Protokół Nr XXVII/2020
z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy
odbytych w dniu 29 października 2020 roku
1. Sprawy regulaminowe
a. otwarcie obrad
b. stwierdzenie prawomocności obrad
c. przyjęcie protokołu z obrad sesji w dniu 14 września 2020 r.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Informacja Wójta Gminy z pracy międzysesyjnej
4. Interpelacje radnych
5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2019/2020
6. Dyskusja nad przedstawioną informacją
7. Informacja Wójta Gminy o analizie złożonych oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu
Gminy i jednostek organizacyjnych
8. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o analizie złożonych oświadczeń majątkowych
Radnych Gminy Popielów
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku oraz
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gmina za I półrocze 2020 roku
10. Dyskusja nad przedstawioną informacją
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Popielów z dnia
24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (projekt uchwały Nr XXVII/189/2020)
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy
Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
położonych na obszarze Gminy Popielów (projekt uchwały Nr XXVII/190/2020)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy
dzierżawy części nieruchomości zabudowanej budynkiem i budowlami stacji bazowej
telefonii komórkowej BTS 53181 Popielów przeznaczonej do wykorzystania na cele związane
z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej telefonii komórkowej na okres oznaczony 10 lat
(projekt uchwały Nr XXVII/191/2020)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok (projekt
uchwały Nr XXVII/192/2020)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Popielów (projekt uchwały Nr XXVII/193/2020)

16. Informacja Wójta Gminy o wysokości stawek podatku rolnego i podatku leśnego oraz
podatku od środków transportowych na 2021 rok
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie (projekt uchwały Nr XXVII/194/2020)
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy
podwórkowej realizowanej przez wychowawcę (projekt uchwały Nr XXVII/195/2020)
19. Zapytania, wolne wnioski, informacje
20. Zamknięcie sesji
Ad. 1.
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha – Cichoń dokonała otwarcia obrad o godzinie 13:04.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że posiedzenie zwołała w trybie zdalnym zgodnie z art.
15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).
Następnie powitała Radnych oraz zaproszonych gości:
1. Wójta Gminy Popielów - Sybillę Stelmach,
2. Zastępcę Wójta – Artura Kansy-Budzicza,
3. Skarbnik Gminy – Magdalenę Gandyrę,
4. Pracowników Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widach-Cichoń stwierdziła prawomocność obrad ogłaszając,
że uczestniczy w nich 15-tu radnych na ogólną liczbę 15-tu radnych. Ponadto odczytała klauzule
informacyjne dotyczące transmitowania i utrwalania nagrania z obrad sesji Rady Gminy.
Następnie Radni przystąpili do przyjęcia protokołu z obrad XXVI sesji zwyczajnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha - Cichoń zapytała radnych, czy zgłaszają uwagi oraz
zapytania do protokołu z ostatnich obrad sesji zwyczajnej w dniu 14 września 2020 r., który był
dostępny do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz został przesłany w formie elektronicznej.
Radni nie wnieśli uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu.
Radna Janina Piekarz zgłosiła problemy techniczne z głosowaniem i przejściem pomiędzy programem
obsługującymi transmisję obrazu i dźwięku a programem do głosowań. Zostały pojęte niezbędne
czynności w celu umożliwienia głosowania Radnej. Ze względu na przedłużające się czynności
techniczne Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła przerwę.
Po uzyskaniu przez Radną Janinę Piekarz pomocy informatycznej i prawidłowym nawiązaniu
połączenia posiedzenia zostało wznowione po przerwie.
Przewodnicząca Rady Gminy ponownie zarządziła głosowanie.
Radna Halina Jagieła zgłosiła brak wyświetlenia się głosowania w systemie do głosowań.
Po odświeżeniu aplikacji ponowiła zgłoszenie problemu technicznego.
Przewodnicząca Rady Gminy, ze względu na to, że utrzymujący się problem techniczny u Radnej
Haliny Jagieły, podczas gdy pozostali Radni oddali głosy w systemie, zarządziła aby Radna Halina
Jagieła oddała głos w głosowaniu imiennym ustnym i zachowała tą formę głosowania do czasu
wyeliminowania problemu technicznego.
Wyniki imienne głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z ostatnich obrad XXVI sesji zwyczajnej
w dniu 28 sierpnia 2020 r.:

a) wyniki głosowania odnotowane w systemie elektronicznym:
ZA (14):
Joanna Widacha-Cichoń, Nina Szpajcher, Jan Kubiak, Jolanta Stokłosa, Andrzej Rambau, Elwira
Niedzwiedz, Sandra Miś-Węgrzyn, Małgorzata Szpajcher, Marzena Semeniuk, Janina Piekarz, Jerzy
Thoma, Paweł Chamot, Paweł Walaszczyk, Kornelia Sluga
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1):
Halina Jagieła
b) wyniki głosowania w głosowaniu imiennym oddane ustnie:
ZA (1): Halina Jagieła
Za przyjęciem protokołu z ostatnich obrad sesji głosowało 15 radnych. Przewodnicząca stwierdziła,
że protokół przyjęto „jednogłośnie”.
Ad. 2.
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widach-Cichoń poinformowała, że podczas posiedzenie
wspólnego Komisji Rady Gminy w dniach 26 i 27 października br. Radni wyrazili uwagi i zastrzeżenia
do projektu uchwały dotyczącej stawek podatku od nieruchomości i wyrazili opinie o skierowaniu
projektu do dalszych prac oraz ustalili z Wójt Gminy wycofanie projektu z porządku obrad niniejszej
sesji. W dniu 28 października br. wpłynął do Rady Gminy dodatkowy projekt uchwały na niniejszą
sesję dotyczący zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy. Projekt uchwały został
przedstawiony, omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady podczas posiedzenia
wspólnego Komisji Rady odbytego bezpośrednio przed sesją w dniu 29 października br. W związku
z powyższym, w celu pozostawienia bez zmian numeracji pozostałych projektów i punktów porządku,
złożyła propozycję usunięcia projektu w pkt 15 porządku obrad i wprowadzenie w tym punkcie
nowego projektu dotyczącego wieloletniej prognozy finansowej. Zaznaczyła, że każda ze zmian
zostanie przegłosowana osobno.
Radni nie wnieśli uwag i pytań.
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widach-Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie usunięcia
projektu w pkt 15.
Pracownik ds. obsługi Rady Gminy Stanisław Szynkowski poinformował Radnych, że dodał głosowanie
i nosi ono nazwę „Zdjęcie projektu w pkt 15”.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła przystąpienie do głosowania.
Wyniki imienne głosowania w sprawie usunięcia projektu w pkt 15 porządku obrad:
a) wyniki głosowania odnotowane w systemie elektronicznym:
ZA (14):
Nina Szpajcher, Małgorzata Szpajcher, Jerzy Thoma, Paweł Chamot, Jolanta Stokłosa, Andrzej
Rambau, Jan Kubiak, Sandra Miś-Węgrzyn, Kornelia Sluga, Elwira Niedzwiedz, Paweł Walaszczyk,
Janina Piekarz, Marzena Semeniuk, Joanna Widacha-Cichoń
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1):
Halina Jagieła
b) wyniki głosowania w głosowaniu imiennym oddane ustnie:

ZA (1): Halina Jagieła
Za usunięciem projektu w pkt 15 porządku obrad głosowało 15 radnych. Przewodnicząca stwierdziła,
że usunięcie projektu w pkt 15 porządku obrad przyjęto „jednogłośnie”.
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widach-Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie dodania
w pkt 15 nowego projektu uchwały dotyczącego zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Pracownik ds. obsługi Rady Gminy Stanisław Szynkowski poinformował Radnych, że dodał głosowanie
i nosi ono nazwę „Dodanie projektu w sprawie WPF w pkt 15”.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła przystąpienie do głosowania.
Wyniki imienne głosowania w sprawie dodania projektu w pkt 15 porządku obrad:
a) wyniki głosowania odnotowane w systemie elektronicznym:
ZA (14):
Nina Szpajcher, Elwira Niedzwiedz, Jerzy Thoma, Sandra Miś-Węgrzyn, Małgorzata Szpajcher,
Marzena Semeniuk, Paweł Walaszczyk, Kornelia Sluga, Andrzej Rambau, Jolanta Stokłosa, Jan Kubiak,
Joanna Widacha-Cichoń, Janina Piekarz, Paweł Chamot
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1):
Halina Jagieła
b) wyniki głosowania w głosowaniu imiennym oddane ustnie:
ZA (1): Halina Jagieła
Za dodaniem projektu w pkt 15 porządku obrad głosowało 15 radnych. Przewodnicząca stwierdziła,
że dodanie projektu w pkt 15 porządku obrad przyjęto „jednogłośnie”.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń przedstawiła proponowany
zmieniony porządek obrad XXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania.
Wyniki imienne głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad:
a) wyniki głosowania odnotowane w systemie elektronicznym:
ZA (14):
Jerzy Thoma, Sandra Miś-Węgrzyn, Nina Szpajcher, Elwira Niedzwiedz, Jolanta Stokłosa, Marzena
Semeniuk, Andrzej Rambau, Kornelia Sluga, Joanna Widacha-Cichoń, Małgorzata Szpajcher, Paweł
Chamot, Paweł Walaszczyk, Jan Kubiak, Janina Piekarz
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1):
Halina Jagieła
b) wyniki głosowania w głosowaniu imiennym oddane ustnie:
ZA (1): Halina Jagieła
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad przyjęto „jednogłośnie”.
Ad. 3.

Sprawozdanie działalności Wójta i podległego Urzędu w okresie międzysesyjnym przedstawiła Wójt
Gminy Sybilla Stelmach. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do sprawozdania.
Ad. 4.
Radni nie złożyli interpelacji, ani nie poinformowali o złożeniu w formie pisemnej.
Ad. 5.
Informację o realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2019/2020 przedstawiła Pani
Aleksandra Regimowicz, inspektor ds. oświaty, w formie skróconej zawierającej najważniejsze dane.
Pełna treść informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 6.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawioną informacją.
Ad. 7.
Wójt Gminy Sybilla Stelmach przedstawiła informację o analizie złożonych oświadczeń majątkowych
pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Informacja stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 8.
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń przedstawiła informację o analizie złożonych
oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Popielów. Informacja stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 9.
Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej gmina za I półrocze 2020 roku przedstawiła Skarbnik Gminy
Magdalena Gandyra oraz Wójt Gminy Sybilla Stelmach. Informacja oraz wystąpienie Wójt Gminy
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. 10.
Radni nie przystąpili do dyskusji nad przedstawioną informacją i nie zadali pytań.
Radni przystąpili do rozpatrzenia punktów od 11 do 18 porządku obrad.
Ad. 11.
Projekt uchwały nr XXVII/189/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Popielów
z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik
Gminy Magdalena Gandyra.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „jednogłośnie”.
Wyniki imienne głosowania:
ZA (15):
Nina Szpajcher, Jerzy Thoma, Jolanta Stokłosa, Jan Kubiak, Elwira Niedzwiedz, Halina Jagieła, Marzena
Semeniuk, Janina Piekarz, Kornelia Sluga, Małgorzata Szpajcher, Joanna Widacha-Cichoń, Andrzej
Rambau, Paweł Chamot, Paweł Walaszczyk, Sandra Miś-Węgrzyn
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ad. 12.
Projekt uchwały nr XXVII/190/2020 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu
Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na
obszarze Gminy Popielów przedstawił podinspektor ds. obsługi Rady Gminy Stanisław Szynkowski,
ze względu na obszerność dokumentu przedstawił uzasadnienie projektu.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „jednogłośnie”.
Wyniki imienne głosowania:
ZA (15):
Sandra Miś-Węgrzyn, Jolanta Stokłosa, Jan Kubiak, Joanna Widacha-Cichoń, Jerzy Thoma, Halina
Jagieła, Marzena Semeniuk, Kornelia Sluga, Elwira Niedzwiedz, Paweł Chamot, Janina Piekarz, Andrzej
Rambau, Paweł Walaszczyk, Małgorzata Szpajcher, Nina Szpajcher
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ad. 13.
Projekt uchwały nr XXVII/191/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze
bezprzetargowej umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej budynkiem i budowlami stacji
bazowej telefonii komórkowej BTS 53181 Popielów przeznaczonej do wykorzystania na cele związane
z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej telefonii komórkowej na okres oznaczony 10 lat wraz
z uzasadnieniem przedstawił inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Tomasz Hyszczyn.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „większością głosów”.
Wyniki imienne głosowania:
ZA (14):
Elwira Niedzwiedz, Sandra Miś-Węgrzyn, Halina Jagieła, Jan Kubiak, Małgorzata Szpajcher, Jolanta
Stokłosa, Marzena Semeniuk, Jerzy Thoma, Paweł Chamot, Andrzej Rambau, Paweł Walaszczyk,
Joanna Widacha-Cichoń, Nina Szpajcher, Kornelia Sluga
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Janina Piekarz
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ad. 14.
Projekt uchwały nr XXVII/192/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok wraz
z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy Magdalena Gandyra.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „jednogłośnie”.
Wyniki imienne głosowania:

ZA (15):
Elwira Niedzwiedz, Jan Kubiak, Małgorzata Szpajcher, Jolanta Stokłosa, Kornelia Sluga, Nina
Szpajcher, Halina Jagieła, Paweł Walaszczyk, Paweł Chamot, Marzena Semeniuk, Sandra MiśWęgrzyn, Joanna Widacha-Cichoń, Jerzy Thoma, Andrzej Rambau, Janina Piekarz
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ad. 15.
Projekt uchwały nr XXVII/193/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Popielów wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy Magdalena Gandyra.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „jednogłośnie”.
Wyniki imienne głosowania:
ZA (15):
Jolanta Stokłosa, Sandra Miś-Węgrzyn, Małgorzata Szpajcher, Elwira Niedzwiedz, Halina Jagieła, Jerzy
Thoma, Kornelia Sluga, Jan Kubiak, Marzena Semeniuk, Paweł Chamot, Andrzej Rambau, Janina
Piekarz, Nina Szpajcher, Paweł Walaszczyk, Joanna Widacha-Cichoń
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ad. 16.
Informację Wójta Gminy o wysokości stawek podatku rolnego i podatku leśnego na 2021 rok
przedstawiła Skarbnik Gminy Magdalena Gandyra zgodnie z komunikatami prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego. Informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionymi informacjami oraz nie wnieśli uwag.
Ad. 17.
Projekt uchwały nr XXVII/194/2020 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Popielowie wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Wójta Artur Kansy-Budzicz.
Wyjaśnił, że w tekście została wniesiona autopoprawka.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „jednogłośnie”.
Wyniki imienne głosowania:
ZA (15):
Jan Kubiak, Jerzy Thoma, Sandra Miś-Węgrzyn, Nina Szpajcher, Jolanta Stokłosa, Paweł Chamot,
Elwira Niedzwiedz, Kornelia Sluga, Joanna Widacha-Cichoń, Janina Piekarz, Andrzej Rambau, Halina
Jagieła, Małgorzata Szpajcher, Paweł Walaszczyk, Marzena Semeniuk
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):

Ad. 18.
Projekt uchwały nr XXVII/195/2020 w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie
pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca
Wójta Artur Kansy-Budzicz.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „jednogłośnie”.
Wyniki imienne głosowania:
ZA (15):
Jan Kubiak, Elwira Niedzwiedz, Kornelia Sluga, Małgorzata Szpajcher, Jerzy Thoma, Sandra MiśWęgrzyn, Nina Szpajcher, Halina Jagieła, Jolanta Stokłosa, Marzena Semeniuk, Andrzej Rambau,
Joanna Widacha-Cichoń, Paweł Chamot, Paweł Walaszczyk, Janina Piekarz
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ad. 19.
W ramach zapytań, wolnych wniosków i informacji nikt nie zabrał głos.
Ad. 20.
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła XXVII obrady sesji Rady Gminy o godzinie 14:37.
Szczegółowy zapis obrad sesji w formie nagrania audiowizualnego stanowi załącznik do protokołu.
Protokołował:
Stanisław Szynkowski

