Protokół
z posiedzenia Sesji Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 06 grudnia 2006 roku.

Ustawowy stan radnych
Faktyczny stan radnych
Obecnych radnych

-

15
15
15

Radni obecni:
1. Animucka Jolanta
2. Barański Stanisław
3. Bukała Krzysztof
4. Grabowski Zbigniew
5. Koipecki Jan
6. Łoś Stanisław
7. Majer Kamila
8. Olczyk Stanisław

9. Poradzisz Maria
10. Siedlarczyk Józef
11. Skraboń Krzysztof
12. Szymczyk barbara
13. Tatara Henryk
14. Tomaszewski Paweł
15. Witkowski Janusz

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.

Wójt Gminy - mgr Bogdan Witaszczyk
Seklretarz Gminy - mgr Bożena Nowak
Skarbnik Gminy - Zofia Stolecka
Radca prawny - mgr Marian Stradel
Inspektor UG - Anna Jędrzejczyk

Punkt 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie guorum.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Łoś witając radnych oraz
przedstawicieli władz gminy.
Przewodniczący stwierdził, że sesja została zwołana prawomocnie z zachowaniem
siedmiodniowego terminy zawiadomienia radnych.
Na stan radnych 15, obecnych jest 15, a więc obrady sesji są prawomocne do podejmowania
uchwał.
Punkt 2
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i porządku obrad.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Nie zgłoszono uwag do jego treści.
Radni wraz z zawiadomieniem otrzymali następujący porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie guorum.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji i porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do
wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia
dla Wójta Gminy Wielgomłyny.

6. Ustalenie miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w jazdach lokalnych przy użyciu
własnego samochodu osobowego przez Wójta Gminy Wielgomłyny.
7. Uchwalenie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
8. uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2007 rok.
- od nieruchomości,
- od środków transportowych,
- od posiadania psów,
- opłaty targowej,
- opłaty administracyjnej.
8. Zapytania i wnioski radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.
Wójt Gminy Bogdan Witaszczyk zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o
następujące sprawy:
1. Ustalenie miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w jazdach lokalnych przy użyciu
własnego samochodu osobowego przez Wójta Gminy Wielgomłyny.
2. Uchwalenie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Radni jednogłośnie przyjęli wniosek wójta. Sprawy wyżej przedstawione będą włączone do
porządku obrad dzisiejszej sesji.
Punkt 3
Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
Objęcie obowiązków wójta przez wybranego w wyborach powszechnych w dniu 12
listopada 2006 roku Pana Bogdana Witaszczyka następuje z chwilą złożenia przed Radą
Gminy ślubowania.
Pan Bogdan Witaszczyk złożył ślubowanie dodając do roty ślubowania słowa” „ Tak mi
dopomóż Bóg”.
Punkt 4
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do
wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.
Sekretarz Gminy przedstawiła radnym, umocowanie prawne skutkujące upoważnieniem
Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy
obejmującego m.in. podpisywanie delegacji służbowych, kart urlopowych, umów o
odpowiedzialności materialnej, zaświadczeń i dokumentów wynikających ze stosunku pracy.
Uchwała Nr II/8/06 podjęta jednogłośnie stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 5
Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy Wielgomłyny.
Zgodnie z wypowiedzią Pani Sekretarz Bożeny Nowak wynagrodzenie Wójta Gminy

określone w projekcie uchwały, którą radni otrzymali jest na poziomie dotychczas
pobieranego wynagrodzenia i kształtuje się w następujących wysokościach:
- wynagrodzenie zasadnicze 3.800 zł.
- dodatek funkcyjny w wysokości - 1.300,00
- dodatek za wysługę lat 20 % od wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek specjalny w wysokości 35 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego.
Uchwała Nr II/9/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wielgomłyny
podjęta jednogłośnie stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 6
Ustalenie miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w jazdach lokalnych przy użyciu
własnego samochodu osobowego przez Wójta Gminy Wielgomłyny.
W punkcie tym po wyjaśnieniu złożonym przez Panią Sekretarz radni przyznali limit
kilometrów w wysokości 300 km.
Uchwała Nr II/10/06 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w
jazdach lokalnych przy użyciu własnego samochodu osobowego przez Wójta Gminy
Wielgomłyny podjęta jednogłośnie stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 7
Uchwalenie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Zmiany przedstawione przez Skarbnik Gminy Zofię Stolecka dotyczyły zwiększeń
dochodów w zakresie zadań zleconych w dziale rolnictwo na realizacje ustawy o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej oraz w dziale opieki społecznej w zakresie pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych,
których gospodarstwa zostały dotknięte suszą.
W dziale opieki społecznej zmiany dotyczą zmniejszeń dochodów zadań zleconych w
zakresie zasiłków rodzinnych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków stałych.
Wszystkie zmiany zawarte w uchwale Nr II/11/06 zostały przyjęte jednogłośnie
wraz z uchwałą, która stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 8
Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2007 rok.
- od nieruchomości,
- od środków transportowych,
- od posiadania psów,
- opłaty targowej,
- opłaty administracyjnej.
Radni otrzymali materiały zawierające dotychczasową wysokość podatków od
nieruchomości, środków transportowych, posiadania psów, opłaty targowej i opłaty
administracyjnej, oraz górne stawki określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska przedstawił opinię komisji w sprawie uchwalania podatków lokalnych
na 2007 rok. Opinia stanowi załącznik do protokołu.

Komisja wnioskowała o utrzymanie stawek podatków lokalnych na 2007 roku na poziomie
roku ubiegłego. Radni poparli wniosek komisji..
Jednogłośnie przegłosowano nie uchwalanie nowych stawek podatku na 2007 rok..
Będą obowiązywać dotychczasowe uchwały, zdecydowali radni, gdyż stawki podatków nie
są małe, a wzrost górnych stawek ogłoszony w obwieszczeniu minimalnie różni się od
uchwalonych.
W punkcie tym głos zabrał radny Witkowski Janusz sygnalizując sprawę dotyczącą
płatności podatku od nieruchomości przez mieszkańców Krzętowa, którzy płacą podatek od
swoich działek do 1 ha w znacznej wysokości. Sprawa ta dotyczy tylko niektórych
mieszkańców Krzętowa. W/w zaproponował, aby wyregulować tę sprawę, aby wszyscy
płacili zgodnie ze stanem faktycznym.
Odpowiedzi na zadane pytanie udzieliła Sekretarz Gminy Bożena Nowak, która
poinformowała, że podstawowym kryterium rozstrzygającym o sposobie opodatkowania
gruntów są dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków ( prowadzenie ewidencji jest
zadaniem starostwa). Informacje zawarte w tej ewidencji określają m.in. rodzaj przeznaczenia
gruntów, budowany bądż rolniczy czy leśny i stanowią podstawę do opodatkowania
podatkiem od nieruchomości , rolniczym czy też leśnym.
Nie wszyscy mieszkańcy mają wydzielone na swej działce siedlisko, które jest opodatkowane
podatkiem od nieruchomości, czyli wyższym od rolniczego, stąd te rozbieżności.
Problem ten nie dotyczy tylko miejscowości Krzętów, występuje w każdej niemal
miejscowości, budżet gminy na tym traci, żaden z rolników nie będzie regulował tych spraw
bo są kosztowne i w dalszej kolejności zawyżają jego własny podatek . - poinformowała
Sekretarz Gminy. Padła propozycja zaproszenia Naczelnika Wydziału Geodezji i wspólnego
rozwiązania powyższego problemu i dokonania zmian w rejestrze gruntów.

Punkt 9
Zapytania i wnioski radnych.
Radny Siedlarczyk swój głos skierował do przedstawiciela Izby Rolniczej Pani Marii
Poradzisz aby poruszyła sprawę podwyżki wraz z nowym rokiem podatku rolnego, oraz
sprawy dopłat do paliwa. Radny uważa, że dopłaty winny być przyznawane do ilości
posiadanych hektarów bez okazywania się fakturami.
Radny Barański - uczniowie gimnazjum z Woli Kużniewskiej 4 razy w tygodniu idą na
pieszo od Odrowęża,- nie mają innego połączenia. problem byłby rozwiązany, gdyby autobus
z godziny 14,20 był skierowany przez Hutę. należy ten wniosek przekazać do PKS
Radomsko.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z postanowieniem Sądu Okręgowego
oddalającego protest wyborczy złożony przez KWWPP dotyczący wyborów do Rady Gminy
w Wielgomłynach .
Wójt Gminy poinformował radnych o artykułach szkalujących jego własną osobę jak również
urząd, a pisanych przez obecnego na sali Tomasza Kolmasiaka. T.Kolmasiak, stwierdził, że
nie będzie nikogo przepraszał za swoje publikacje. Dalszej dyskusji nie było.

Punkt 8.
Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący dziękując wszystkim za aktywny udział w posiedzeniu zamknął obrady
II Sesji Rady Gminy V kadencji.

Protokołowała:
Anna Jędrzejczyk

