PROTOKÓŁ
Z OBRAD XXVII SESJI
RADY GMINY SZCZERCÓW
z dnia 28 maja 2021 r.
Obrady XXVII sesji Rady Gminy Szczerców odbyły się dnia 28 maja 2021 r. w Sali
Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie. Godzina rozpoczęcia 1000, godzina
zakończenia 1300.
Zaproszeni goście:
- Wójt Gminy Szczerców - P. Krzysztof Kamieniak,
- Skarbnik Gminy Szczerców - P. Dorota Słowińska,
- Radca Prawny - P. Anna Samborska - Janura.
Ad. 1) Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców P. Barbara
Szczepanik. Powitała przybyłych na obrady gości i radnych. Na podstawie listy obecności
stwierdziła quorum – na 15 radnych, wszyscy obecni. Lista obecności stanowi załącznik
Nr 1 do protokołu.
Ad. 2) Uwagi do porządku obrad zgłosiła Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców, która
zaproponowała, aby:
- w miejsce pkt 15 wprowadzić: ,,Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia projektu
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu”.
- w miejsce pkt 16 wprowadzić: ,,Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr
XXVI/301/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczerców na lata
2021 - 2026”.
- pkt 17: Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
- pkt 18: Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Szczerców.
Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Ad. 3) Za przyjęciem porządku obrad z naniesionymi poprawkami głosowano 15 głosami za.
Ad. 4) Za przyjęciem protokołu z poprzednich obrad głosowano 15 głosami za.

1

Ad. 5) Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
Wójt Gminy Szczerców poinformował zebranych o podjętych działaniach w okresie między
sesjami, w szczególności o podpisaniu umowy na budowę zadaszenia poletka osadowego
oczyszczalni ścieków w m. Szczerców, ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na rozbudowę
drogi gminnej w m. Niwy Małe, zakończeniu naboru dotyczącego programu dofinansowania
wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu
ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców oraz o trwających pracach
przygotowawczych dotyczących ogłoszenia zamówienia na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Szczercowska, remont
Urzędu Gminy, budowę oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki) i zakup ciągnika. Następnie,
Pan Wójt powiadomił, że w dniu wczorajszym odbyło się otwarcie ofert z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczerców, z którego
wynika, iż zmieniła się cena za tonę odpadów z 853,20 zł do 1004,40 zł, co powoduje wzrost
kosztów w porównaniu do ubiegłego roku o ponad 17 %. Ponadto, Wójt Gminy Szczerców
z uwagi na liczne pytania ze strony mieszkańców zasygnalizował, że częstotliwość odbioru
odpadów z nieruchomości wynika wprost z przepisów prawa.
Ad. 6) Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców powiadomiła, że w okresie między sesjami brała
udział w komisjach rady oraz przyjmowała sołtysów i petentów na wyznaczonych dyżurach.
Ad. 7) Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu:
Przewodnicząca komisji P. D. Włodarczyk poinformowała, że komisja spotkała się w okresie
międzysesyjnym raz. Na posiedzeniu komisji obecny był Wójt Gminy Szczerców
P. K. Kamieniak, Kierownik Referatu Sportu, Turystki i Rekreacji P. J. Piotrowski, Kierownik
GOPS w Szczercowie P. A. Krawczyńska oraz pracownicy Referatu Inwestycji i Zamówień
Publicznych P. T. Retkiewicz i P. A. Jędraszek. W pierwszej kolejności, członkowie komisji
zaopiniowali projekty uchwał znajdujące się w porządku obrad komisji. Następnie, zgłosili
pracownikom Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych swoje uwagi odnośnie
funkcjonowania tężni w Szczercowie wskazując na jej częste awarie, jak i poruszyli temat
malowania elementów drewnianych na deptaku znajdującym się przy statku.
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Komisja Oświaty i Kultury:
Przewodnicząca komisji P. M. Małecka poinformowała, że komisja spotkała się w okresie
międzysesyjnym raz. Na posiedzeniu komisji obecny był Wójt Gminy Szczerców
P. K. Kamieniak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczercowie P. A. Siciarz, dwóch
nauczycieli oraz rodzic dziecka uczęszczającego do w/w szkoły. Członkowie komisji zapoznali
się z pismami, które wpłynęły od czasu ostatniego posiedzenia tj. z pismem od Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Lubcu z prośbą o naprawę dachu w budynku szkoły oraz z pismem
otrzymanym od rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, w którym rodzice wyrazili swoje
obawy, że ich dzieci nie będą miały zapewnionej wystarczającej opieki. Następnie,
Przewodnicząca komisji przybliżyła zebranym opinię członków komisji do przedmiotowych
pism.
Radna P. D. Włodarczyk zwróciła się z zapytaniem, jakie środki finansowe dokładane są do
pensji nauczycielskich z budżetu gminy? Uzasadniając przy tym celowość zadanego pytania,
jak i wskazując, że ma ono związek z pismem otrzymanym od rodziców dzieci
z niepełnosprawnościami.
Wójt Gminy Szczerców wyjaśnił, że wydatki finansowe przeznaczone na wszystkie szkoły
z terenu Gminy Szczerców (poczynając od Przedszkola Samorządowego do Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych z wyłączeniem Niepublicznego Żłobka i Przedszkola oraz Referatu
Oświaty) ukształtowały się następująco:
− w 2018 r. przy subwencji wynoszącej 10 015 000 zł do wynagrodzeń nauczycieli
i obsługi dołożonych zostało środków finansowych w wysokości 6 165 000 zł;
− w 2019 r. przy subwencji wynoszącej 10 780 000 zł do wynagrodzeń nauczycieli
i obsługi dołożonych zostało środków finansowych w wysokości 6 916 000 zł;
− w 2020 r. przy subwencji wynoszącej 12 032 000 zł do wynagrodzeń nauczycieli
i obsługi dołożonych zostało środków finansowych w wysokości 7 363 000 zł.
Następnie, Przewodnicząca komisji P. M. Małecka odniosła się ponownie do pisma
otrzymanego od rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.
W dalszej kolejności Wójt Gminy Szczerców zapoznał zebranych z opinią prawną sporządzoną
przez radcę prawnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Szczercowie w przedmiocie
zatrudniania nauczycieli wspomagających wyjaśniając przy tym, że tego rodzaju nauczyciele
przyjmowani są do konkretnej szkoły, a nie klasy. Ponadto, Pan Wójt wyraził opinię, że do
gestii dyrektora szkoły należy przydzielenie odpowiedniej ilości godzin poszczególnym
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nauczycielom, aby dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności miało zapewnioną
odpowiednią opiekę.
Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami:
Przewodniczący komisji P. Z. Węglewski poinformował, że komisja spotkała się w okresie
międzysesyjnym raz. Członkowie komisji zapoznali się z pismami, które wpłynęły od czasu
ostatniego posiedzenia komisji. W tym miejscu Przewodniczący przybliżył zebranym sprawy,
z jakimi zwrócili się mieszkańcy za pośrednictwem złożonych pism. Następnie,
Przewodniczący komisji powiadomił, że planuje zorganizować posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami w składzie powiększonym o wszystkich radnych
w celu ustalenia nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Przewodniczący komisji P. A. Pabiszak poinformował, że komisja spotkała się
w okresie międzysesyjnym raz. Członkowie komisji zapoznali się z treścią petycji w sprawie
szczepień przeciw COVID-19.
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący komisji P. K. Drzazga poinformował, że komisja spotkała się w okresie
międzysesyjnym trzy razy. Członkowie komisji kontrolowali działalność Referatu Inwestycji
i Zamówień Publicznych, Referatu Oświaty oraz pracy Wójta Gminy Szczerców pod względem
przyznanych i otrzymanych dotacji w 2020 r. Następnie, Przewodniczący komisji przedstawił
zebranym dokładne dane z przeprowadzonych kontroli.
Wójt Gminy Szczerców poinformował, że dane przedstawione przez Przewodniczącego
komisji P. K. Drzazgę dokładnie obrazują, ile jest etatów w szkołach na terenie Gminy
Szczerców z uwzględnieniem podziału na nauczycieli, pracowników administracyjnych
i obsługę. Następnie, Pan Wójt zwrócił się z prośbą, aby wyniki z następnej kontroli podawane
były w korelacji do wyników przedstawionych na dzisiejszych obradach, dzięki czemu
wiadomo będzie, czy liczba osób zatrudnionych zwiększa się, czy też zmniejsza.
Przewodniczący komisji P. K. Drzazga powiadomił, że liczba etatów nauczycieli zmniejszyła
się, natomiast liczba etatów przeznaczonych na obsługę utrzymuje się cały czas na zbliżonym
poziomie.
Wójt Gminy Szczerców wyjaśnił, że żaden z nauczycieli nie został zwolniony wskazując przy
tym, że zatrudnianie jest zmniejszane poprzez odpowiednie gospodarowanie zatrudnionymi
pracownikami (podając za przykład czynności podjęte w stosunku do pracowników
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zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym w Szczercowie). Następnie, Pan Wójt odniósł
się ponownie do nauczycieli wspomagających zatrudnionych w Szkole Podstawowej
w Szczercowie.
Komisja Statutowa:
Przewodnicząca komisji P. T. Pabiś poinformowała, że komisja spotkała się pięć razy od
momentu jej powołania. Członkowie komisji opracowali zmiany do Statutu Gminy Szczerców
po zapoznaniu się z propozycjami ze strony radnych, Skarbnika Gminy Szczerców
oraz Kierownika Referatu Organizacyjnego wskazując przy tym, że wszelkie propozycje zmian
na bieżąco opiniowane były przez radcę prawnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy
w Szczercowie. Następnie, Przewodnicząca komisji wskazała na zasadność przygotowania
tekstu jednolitego Statutu Gminy Szczerców w momencie, gdy organ nadzoru nie zgłosi
zastrzeżeń do przedłożonej zmiany Statutu. W dalszej kolejności, Przewodnicząca
powiadomiła, że członkowie komisji wypracowali także opinię do projektów uchwał w/s
zmiany statutów sołectw Gminy Szczerców i w/s zmiany Uchwały Nr XXV/227/12 Rady
Gminy Szczerców z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym
oraz zasad ich wypłacania oraz zgłosili swoje uwagi do zasad korzystania z domków
drewnianych usytuowanych na gruntach będących własnością Gminy Szczerców.
Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego:
Przewodniczący komisji P. W. Pacholak poinformował, że komisja w okresie międzysesyjnym
spotkała się raz. Na posiedzeniu członkowie komisji zaopiniowali projekty uchwał
budżetowych (tj. w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na rok 2021 i w/s zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2021 - 2024). Z pracownikami Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych odbyła się dyskusja w sprawie wysokości nowych słupów
oświetleniowych, które mają zostać zakupione do centrum Szczercowa i na temat projektu
budynku znajdującego się w m. Grabica pełniącego funkcję Domu Kultury. Członkowie
komisji ustalili, że pojadą w teren w celu zapoznania się z funkcjonalnością w/w budynku.
Następnie, Przewodniczący komisji poinformował, że na komisji poruszono także temat
przejazdu samochodów ciężarowych przez most znajdujący się na ul. Częstochowskiej pomimo
założenia monitoringu i wskazano na konieczność podjęcia zdecydowanych działań w tym
kierunku. W sprawach różnych członkowie komisji zapoznali się z korespondencją, która
wpłynęła od ostatniego posiedzenia komisji. Ponadto, poprosili o otrzymywanie pisemnych
odpowiedzi na złożone wnioski przez komisję w terminie 30 dni.
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Ad. 8) Przedłożenie Raportu o stanie Gminy Szczerców za 2020 rok.
Wójt Gminy Szczerców poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym przedkłada Raport o stanie Gminy Szczerców za 2020 r.
Ad. 9) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2021 r.
Obecna na sesji Skarbnik Gminy Szczerców P. D. Słowińska przedstawiła zebranym zmiany
jakie nastąpiły w projekcie budżetu gminy Szczerców na 2021 r. w stosunku do materiałów,
które zostały przekazane Radnym Gminy Szczerców wcześniej.
Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2021.
Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 14 głosami za, przy 1 osobie przeciw.
Radna P. K. Rzepkowska powiadomiła zebranych o swoich uwagach odnośnie dołożenia
środków finansowych innemu sołectwu z budżetu gminy Szczerców przypominając, że
zwróciła się z tą samą prośbą do Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki
Gruntami oraz Rady Gminy Szczerców. Ponadto wyjaśniła, że starała się o dodatkowe środki
w celu wykonania zadania polegającego na położeniu kostki brukowej na placu zabaw
w Sołectwie Brzezie opisując przy tym stan terenu na w/w placu.
W odpowiedzi Wójt Gminy Szczerców wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji Budżetu, Polityki
Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego została omówiona autopoprawka do projektu
budżetu gminy Szczerców na 2021 r., do której radni nie zgłosili zastrzeżeń. Następnie, Pan
Wójt poinformował, że zwyczajowo w innych sołectwach takie zadania wykonywane są przez
mieszkańców w czynie społecznym (np. w Sołectwie Lubiec, Kuźnica Lubiecka, Podklucze,
również w m. Załuże, Szubienice) przybliżając zebranym zasady na jakich to się odbywa.
Ponadto, Pan Wójt przypomniał, że dyskusja na ten temat odbyła się także na posiedzeniu
Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami, gdzie członkowie komisji
zaproponowali, aby kostka brukowa wyłożona została do wysokości środków posiadanych
w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r. i wskazał, że zaproponowane rozwiązanie nie
uzyskało aprobaty.
Radna P. K. Rzepkowska nie zgodziła się z powyższą wypowiedzią i poprosiła w imieniu
mieszkańców o przychylenie się do prośby przez nią złożonej.
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Ad. 10) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szczerców na lata 2021 - 2024.
Skarbnik Gminy Szczerców P. D. Słowińska przedstawiła zebranym zmiany jakie nastąpiły
w projekcie przedmiotowej uchwały w stosunku do materiałów, które zostały przekazane
Radnym Gminy Szczerców wcześniej. Pani Skarbnik poinformowała, że zmian dokonano
w związku ze zmianami planu wydatków bieżących i majątkowych na 2021 r. oraz dochodów
bieżących i wydatków majątkowych na 2021 r. Ponadto, wyjaśniła, że zmieniono także wykaz
przedsięwzięć poprzez zmianę limitu wydatków w zadaniu ,,Rozwój gospodarki turystycznej
w Gminie Szczerców” (usunięcie przedsięwzięcia) oraz poprzez wprowadzenie nowego zadania
wieloletniego ,,Remont drogi gminnej Nr G30 w m. Janówka”.
Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szczerców na lata 2021 - 2024.
Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 14 głosami za, przy 1 osobie przeciw.
Ad. 11) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wprowadzenia zmian w Statucie Gminy
Szczerców.
Komisja Statutowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w/s wprowadzenia zmian
w Statucie Gminy Szczerców.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczerców P. W. Pacholak zwrócił się z zapytaniem do
radcy prawnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Szczercowie, czy zasadne jest
pozostawienie w Statucie Gminy Szczerców zapisu mówiącego o możliwości przeprowadzenia
głosowania imiennego w sytuacji, gdy przepisy prawa wprost określają, że głosowania jawne
na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań radnych.
Radca prawny P. A. Samborska - Janura wyraziła opinię, że nie ma żadnych przeciwwskazań,
aby taki zapis pozostał w Statucie Gminy Szczerców.
Innych pytań nie zgłoszono.
Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 15 głosami za.
Ad. 12) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXV/227/12 Rady Gminy
Szczerców z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym
oraz zasad ich wypłacania.
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Komisja Statutowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w/s zmiany Uchwały
Nr XXV/227/12 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia diet
przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania.
Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 15 głosami za.
Ad. 13) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli.
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w/s zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 15 głosami za.
Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców z uwagi na problemy techniczne skutkujące
niemożnością przeprowadzenia głosowania za pomocą urządzenia umożliwiającego
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych podjęła decyzję
o przeprowadzeniu głosowania imiennego w odniesieniu do trzech ostatnich projektów uchwał.
Ad. 14) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia opłat oraz zwolnień z opłat za
korzystanie z usług sportowo - rekreacyjnych na niektórych gminnych obiektach
użyteczności publicznej.
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w/s ustalenia opłat oraz zwolnień z opłat za korzystanie z usług sportowo - rekreacyjnych na
niektórych gminnych obiektach użyteczności publicznej.
Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców przystąpiła do odczytywania nazwisk radnych w celu
przeprowadzenia głosowania imiennego prosząc, aby każdy z radnych wskazał, czy głosuje
,,za”, ,,przeciw”, czy też ,,wstrzymuje się od głosu”.
Lp.

Nazwisko i imię

Głosowanie
,,Za”

1.

Szczepanik Barbara

×

2.

Pacholak Wojciech

×

3.

Drzewosz Wiesława

×

4.

Drzazga Krzysztof

×

5.

Małecka Marzena

×

6.

Materac Bohdan

×

7.

Osiewała Czesław

×

,,Przeciw”

,,Wstrzymuje się”
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8.

Pabiś Teresa

×

9.

Pabiszak Arkadiusz

×

10.

Szcześniak Zbigniew

×

11.

Rzepkowska Katarzyna

×

12.

Węglewski Zdzisław

×

13.

Wlazłowski Jan

×

14.

Włodarczyk Dorota

×

15.

Wyszatycka Monika

×

Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 14 głosami za, przy 1 osobie wstrzymującej
się od głosu.
Ad. 15) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu.
Przewodnicząca

Rady

Gminy

Szczerców

poinformowała

o

celowości

podjęcia

przedmiotowego projektu uchwały i przystąpiła do odczytywania nazwisk radnych w celu
przeprowadzenia głosowania imiennego.
Lp.

Nazwisko i imię

Głosowanie
,,Za”

1.

Szczepanik Barbara

×

2.

Pacholak Wojciech

×

3.

Drzewosz Wiesława

×

4.

Drzazga Krzysztof

×

5.

Małecka Marzena

×

6.

Materac Bohdan

×

7.

Osiewała Czesław

×

8.

Pabiś Teresa

×

9.

Pabiszak Arkadiusz

×

10.

Szcześniak Zbigniew

×

11.

Rzepkowska Katarzyna

12.

Węglewski Zdzisław

×

13.

Wlazłowski Jan

×

14.

Włodarczyk Dorota

×

15.

Wyszatycka Monika

×

,,Przeciw”

,,Wstrzymuje się”

×
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Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 14 głosami za, przy 1 osobie wstrzymującej
się od głosu.
Ad. 16) Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr XXVI/301/21 Rady Gminy
Szczerców z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczerców na lata 2021 - 2026.
Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców poinformowała, że zmiana przedmiotowej uchwały
konieczna jest ze względu na uwagi ze strony organu nadzoru. Następnie, Przewodnicząca
odczytała zebranym projekt przedmiotowej uchwały i przystąpiła do odczytywania nazwisk
radnych w celu przeprowadzenia głosowania imiennego.

Lp.

Nazwisko i imię

Głosowanie
,,Za”

1.

Szczepanik Barbara

×

2.

Pacholak Wojciech

×

3.

Drzewosz Wiesława

×

4.

Drzazga Krzysztof

×

5.

Małecka Marzena

×

6.

Materac Bohdan

×

7.

Osiewała Czesław

×

8.

Pabiś Teresa

×

9.

Pabiszak Arkadiusz

×

10.

Szcześniak Zbigniew

×

11.

Rzepkowska Katarzyna

×

12.

Węglewski Zdzisław

×

13.

Wlazłowski Jan

×

14.

Włodarczyk Dorota

×

15.

Wyszatycka Monika

×

,,Przeciw”

,,Wstrzymuje się”

Za podjęciem przedmiotowej uchwały głosowano 15 głosami za.
Ad. 17) Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
W pierwszej kolejności, Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców poinformowała zebranych
o możliwości zapoznania się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy w Szczercowie.
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Następnie, Radna P. K. Rzepkowska zapytała Wójta Gminy Szczerców, czy są jakieś
informacje w sprawie drogi w m. Krzyżówki?
Wójt Gminy Szczerców wyjaśnił, że od czerwca br. droga w m. Krzyżówki będzie miała status
drogi gminnej informując, że droga ta przynależy do Gminy Rusiec.
W dalszej kolejności, Przewodnicząca Rady Gminy Szczerców i Wójt Gminy Szczerców
złożyli życzenia z okazji Dnia Samorządowca.
Ad. 18) Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła dyskusję i zamknęła obrady XXVII sesji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Aneta Matłas
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Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2021 r.
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14) Krzysztof Drzazga, Wiesława Drzewosz, Marzena Małecka, Bohdan Materac,
Czesław Osiewała, Arkadiusz Pabiszak, Teresa Pabiś, Wojciech Pacholak, Barbara Szczepanik,
Zbigniew Szcześniak, Zdzisław Węglewski, Jan Wlazłowski, Dorota Włodarczyk, Monika
Wyszatycka
PRZECIW (1) Katarzyna Rzepkowska
Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szczerców na lata 2021 – 2024.
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14) Krzysztof Drzazga, Wiesława Drzewosz, Marzena Małecka, Bohdan Materac,
Czesław Osiewała, Arkadiusz Pabiszak, Teresa Pabiś, Wojciech Pacholak, Barbara Szczepanik,
Zbigniew Szcześniak, Zdzisław Węglewski, Jan Wlazłowski, Dorota Włodarczyk, Monika
Wyszatycka
PRZECIW (1) Katarzyna Rzepkowska
Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szczerców.
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15) Krzysztof Drzazga, Wiesława Drzewosz, Marzena Małecka, Bohdan Materac,
Czesław Osiewała, Arkadiusz Pabiszak, Teresa Pabiś, Wojciech Pacholak, Katarzyna
Rzepkowska, Barbara Szczepanik, Zbigniew Szcześniak, Zdzisław Węglewski, Jan
Wlazłowski, Dorota Włodarczyk, Monika Wyszatycka
Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXV/227/12 Rady Gminy
Szczerców z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym
oraz zasad ich wypłacania.
Wyniki głosowania:
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ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15) Krzysztof Drzazga, Wiesława Drzewosz, Marzena Małecka, Bohdan Materac,
Czesław Osiewała, Arkadiusz Pabiszak, Teresa Pabiś, Wojciech Pacholak, Katarzyna
Rzepkowska, Barbara Szczepanik, Zbigniew Szcześniak, Zdzisław Węglewski, Jan
Wlazłowski, Dorota Włodarczyk, Monika Wyszatycka
Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15) Krzysztof Drzazga, Wiesława Drzewosz, Marzena Małecka, Bohdan Materac,
Czesław Osiewała, Arkadiusz Pabiszak, Teresa Pabiś, Wojciech Pacholak, Katarzyna
Rzepkowska, Barbara Szczepanik, Zbigniew Szcześniak, Zdzisław Węglewski, Jan
Wlazłowski, Dorota Włodarczyk, Monika Wyszatycka
Rozpatrzenie projektu uchwały w/s ustalenia opłat oraz zwolnień z opłat za korzystanie
z usług sportowo – rekreacyjnych na niektórych gminnych obiektach użyteczności
publicznej.

Lp.

Nazwisko i imię

Głosowanie
,,Za”

1.

Szczepanik Barbara

×

2.

Pacholak Wojciech

×

3.

Drzewosz Wiesława

×

4.

Drzazga Krzysztof

×

5.

Małecka Marzena

×

6.

Materac Bohdan

×

7.

Osiewała Czesław

×

8.

Pabiś Teresa

9.

Pabiszak Arkadiusz

×

10.

Szcześniak Zbigniew

×

11.

Rzepkowska Katarzyna

×

12.

Węglewski Zdzisław

×

,,Przeciw”

,,Wstrzymuje się”

×
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13.

Wlazłowski Jan

×

14.

Włodarczyk Dorota

×

15.

Wyszatycka Monika

×

Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Lp.

Nazwisko i imię

Głosowanie
,,Za”

1.

Szczepanik Barbara

×

2.

Pacholak Wojciech

×

3.

Drzewosz Wiesława

×

4.

Drzazga Krzysztof

×

5.

Małecka Marzena

×

6.

Materac Bohdan

×

7.

Osiewała Czesław

×

8.

Pabiś Teresa

×

9.

Pabiszak Arkadiusz

×

10.

Szcześniak Zbigniew

×

11.

Rzepkowska Katarzyna

12.

Węglewski Zdzisław

×

13.

Wlazłowski Jan

×

14.

Włodarczyk Dorota

×

15.

Wyszatycka Monika

×

,,Przeciw”

,,Wstrzymuje się”

×

Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany uchwały nr XXVI/301/21 Rady Gminy
Szczerców z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczerców na lata 2021 – 2026

Lp.

Nazwisko i imię

Głosowanie
,,Za”

1.

Szczepanik Barbara

×

2.

Pacholak Wojciech

×

3.

Drzewosz Wiesława

×

4.

Drzazga Krzysztof

×

,,Przeciw”

,,Wstrzymuje się”
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5.

Małecka Marzena

×

6.

Materac Bohdan

×

7.

Osiewała Czesław

×

8.

Pabiś Teresa

×

9.

Pabiszak Arkadiusz

×

10.

Szcześniak Zbigniew

×

11.

Rzepkowska Katarzyna

×

12.

Węglewski Zdzisław

×

13.

Wlazłowski Jan

×

14.

Włodarczyk Dorota

×

15.

Wyszatycka Monika

×
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