RADA GMINY
DĄtsRoWIcE

PRoToKoŁ NR
Z

vII

vII/2019

SESJI RADY GMINY

DĄBRowIcE

z dnia 27 marca 2019 roku
Sesja trwała od godz. 11:00 do godz. 11:50.

Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 1 5, zgodnie z listą obecnoŚci stanowiącą
załącznik do niniej szego protokołu.
Ponadto w Sesji udzial wzięli:

1.
2.

Jolanta Skowrońska - Skarbnik Gminy Dąbrowice,

'

Małgorzata Pisanko _ Mecenas _ obsługa prawna,

3

Dorota Dąbrowska - Wójt Gminy Dąbrowice,

4.

Sohysi zgodnie z załączoną listą obecności,

5.
6.

Pracownicy Urzędu Gminy w Dąbrowicach,

Mieszkańcy Gminy Dąbrowice.

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady _ Marek Wojciechowski.

otwierając obrady Przewodniczący powitał Radnych Rady Gminy oraz wszystkie osoby
wymienione powyiej.
Wszyscy zebrani odśpiewali hymn.
Na podstawie listy obecnościPrzewodniczący Rady Gminy Dąbrowice stwierdził quorum
Sesji' a więc jej prawomocnośó do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał proponowany porz4dek obrad, zapytał czy ktośwnosi
jakieśzmiany
Zadnych zmian nie zgloszono.
Przewodniczący RG przystąpił do głosowania nad przyjęciem dziennego porządku obrad. Za
przyjęciem dziennego porządku obrad głosowało 15 Radnych przeciw 0 Radnych'
'
wstrzymało się 0 Radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził podjęcie porządku obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie c1uorum.
2. Przyjęcie porz4dku dziennego sesj i.
3. Podjęcie uchwaĘ zmieniającej uchwałę Nr VI/33/2015 Rady Gminy Dąbrowice
z dnia22 kwietnia 20l5 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pie nięźnego za
udział członków oSP z Gminy D4browice w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
poiarn|czym organizowanym przez Państwową strai. PoŻa].ną lub gminę'
4. Podjęcie uchwaĘ w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na terenie Gminy Dąbrowice.
5. Podjęcie uchwaĘ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwaĘ w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018
Rady Gminy
Dąbrowice z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalęnia Wieloletniej prognozy
Finansowej Gminy Dąbrowi cę na \ata 2019 _ 2022 '
'/. Podjęcie
uchwaĘ w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od
nieruchomości od osób ftzycznych w drodze iŃaśa, wyznaczeńia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

8' Przyjęcie uchwaĘ w sprawie przyjęcia
9.

,,Programu opieki nad zwierzęIami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowice
na 2019 rok".
Przyjęcie uchwaĘ w sprawie przyjęcia sprawozdan.ia z działa|nościGminnego
ośrodkaPomocy Społecznej w Dąbrowicach w zakresie pomocy społecznej
za 2018 rok.

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji
Kultury, oświaty, Zdrowia i Samorządu Rady Gminy Dąbrowice.
1 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
12. Wolne wnioski i informacie.
13. Zamkrięcie obrad.
10.

Podjęcie uchwaĘ

Do punktu 3 porzatlku obrad Podiecie ucltwałv zmieniaiącei uchwałe Nr VI/33/20]5 Rad:l
Gminv Dąbrov,ice z dn' 22 kwietnic.t 20]5 r. w sprawie ustalenią wy
pienięzneso za udzi
szkoleniu pożarniczvm oręanizowanym przez Państwowq Stra
Przewodniczący Rady odczlał projekt uchwały informując, że projekt uchwały został
omówiony na Komisjach Wspólnych, poprosił o zadawanie pytań.
Do projektu uchwały nie wniesiono

ur,r

ag.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego nad podjęciem uchwały.
Marek Wojciechowski - ,,2a"
2. Alina Szczepaniak - ,,2a"
3. Ewelina Piwińska _
1.

'.za''

4. Ilona Chorzalska ,,2a"
5. Dorota Szadkowska - ,,2a"
6. Aftur Sowiński -,,za''
7. Małgorzata J anecka',,za,'
8. Bogdan Szadkowski - ,,2a"
9. Iwona Dębicka _ Wąs _ ,,za''
1

0. Barbara Jabłońska _

.'za''

11. Wiesława Kwiatkowska -

'.za''

Rafał Pacholczyk

- ',za''
13. Waldemar Kacprowicz - ,,2a"
14. Janusz Marzec ,,2a"
12.

1

5.

Michał Drążktewicz _

',za,,

,,Za'' podjęciem projektu uchwały zmieniąiące'i uchwałę Nr VI/33/20]5 Radv Gminv
Dąbrowice z dnia 22 kwietnia 20]5 r. w sorawie ustalenia wysokości eb,uiwalentu
z

szko]eniu pożarniczym oręanizowanym przez Państwowq Straż Pożarną lub gminę' głosowało
i5 radnych,,, przeciw', 0 radnych, ,,wstrzymało'' się 0 radnych.

Przewodniczący Rady stwierdził podjęcie uchwały przez Radę.

Do punktu 4 porządku

obrad

Podiecie uchwttłv w sprawie dopłat do tarvf dla zbiorowepo
zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowice.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały informując, ie projekt uchwały został
omówiony na Komisjach Wspólnych, poprosił o zadawanie pfań.
Do projektu uchwaly n ie wniesiono uwag.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego nad podjęciem uchwały
w sprawie dopłat do taryfdla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dąbrowice.
Marek Wojciechowski - ,,2a"
2. AIina Szczepaniak - ,,przeciw"
1.

3. Ewelina Piwiiska - ,,2a"
4. Ilona Chorzalska -,,2a"
5. Dorota Szadkowska - ,,2a"
6. Artur Sowiński -,,za''
7. Małgorzata Janecka uZd''
8. Bogdan Szadkowski uZĄ,,
9. Iwona Dębicka _

Wąs

,'Z4',

10. Barbara Jabłońska _ ,,przeciw',

1l. Wiesława Kwiatkowska 12.

Rafał Pacholczyk _,,za''

13.

Waldemar Kacprowicz

14. Janusz

15.

Marzec

',przeciw,,

- ,,przeciw"

- ,,2a"

Michał DrąŻkiewicz,,przeciw''

,,Za', podjęciem projektu uchwały w Sprawie dopłat do tlrf
w wode na terenie gminy Dqbrowice. głosowało- 10 radnych, ,'przeciw''
',wstrzymało

'

5 radnych,

się'' - 0 radnych.

Przewodniczący Rady stwierdził podjęcie uchwały przez Radę.
Do punktu 5 oorządku obrad _ Podiecie uchwah w sprawie dokonania zmian budżetu gminy
na 2019 rok

Przewodniczqcy Rady odczytał projekt uchwały informuj4c, że proj ekt uchwały został
omówiony na Komisjach Wspólnych, poprosił o zadawanie pytań'

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego nad podjęciem uchwały
w sprawie zmiany dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok

Marek Wojciechowski - ,,2a"
2. Alina Szczepaniak - ,,2a"
I .

3. Ewelina Piwińska

.

,'za''

4. Ilona Chorzalska ,,2a"
5. Dorota Szadkowska - ,,2a"
6. Ar1ur Sowiński _.,za' '
7

. Mał.gorzata lanecka

',za,,

8. Bogdan Szadkowski ,,2d"
9. Iwona Dębicka Wąs - .,za''
1

0. Barbara Jabłońska _

,,za''

l 1. Wiesława Kwiatkowska -

,'za''

czyk' ,,za,,
Kacprowicz uz&"

12. Ra|ał Pachol
13. Waldemar
14. Janusz

Marzec

- ,,2a"

Michał Drążkiewicz _ ,,za, '
podjęciem projektu uchwały w sprawie dokonanią zmian budżetu pmin
',Za''
głosowało -15 radnych, ,.przeciw'' - 0 radnych, ,,wstrzymało się;- 6 *o;;;
l 5.

Przewodniczący Rady stwierdził podjęcie uchwały przez Radę.
Do punktu 6 poruttlku obrad - Podięcie uchwatv w sprawie zmian

Przewodniczący Rady odczy.tał projekt uchwały informując, że projekt uchwały
został
omówiony na Komisjach Wspólnych, poprosił o zadawanie p1'{ań.
Do projektu uchwał1 nie wniesiono uwag'

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego
w sprawre
w
2019

- 2022

l. Marek Wojciechowski -,,2a"
2. Alina Szczepaniak - ,,za',
3. Ewelina Piwińska - ,,za''

4. Ilona Chorzalska - ,,2a"

nad podjęciem uchwały

5. Dorota Szadkowska ,,2a"
6. Artur Sowiński ,'za''
7

, Małgorzata Janecka

',Zd,,

8. Bogdan Szadkowski - ,,2a"

9' Iwona Dębicka _ Wąs _ ,,za''
10. Barbara Jabłońska ,,za''
11. Wiesława Kwiatkowska .

,,za''

l1 Ra|ał Pachnlczvk - 7ą..
13. Waldemar Kacprowicz -,,2a"

Marzec ,,2d"
15. Michał Drąikiewicz ,,za''
14. Janusz

,,Za'' podjęciem projektu uchwały w sDrawie dokonania zmian budżetu PmiĄ} na 20]9 rok
głosowało.15radnych,,,przeciw''-0radnych,,'wstrzymałosię''-0radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził podjęcie uchwały przez Radę

Do nunktu 7 porządku obrad - Podiecie uchwałv w sprawie poboru podatku rolnego,

podatku leśnego i oodatku od nieruchomości od osób ..fi4)czry)ch w drodze inkąsa w),znaczenia
inkasentów i określenia wvsokości wyna?rodzenia za inkąso,

Przewodniczący Rady odczytał proj ekt uchwały poir-r|ormował, ie projekt uchwały został
omówiony na Komisjach Wspólnych, poprosiła o zadawanie pytań.
Do projektu uchwały r-rie wrriesiono uwag.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiemego nad podjęciem uchwały
w sprawie poboru podatku roln
frzy4ą:łch w drodze inkasa w),znaczenia inkasentów i okreśIenia w)lsokości wvnagrodzenia zą
inkaso:

i. Marek Wojciechowski
'2. Alina Szczepaniak -

- ,,2a"

,,2a"

3. Ewelina Piwińska - ,'za''
4. Ilona Chorzalska - ,,2a"
5. Dorota Szadkowska ,,2a"
6. Artur Sowiński _,,za''
7

. Małgorzata J anecka _

,,za,

,

8. Bogdan Szadkowski ..za'
9. Iwona Dębicka

Wąs

uZd',

Jabłońska ,,za''
1l. Wiesława Kwiatkowska. ,,za'.
10. Barbara

5

12.
1

Rafał Pacholczyk ,'za',

3. Waldemar K acprowicz

- ,,2a"

Marzec * ,,2a"
1 5. Michał DrąŻkiewicz _
,'za'
14. Janusz

'

,,Za'' podjęciem projektu uchwały w-sprawie poboru Dodątku rolneęo' podatku leśnego
w

i

określenia wysokościwynagrodzenia za inkąso głosowało-l5 radnych, ,,przeciw''
radnych, ,,wstrzymało się'' - 0 radnych'

-

0

Przewodniczący Rady stwierdził podjęcie uchwały przez Rade
Radna Ewelina Piwińska zadała pytanie czy Pani Radna Ilona Chorzalska będąc jednocześnie
Radną Gminy i Sołtysem mogła przystąpió do głosowania nad uchwałą która dotyczy jej
interesu prawnego.

odpowiedzi udzieliła Pani Mecenas. Irrteres prawny osoby fizycznej jest czymśinnym nii
interes w byciu sołtysem. W zakresie inkasa dotyczącego podatku leśnego czy w zakesie
sołectwa nie moina mówió o interesie prawnym. W tym przypadku nie ma problemu ani
przeciwwskazń do głosowarria na podjęciem uchwały.
Do punktu 8 porządku obrad Przyięcie uchwałv w sprąwie przyiecia ,,Propramu opieki nąd
Dqbrowice na 2019 rok".

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały informując, Źe projekt uchwały został
omówiony rra Komisjach Wspólnych, poprosiła o zadawanie pytań.
Do projektu uchrł aly nie vumiesiono uwag'

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego nad podjęciem uchwały
w sprawie Blzliggla ,'Programu opieki nad zwierzetąmi bezdomnvmi oraz zannhie<,onin
Marek Wojciechowski - ,,2a"
2. Alina Szczepaniak - ,,2a"
1.

'

Ewelina Piwińska

- ,,za''
4. Ilona Chorzalska - ,,2a"
5. Dorola Szadkowska - ,,2a"
3

6. Ar1ur Sowiński .,,za''

7. Małgorzata Janecka uZd,,
8. Bogdan Szadkowski -,,2a"
9. Iwona Dębicka

Wąs

,,Zd''
_
10. Barbara JabłońSka ,,za''
| |.

Wiesława Kwiatkowska - . za..

12.

Rafał Pacholczyk ,,za',

13.

Waldemar Kacprowicz

- ,,2a"

Marzec ,2d"
5. Michał Drążkiewicz - ,,za''

14. Janusz
1

,,Za'' podjęciem projektu uchwały w sprawie plzliqlią 'Programu opieki nad z,uierzętami
,

roł,,głosowało-

15 radnych, ,,przeciw'' - 0 radnych, ,,wstrzymało

się''.

0 radnych.

Przewodniczący Rady stwierdził podjęcie uchwały przez Rade

Do punktu 9 ooratdku obrad Przviecie uchwałv w sprawie przyiecia sprawozdanią
z działalnościGminnepo ośrodkaPomocv Spgklz!ęiy Dqbrov,icach u, zakresie pomocy
społecznei Za 20] 8 rok.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały informując, że projekt uchwały nie został
omówiony na Komisjach Wspólnych, poprosił o omówienie Panią Kierownik ośrodka
Pomocy Katarzynę Banasiak, która przekazała sprawozdanie działania gmirrnego ośrodka za
rok 2018 ,informacje jakie były wypłacone zasiłki i ile zostało objętych osób pomocą W roku
2018.

Radna Małgorzata Janecka - Burdyka zadała pytanie ile osób z gminy Dąbrowice przebywa
obecnie w Domu Pomocy Społecznej.
Kierownik GoPS odpowiedziała , ze obecnie przebywają 4 osoby.
Do projektu uchwały nie zadano więcej p1'tan.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego nad podjęciem uchwały

w

sprawre

w Dqbrowicach u, zakresie pomoc:t

sppklzLgLzL2}I

l. Marek Wojciechowski - ,,2a"

2.

A|ina Szczepaniak - ,,2a"

3. Ewelina Piwińska. ,,za''
4. Ilona Chorzalska - ,,2a"
5. Dorota Szadkowska - ,,2a"
6. Artur Sowiński ,,za''
7. MŃgorzata lanecka ',za,,
8. Bogdan Szadkowski -,,2a"
9. Iwona Dębicka - Wąs _ ,,za',
1

0. Barbara Jabłońska

- ,,za''

1i. Wiesława Kwiatkowska . ,,za''
12. Rafał Pacholczyk _,,za''
1

3. Waldemar

14. Janusz

Kacprowicz - ,,2a"

Marzec uzd"

B rok:

/

Michał Drązktewicz - ,,za, ,
,.Za'' podjęciem uchwały w spraw|e pr4ljęcia sprawozdania z dzi
ośrodka Pomocy Społecznęi w Dąbrow
.głosowało - 15 radnych, ,'przeciw'' - 0 radnych, ,,wstrzymało się'' - 0 radnych
5.

1

lnjuitltl?po

Przewodniczący Rady stwierdził podjęcie uchwały przez Radę

Do punktu 10 oorządku obrud Podiecie uchwałv w sprawie

stwierdzenia wvboru
Przewodniczącego Komisji Kulturyl' oświaty'Zdrowia i Samorzqdu Rąd! Gminv Dąbrowice'
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały ,poprosił o zadawanie py.tań.

Radna Ilona Chorzalsa zwróclła uwagę, że głosowanie był'o 26 listopada a nie jak jest
zapisane w projekcie uchwały 28 listopada
Pani Małgorzata Szulczewska wyj aśnlła, Że to tylko omyłka pisarska za co przeprosita.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił5 minutową przerwę celem sprawdzenia błędu.
Po przerwie

Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady Sesji oraz wyjaśniłiż ww. omyłka pisarska
nie ma wpływu na głosowanie o podjęciu uchwały' błąd zostanie poprawiony.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania imiennego rrad podjęciem uchwały
w spravtie stwierdzenią wyboru Przewodniczącego Komis.ii Kulturv' oświaĘ,'Zdrowia
i Samorzqdu Rady Gminy Dąbrowice:

1. Marek Wojciechowski

2. Alina

- ,,wstrzymuje się''
Szczepaniak ,'wstrzymuje się''

3. Ewelina Piwińska - '.za''
4. Ilona Chorzalska ..2a"
5. Dorota Szadkowska - ,,2a"
6. Aftur Sowiński ..za.'

. Małgorzata Janecka ,'za''
. 8. Bogdan Szadkowski ,2a"
9. Iwona Dębicka Wąs ,,wstrzymuje się''
7

10. Barbara

Jabłońska' ,,wstrzymuje się''

l1. Wiesława Kwiatkowska. ,,wstrzymuje się''
12.

Rafał Pacho|czyk _

13. Waldemar

',za,'
Kacprowicz _,,wstrzymuje się''

14. Janusz Marzec
15.

.

,'wstrzymuje się''

Michał Drążkiewicz ,,wstrzymuje się''

podjęciem uchwały w
sprawie
,.przeciw"-o

radnych,ffit

wało ,,1" radnych

Przer'vodniczący Rady stwierclził
podjęcie uchwały przez
Rade

Do protokołu nie zgłoszono
żadnych uwag.
Przewodniczęcy Rady przystąpił
do głosowania nad przyjęcrern
protokołu z poprzedniej
Sesji.
z poprzedniej Sesji głosowało 15 radnych,
przeciw 0 radnych'

i:ó1llT:[ffd':f

u obrad - Wolne *-nioski i informacjg-

Wolne wnioski i infornracje:
l

'

Sprawozdanie z pracy Wójta
rniędzy sesjami.

*"Y:;ł.ł'"."

w zebraniach sołeckich dotyczących
wyboru sołtysów na now4 5

letnia

2. ogólnopolski strajk nauczycieli
2019

Radna Małgorzata Janecka
przystępuj4 do strajku.

-

Burdyka zapytała czy nauczyciele
ze szkoły w Dąbrowicach

Pani Wicedyrektor ZS Małgorzata.Sokołowska
poinformowała , że było przeprowadzone
55 p.o..ni ou5J''.i""'' r]a. reiefen.lum
'-"-'-:ę:
narrczycieli było za
;Tlffli :'? *;il;:;:,T.ll:":::na. Nu "t.*;l" o'J"nq
szkoła przystąpi
re|erendum w tej sprawie

3. Prace pub'iczrr"

.".".',]:*:;';;::T*;ffi:1ł#
""

#:::iil#1

Barbara Jabłońska poprosiła
aby pracownicy pol
na skwerek p.,y ś.uiy*
ny"ti p"""ń",;J,i;j.fj}:T'fi:ffiT"ii.
Wójt Gminy poinformowała
,Radna
kierowani

Jll#:n"'",

*l"*:nl;*#mi:"".'"'*!T'#$ł;r:"ff ff ,-J",ń,i:.łlł,l'",-#;
Wójt Gminy odniosła .'' o"

której Radna Dorota Szadkowska
Ł:::'-:*::1|",ji tomis1i.,ni)y"'nie
:u

ffi?T:jffii"fl|jJ":nli:..o:^:odniczęcój

d*;ił:,.i,;:.;,..#:1^ł'iJtr':":TiJ:#;'J

i::l':
fizycznie

.p**o'ułu.u i.ńk;j;l ;";"t.".j".tl'#iłil!:iu1!)f,ł' u.l''lon., u'.
zostala jeszcze kr,restia dot1cząca

Ęll.ff' fŁ".ll,; ilo,.i"ii.J
r,t

ied Iiwiell

okres nie

nie na-leży. Ni"l",i'i'"'ri"a*

Pani Radna

}o,zsrrzY8nł9ra.

trspI.a

pytała co
Pani Radna nie spra"wowała

by.i"

ienl pod -

nieL

**",

J''.':::i:J'iil!H;i..?,":;:.T".l":.J
"'. J",*i"]"i
o":."]:7qcego
\Ą

zastępstwJe nalonliast nie jest
to jego

'*l::1:
;;;ł;l"b;'[:H#ffi
,';;,.::",l'llfi ff *i.Ł::*:T,y; b'''
9

^

Słowa Pani Wójt zostały potwierdzone przez Panią Mecenas.

Przewodniczący Rady pogratulował oraz Ączył. owocnej współpracy nowo wybranym osobą
na fimkcję Sołtysa oraz osobą , które te funkcje już pełniły.
Do punktu 13 oorządku obrad . Ząmlcniecie obrad.

Przewodniczący Rady podziękował Radnym
w Sesji Rady Gminy Dąbrowice.

i

wszystkim ptzybytym na obrady za udział

'rffir|r"

Protokolant:

i-cAowski
il|iFtracyjna

ulczellską
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