

Marian

Trela

omówił

realizację

następujących

uchwał

Rady

Miejskiej

w Wilamowicach:
Uchwała Nr X/65/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/159/16 Rady
Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Gminy Wilamowice.
Zmiany weszły w życie, uchwała została opublikowana w Dz. U. Woj. Śl. dnia 2 lipca 2019 r. poz.
4839.
Uchwała Nr XLVI/376/18 z dnia 18 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe
zbycie udziału 61/100 w nieruchomości zabudowanej położonej w Pisarzowicach. Uchwała została
wykonana dnia 30 października 2019 r., podpisano akt notarialny z Gminą Kozy.
Uchwała Nr VI/36/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na częściowe
sfinansowanie zadania pt.: „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap III rok 2019”
w wysokości 200.000,00 zł. Trzeci rok dofinansowujemy wymianę pieców, w dniu 11 czerwca
2019 r. podpisano umowę z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań
pn. „Realizacja Programu Niskiej Emisji”. Wartość udzielonej pożyczki 200.000 zł. Gmina
otrzymała I ratę pożyczki w wysokości 180.000 zł, w dniu 17 czerwca 2019 r. II rata pożyczki,
zgodnie z umową, zostanie wypłacona do dnia 15 grudnia na podstawie rozliczenia końcowego.
Uchwała IX/56/19 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego w 2019 r. w celu "Przebudowy drogi powiatowej 4488 S
Stara Wieś – Wilamowice – Hecznarowice – Kęty". Dnia 10 czerwca 2019 roku podpisano umowę
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na to zadanie, I transza w wysokości 50% tj. 523.000 zł,
została przekazana w terminie do 31 lipca 2019 roku, II transza w wysokości 523.000 zł zostanie
przekazana do 29 listopada 2019 r. Zadanie wykonane zgodnie z umową. Zadanie realizowane od
ronda do ul. Odsole w Hecznarowicach.
Uchwała Nr VI/37/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w
postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Uchwała wykonana, środki
finansowe zostały przekazane w całości zgodnie z zawartą umową.
Uchwała Nr VII/45/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu na działce nr 689/2, położonej w Hecznarowicach. Sprawa została zakończona
z dniem 10 maja 2019 r.
Uchwała Nr X/64/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Porozumienia Międzygminnego
zawartego w dniu 31 maja 2005 r. pomiędzy Gminą Kozy, a Gminą Wilamowice w sprawie
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wykonywania przez Gminę Wilamowice zadania publicznego polegającego na zbiorowym
odprowadzeniu ścieków na obszarze Gminy Kozy. Porozumienie zostało podpisane i opublikowane
w Dz. U. Woj. Śl.
Uchwała Nr XIV/86/19 z dn. 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Porozumienia
Międzygminnego zawartego w dniu 31 maja 2005 r. pomiędzy Gminą Kozy a Gminą Wilamowice
w sprawie wykonywania przez Gminę Wilamowice zadania publicznego polegającego na
zbiorowym odprowadzeniu ścieków na obszarze Gminy Kozy. Porozumienie zostało podpisane i
opublikowane w Dz. U. Woj. Śl.
Uchwała Nr XIII/77/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Bielskiego
zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych
w granicach administracyjnych Gminy Wilamowice. Uchwała została wykonana, porozumienie z
zarządem powiatu bielskiego w tej sprawie zawarto dnia 8 listopada 2019 r.
Uchwała Nr XIII/80/19 z dn 25 września 2019 r. w sprawie
Stowarzyszenia

Gmin

i

Powiatów

Subregionu

powołania i przystąpienia do

Południowego

Województwa

Śląskiego

AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu
terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym
w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027. Uchwała została przesłana
do Bielska-Białej, odbyło się posiedzenie rady, wybrano władze, uchwała wejdzie w życie od dnia 1
stycznia 2020 roku.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są pytania? Nie ma.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia

w wodę z terenu Gminy Wilamowice na obszarze działania "AQUA" S.A. w BielskuBiałej,
Burmistrz Marian Trela omówił projekt uchwały.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są pytania?
Radny Michał Sztafiński – W jakiej wysokości jest dywidenda, czy równoważy dopłatę?
Burmistrz Marian Trela – Mamy 134.000 akcji, przeważnie dywidenda wynosi 0,80gr lub 0,90gr
od 1 akcji. Dywidenda pokrywa koszty związane z dopłatą do ceny wody.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały a następnie zapytała kto jest
„za” podjęciem uchwały, kto jest „przeciw”, kto „wstrzymuje się”.
1. Cebrat Kazimierz
2. Cieślak Grzegorz

- głos „za”
- głos „za”
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Faruga Stanisław
- głos „za”
Grzech Bogdan
- głos „za”
Jekiełek Marek
- nieobecny
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 - głos „za”
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik stwierdziła, że głosowało 13 radnych, oddano 13 głosów
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

„za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.
UCHWAŁA NR XV/92/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę z terenu Gminy Wilamowice na obszarze działania "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

2) ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi

i podmiotami

wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia

24 kwietnia

2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
Sekretarz Andrzej Kołtun omówił projekt uchwały.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są pytania? Nie ma.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały a następnie zapytała kto jest
„za” podjęciem uchwały, kto jest „przeciw”, kto „wstrzymuje się”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- nieobecna
- głos „za”
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Norymberczyk Jerzy
Nycz Andrzej
Rogala Rafał
Rozner Marian
Schneider Tomasz
Sztafiński Jan
Sztafiński Michał
Wróblewska Agata

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

Przewodnicząca Stanisława Kudłacik stwierdziła, że głosowało 13 radnych, oddano 13 głosów
„za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.
UCHWAŁA NR XV/93/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 listopada 2019 r.
w

sprawie

ustalenia

Programu

Współpracy

Gminy

Wilamowice

z organizacjami

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik omówił projekt uchwały.
Zgodnie z projektem uchwały w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie na podstawie metody, o której
mowa w art. 6j ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), tj. w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i
odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 18,00 zł miesięcznie od każdej osoby
zamieszkującej daną nieruchomość. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 36,00 zł miesięcznie od każdej osoby
zamieszkującej daną nieruchomość.
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Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są pytania?
Radny Michał Sztafiński – Co jest największym składnikiem tonażu odpadów przyjmowanych na
PSZOK-u?
Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik – Trawy, odpady biodegradowalne - ponad 200 t w tym
roku oraz odpady typu budowlanego, opony, odpady segregowane dowożone na PSZOK.
Radny Marian Rozner – Odnośnie deklaracji, czy mamy kontrole? np. w mieszkaniu jest 7 osób a
deklarowane są tylko 3. Coś tutaj nie gra, jeszcze dużo śmieci jest po rowach a w szczególności na
cmentarzach, my za to płacimy.
Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik – Koszty wywozu śmieci z cmentarzy w roku 2020 będą
wynosiły 200.000 zł a część z tych śmieci powinna być wywieziona z gospodarstw domowych
w ramach ryczałtowej opłaty. Jeżeli chodzi o deklaracje Gminę Wilamowice zamieszkuje ponad
17.000 mieszkańców, mamy 16.300 deklaracji, opłata naliczana jest od liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość. Różnica wynika stąd, że z opłaty zwolnieni są studenci,
niektóre rodziny wyjechały za granicę a są zameldowane, również zgłaszane są akty urodzenia
dzieci choć rodzice nie mieszkają na terenie gminy. Nasze służby weryfikują liczbę mieszkańców,
którzy zamieszkują daną nieruchomość.
Radny Andrzej Nycz – Co to jest ta opłata marszałkowska? Czy płacą ja firmy, czy gmina?
Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik wyjaśnił, że jest to opłata ustalona przez marszałka,
przekazywana przez regionalne instalacje do budżetu państwa. Opłatę uiszcza wykonawca usługi na
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, np. w cenie 1 tony odpadów
niesegregowanych 410 zł opłata marszałkowska stanowi 270 zł. Wykonawca wycenia tą opłatę w
ofercie, jaką składa w przetargu, więc bezpośrednio obowiązek ten spada na mieszkańców danej
gminy.
Radny Andrzej Nycz – A więc jest to w cenie tego tonażu?
Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik – Tak.
Radny Powiatu Bielskiego Jerzy Kubik – Chciałem zadać pytanie jako mieszkaniec. Ilość
oddanych ton szacujecie na podstawie faktur oddanych przez firmę, czy w jakiś sposób gmina jest
w stanie to kontrolować, choćby wyrywkowo, czy to jest zgodne z rzeczywistością? Firmy
obsługują różne gminy. Druga sprawa, w ustawie jest zapisane, że koszty mają się pokrywać z
dochodami z opłat, a jeżeli gmina dopłaca to czy to nie jest problem prawny?
Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik – Z karty odpadów na składowisku jesteśmy w stanie
dokładnie wyliczyć ile ton dany przedsiębiorca przywiózł na dane składowisko w ciągu roku,
miesiąca czy tygodnia. Karty odpadów są nam udostępniane przez wykonawców. Taki parametr jest
do spełnienia w przetargu, który został ogłoszony. Przy tym systemie nie ma takiego
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niebezpieczeństwa, że Gmina Wilamowice płaci więcej, nie za swoje odpady. Stawka jest
ryczałtowa, wykonawca nie ma żadnego interesu w tym, żeby zawyżać liczbę odpadów. Odnośnie
drugiego pytania, obecnie organy nadzoru jeszcze nie reagują, nie mamy zaleceń z tego tytułu,
wszystkie gminy w różny sposób starają się pomóc mieszkańcom, ale być może dojdzie do takiej
sytuacji, że te koszty i opłaty będą się musiały równoważyć.
Radny Marian Rozner – Odnośnie kosztów wywozu śmieci z cmentarzy, może trzeba oświetlić
teren przy cmentarzu. Mieszkam koło cmentarza, kto idzie o godzinie 22.00 czy 23.00 na cmentarz,
chyba po to żeby śmieci wyrzucić.
Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik – Będziemy starali się na wszystkich 4 cmentarzach
komunalnych założyć monitoring, żeby ograniczyć takie przypadki.
Burmistrz Marian Trela – Była ustawa,

która mówiła, że koszty powinny pokrywać się z

dochodami, w ubiegłym roku była nowelizacja ustawy i gmina może dopłacać do odpadów.
W bieżącym roku dopłacamy 3 zł.
Radny Andrzej Nycz – Czy wiemy ile kosztuje tona śmieci w Bielsku?
Zastępca Burmistrza Stanisław Gawlik – Na wysypisku? Nie mam takiej informacji.
Radny Bogdan Grzech – Ja oddaję z zakładu niesegregowane odpady w Bielsku za 670 zł za tonę.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są jeszcze pytania? Nie ma.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały a następnie zapytała kto jest
„za” podjęciem uchwały, kto jest „przeciw”, kto „wstrzymuje się”.
Cebrat Kazimierz
- głos „za”
Cieślak Grzegorz
- głos „za”
Faruga Stanisław
- głos „za”
Grzech Bogdan
- głos „za”
Jekiełek Marek
- nieobecny
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 - głos „za”
Przewodnicząca RM 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”.
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UCHWAŁA NR XV/94/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

4) zniesienia form ochrony z drzew wchodzących w skład pomnika przyrody

w granicach administracyjnych Gminy Wilamowice,
Projekt uchwały omówiła Kierownik Wydziału SG Kazimiera Gabryś.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są pytania? Nie ma.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały a następnie zapytała kto jest
„za” podjęciem uchwały, kto jest „przeciw”, kto „wstrzymuje się”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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
Wróblewska Agata

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „wstrzymujący”
- nieobecny
- nieobecna
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”

Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 13 radnych: 12 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”.
UCHWAŁA NR XV/95/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 listopada 2019 r.
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w sprawie zniesienia form ochrony z drzew wchodzących w skład pomnika przyrody
w granicach administracyjnych Gminy Wilamowice.

5) określenia na rok 2020 wysokości stawek podatku od środków transportowych

obowiązujących w Gminie Wilamowice,
Projekt uchwały omówił Burmistrz Marian Trela.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są pytania? Nie ma.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały a następnie zapytała kto jest
„za” podjęciem uchwały, kto jest „przeciw”, kto „wstrzymuje się”.
Cebrat Kazimierz
- głos „za”
Cieślak Grzegorz
- głos „za”
Faruga Stanisław
- głos „za”
Grzech Bogdan
- głos „za”
Jekiełek Marek
- nieobecny
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 - głos „za”
Przewodnicząca RM 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 NR XV/96/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie określenia na rok 2020 wysokości stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w Gminie Wilamowice.
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6) określenia na 2020 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od

podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice,
Projekt uchwały omówił Burmistrz Marian Trela.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są pytania? Nie ma.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały a następnie zapytała kto jest
„za” podjęciem uchwały, kto jest „przeciw”, kto „wstrzymuje się”.
Cebrat Kazimierz
- głos „za”
Cieślak Grzegorz
- głos „za”
Faruga Stanisław
- głos „za”
Grzech Bogdan
- głos „za”
Jekiełek Marek
- nieobecny
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 - głos „za”
Przewodnicząca RM 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 NR XV/97/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie określenia na 2020 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice.

7) opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Wilamowice,

Projekt uchwały omówił Burmistrz Marian Trela.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są pytania? Nie ma.
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Przewodnicząca Stanisława Kudłacik odczytała projekt uchwały a następnie zapytała kto jest
„za” podjęciem uchwały, kto jest „przeciw”, kto „wstrzymuje się”.
Cebrat Kazimierz
- głos „za”
Cieślak Grzegorz
- głos „za”
Faruga Stanisław
- głos „za”
Grzech Bogdan
- głos „za”
Jekiełek Marek
- nieobecny
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 - głos „za”
Przewodnicząca RM 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 NR XV/98/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Wilamowice.

8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

Skarbnik Gminy Anna Gajda odczytała projekt uchwały.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są pytania? Nie ma. Kto jest „za” podjęciem
uchwały, kto jest „przeciw”, kto „wstrzymuje się”?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cebrat Kazimierz
Cieślak Grzegorz
Faruga Stanisław
Grzech Bogdan
Jekiełek Marek
Kucharska Urszula
Kudłacik Stanisława
Norymberczyk Jerzy
Nycz Andrzej

- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
- nieobecny
- nieobecna
- głos „za”
- głos „za”
- głos „za”
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Rogala Rafał
- głos „za”
Rozner Marian
- głos „za”
Schneider Tomasz
- głos „za”
Sztafiński Jan
- głos „za”
Sztafiński Michał
- głos „za”
Wróblewska Agata - głos „za”
Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 13 radnych: 13 głosów „za”, 0 głosów
10.
11.
12.
13.
14.
15.

„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.
UCHWAŁA NR XV/99/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice.

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

Skarbnik Gminy Anna Gajda omówiła a następnie odczytała projekt uchwały.
Przewodnicząca Stanisława Kudłacik – Czy są pytania? Nie ma. Kto jest „za” podjęciem
uchwały, kto jest „przeciw”, kto „wstrzymuje się”?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

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
Wróblewska Agata

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

Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Głosowało 13 radnych: 13 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.
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UCHWAŁA NR XV/100/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.

8. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
Radny Jerzy Norymberczyk podziękował za wybudowanie boiska w Starej Wsi oraz kładki w
miejsce starego mostku, który zawężał przepływ rzeki. Skierował prośbę do radnych powiatu
bielskiego, sprawa dotyczy przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ulicą Pielgrzymów, jest
znak ale już nie widać w ogóle pasów na jezdni. Druga sprawa, dojeżdżając do Starej Wsi nie ma
znaku teren zabudowany, został staranowany przy wypadku, który miał tam miejsce trzy tygodnie
temu. Przy okazji chodzi również o znak informujący o tym, że rozpoczyna się ulica
Starowiejskich.
Burmistrz Marian Trela przekazał informację, że od dnia 1 listopada br. Gmina Wilamowice
przejęła zadania związane z „Czystym powietrzem”. Dofinansowanie dotyczy przede wszystkim
termomodernizacji obiektu, wymiany kotłów, wymiany drzwi i okien, docieplenia stropów,
fotowoltaiki. Możliwość uzyskania dotacji jest zależna od dochodu na jedna osobę. W przypadku
ogłoszenia alarmu smogowego, co może się zdarzyć każdego dnia, gmina zobowiązana jest
przeprowadzić kontrolę paleniska na poszczególnych obiektach.
Radny Marian Rozner zapytał na czym polega taka kontrola, czy jest to wejście do domu, czy
użycie drona.
Burmistrz Marian Trela odpowiedział, że jest to wejście do domu i sprawdzenie paleniska,
pracownicy mają na to upoważnienia.
Radny Andrzej Nycz zapytał jak wygląda taka kontrola.
Burmistrz Marian Trela odpowiedział, że obecnie można opalać węglem czy drewnem, ale jeżeli
przy palenisku będą np. plastiki czy szmaty, które mogą posłużyć do spalenia, to zostanie spisana
notatka. Odnośnie programu „Czyste powietrze” dobrze by było, gdyby mieszkańcy z tego
korzystali i ci, którzy są w stanie to zrobić, docieplali budynki i przechodzili na ogrzewanie
gazowe. Jeżeli dom jest docieplony, są wymienione okna to za gaz zapłaci się mniej niż obecnie za
węgiel. Zakaz palenia węglem i drewnem obowiązuje np. w Krakowie i służby to sprawdzają.
Radny Stanisław Faruga podziękował za starania, jakie były poczynione o finansowanie Alei
Młyńskiej, I etap jest zakończony, stwierdził że zostało tam 540 metrów i liczy na to, że będą
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czynione starania o wykonanie tego II etapu, mieszkańcy na to czekają, dużo osób korzysta z tego
skrótu w kierunku na Czechowice.
9. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca RM Stanisława Kudłacik – Wyczerpaliśmy wszystkie punkty porządku obrad,
zamykam XV po wyborach sesję Rady Miejskiej w Wilamowicach, dziękuję państwu za
uczestniczenie w posiedzeniu /godz. 16.05/.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Stanisława Kudłacik

Protokołowała:
Ewa Smolarska

