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PETYCJA

Na podstawie Ustawy z dnia 11 Hpca 2014 roku o petycjach ( Dz. U. z 2014r., poz. 1195.) w związku z art. 96
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wnoszę o podjęcie działań w celu rozwiązaniu Rady
Gminy Żukowice lub oodiecia innych środków w celu doprowadzenia do stosowania prawa w Gminie
Żukowice.

W związku z niepodjęciem przez Radę Gminy Żukowice uchwały w sprawie obniżenia
wynagrodzenia W ójta Gminy Żukowice oraz naliczania przez wójta wyższego wynagrodzenia niż wynika
to ze staw ek m aksym alnych określonych w Rozporządzeniu Rady M inistrów z dnia 15 maja 2018 r. w
sprawie w ynagradzania pracowników sam orządowych wnoszę o podjęcia działań zm ierzających do
stosowania przepisów prawa przez władzę Gminy Żukowice.
W dniu 6 sierpnia 2018 na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej zwróciłem się z zapytania
dotyczącym informacji czy rada gminy podjęła uchwałę w sprawie obniżenia wynagrodzenia dla W ójta Gminy
Żukowice oraz po jakich stawkach wypłacono wynagrodzenie wójtowi za lipiec (załącznik nr 1 i 2). W odpowiedzi
wójt w dniu 9 sierpnia 2018 roku przekazał mi pismo, z którego wynika, że Rada Gminy Żukowice zajmowała się
uchwałą w sprawie obniżenia wynagrodzenia wójta, lecz jej nie podjęła (załącznik nr 3). Wójt pismem z dnia 9
sierpnia 2018 roku poinformował mnie również, że w lipcu jego wynagrodzenie zostało wypłacone na podstawie
stawek zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żukowice z dnia 30 grudnia 2016 roku (załączniki nr 4 i 5).
Jak wynika z protokołu z sesji Rady Gminy Żukowice, przedmiotowa uchwała była przedmiotem pracy rady, lecz
podczas dyskusji radni wyrazili stanowisko o niezasadności podejmowania tej uchwały. Głos w tej kwestii
zabierali poszczególni radni.
Pan Jarosław Szmidt, Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy - stwierdził: ,,..że Rada Gminy została przez
ustawodawcę postawiona w niekomfortowej sytuacji. Zaznaczył, że przed chwilą dokonano podsumowania roku
ubiegłego i udzielono W ójtowi absolutorium za jego bardzo dobrą pracę. Poinformował, że rozmawiając z
mieszkańcami słyszy się bardzo dobre zdanie o pracy W ójta. Każdy z mieszkańców ocenia pracę W ójta i Urzędu
Gminy bardzo dobrze. Wszyscy widzą to, że gmina się rozwija. Zaznaczył, że nie ma w tej chwili legitymacji od
mieszkańców do tego. żeby obniżać Wójtowi pensję. Zwrócił się do Rady Gminy z apelem, aby nie podejmować
tej uchwały, bo byłoby to swoiste ..karanie" Wójta. Poinformował, że on osobiście będzie głosował przeciwko tej
uchwale. Stwierdził, że narzucanie nam tego typu rozwiązań, jak to - zmuszające nas do obniżenia wynagrodzenia
W ójtowi - jest naruszeniem podstawowej zasady sam orządności, tj. prawa do samostanowienia społeczności
lokalnej. W yraził zdanie, że my nie mamy podstaw, żeby obniżyć to wynagrodzenie...” . Kolejny radny Pan
Roman Guzek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a ponadto pracownik zatrudniony w jednostce
organizacyjnej gminy powiedział: „...przypomniał, że przed chwilą udzieliliśmy W ójtowi absolutorium za jego
pracę w roku 2017 dla dobra gminy i jej mieszkańców. Kazano nam „karać” W ójta obniżając mu wynagrodzenie
za nagrody, które wziął sobie rząd. Rada nie ma możliwości przyznawania ekstra nagród dla W ójta, jak to zrobili
rządzący dając je sami sobie. Możemy nagradzać W ójta tylko ustalając mu odpowiednie wynagrodzenie. Co
byście Państwo zrobili, gdyby Rząd lub Sejm kazali wam zrezygnować z mandatu radnego? Nie można „ślepo”

poddawać się nakazom. Stwierdził, że w tym postępowaniu władzy centralnej widzi powrót do dawnego
systemu i odgórnego sterowania wszystkim. Wyraził zdanie, że jest przeciwny obniżeniu pensji dla W ójta
Gminy, na obniżenie której nie zasłużył.
.
Głos zabrał również radny Pan Tomasz Burza, który zgodnie z protokołem: „..wyraził zdanie, że sytuacja ta jest,
jak wiem y, pokłosiem nagród, które wypłacił sobie rząd. Jak mamy motywować W ójta do ciężkiej pracy,
zmniejszając mu wynagrodzenie. W ójt wykonał bardzo dobrą pracę, gmina pozyskała wiele środków
zewnętrznych. Poinformował, że jest przeciwny tej uchw ale....” (protokół stanowi załącznik nr 6).
Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z informacją od wójta to wynagrodzenie dla wójta zostało naliczone
według stawek ze starego rozporządzenia tj. 5900 zł wynagrodzenie zasadnicze przy maksymalnej stawce
możliwej zgodnie z nowym rozporządzenia 4700 zł wynikające z obowiązującego rozporządzenia. Stanowi to
jednoznaczne naruszenie dyscypliny finansów publicznych i świadczy o lekceważącym stosunku zarówno rady
jak i wójta do obowiązujących przepisów prawa i porządku prawnego. Widać, że władze starają się postawić się
ponad prawem.
W związku

l

powyższym wnoszę jak na wstępie.

W yrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go
obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. I
Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

Poseł Ewa Drozd
Poseł W ojciech Zubowski
Rada Gminy Żukowice
W ójt Gminy Żukowice
M edia

https://epuap.go v.pl/warehouse/feDocContent?id=57828124&type.
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DECYZJA
Inform acja publiczna
Na podstawie ustaw y o dostępie do Inform acji publicznej bardzo proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące
pytania:

Czy sprawa obniżki w ynagrodzenia dla W ójta w związku z w ejściem nowego rozporządzenia b yłą na sesji Rady Gminy
Żukowice?
Kto był inicjatorem ew entu alnej uchwały?
Czy Rada G m iny Żukow ice podjęła przedm iotow ą uchwałę?
Jaki był w ynik głosowania?
Jeśli m ożna to określić kto ja k głosował.
Proszę jednocześnie o p ro jekt protokołu lub protokół z sesji na której była poruszana sprawa jw .

Z góry dzięku ję za odpowiedź

z pow ażaniem G rzegorz Aryż
Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnte za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm .).

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny
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Dokument elektroniczny

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=57807766&type.

G R ZEG O R Z ARYŹ

Bukwica (wieś), 2018-08-06

URZĄD GMINY
67-231 ŻUKOWICE
ŻUKOWICE

WNIOSEK
informacja [ubllczna
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji pubticznej bardzo proszę o informację, jakie stawki wynagrodzenia zasadniczego,
dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego w za miesiąc lipcu zostały naliczone Wójtowi Gminy Żukowice
Z góry dziękuję Grzegorz Aryż
Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39’ ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn, zm .).

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny
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GMINA ŻUKOWICE
67-231 Żukowice 148, tel.: 076 8 3 1 4 2 41, fax.: 076 831 41 49, gmlna@zukowice.pl

Żukowice, dnia 09.08.2018 r.
ROV. 1431.48.2018

Pan
Grzegorz Aryż
Bukwica 20
67-231 Żukowice

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 6 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 06.08.2018 r.)
o udzielenie informacji publicznej poniżej informuję, że:
- projekt uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia Wójta Gminy był przedmiotem obrad
XLIII sesji Rady Gminy Żukowice dnia 29 czerwca 2018 r.;
- projekt ww. uchwały został przedłożony przez Wójta Gminy;
- Rada Gminy w głosowaniu jaw nym jednogłośnie nie podjęła przedmiotowej uchwały.
Protokół z obrad XLIII sesji Rady Gminy Żukowice z dnia 29 czerwca 2018 r. jest
opublikowany w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Żukowice - link:
http://bip.zukowice.pl/protokol-nr-xliii-2018.

Otrzymują:
1, Adresat;
2. a/a.
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GMINA ŻUKOWICE
67-231 Żukowice 148, tel,: 076 831 42 41, fax.: 076 831 41 49, gmina@zukowlce.pl

Żukowice, dnia 09.08.2018 r.
ROV.1431.47.2Q18

Pan
Grzegorz Aryż
Bukwica 20
67-231 Żukowice

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 6 sierpnia 2018 r. (data wpływu: 06.08.2018 r.)
o udzielenie informacji publicznej informuję, że obecnie obowiązuje Uchwała Nr
X X V I/198/2016 Rady Gminy Żukowice z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wynagrodzenia
dla W ójta Gminy Żukowice.
Ww. uchwała jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Żukowice - link: http://bip.zukowice.pl/uchwala-nr-xxvi-I98-2016-l.

Otrzymują:
1. Adresat;

2. a/a.
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U C H W A Ł A N R X X V I/198/2016
R A D Y G M IN Y Ż U K O W IC E

z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sp raw ie w yn agrodzenia dla W ójta G m iny Ż u k ow ice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( t.j
Dz. U. z 2 0 1 6 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) Rada Gminy
Żukowice uchwala co następuje :
§ 1. Przyznaje się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Żukowice w następującej w ysokości:
- płaca zasadnicza w wysokości

-

5.900 zł

- dodatek funkcyjny w wysokości

-

1.900 zł

- dodatek specjalny w wysokości

-

40%

- dodatek za wysługę łat obliczony według przepisów o wynagradzaniu pracowników samorządowych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Stachak

? i ^hĄ
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Id: 26FCE6A2-1874-4B5F-B6FE-28BB73E0E49B. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1876) Wójtowi Gminy w gminach do 15 tysięcy
mieszkańców przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 4200 do 5900 zł. oraz dodatek
funkcyjny do 1900 zł. i dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i nieprzekraczającej
40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Członkowie Komisji Gospodarczo-Budżetowej i Społeczno-Samorządowej na posiedzeniu w dniu
7 grudnia na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy postanowili o przyznaniu podwyżki dla Wójta
Gminy Żukowice w maksymalnej wysokości tj. płaca zasadnicza w wysokości 5.900,00 dodatek funkcyjny
1.900,00 , dodatek specjalny stanowiący 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Ed: 26FCE6A2-1874-4B5F-B6FE-28BB73E0E49B. Podpisany

Strona 1

P R O T O K Ó Ł N rX LIII/2018
z obrad sesji Rady Gminy Żukowice
dnia 29 czerwca 2018 r.

1. Otwarcie sesji

Przewodnicząca Rady Gminy Żukowice Beata Stachak dokonała otwarcia XLIII
zwyczajnej sesji Rady Gminy Żukowice. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na stan
radnych 15 w sesji uczestniczy 13 radnych i Rada Gminy władna jest do podejmowania
prawomocnych uchwał i decyzji.
Nieobecni radni: Jacek Kozłowski, Szymon Miśkiewicz. W obradach sesji uczestniczył radca
prawny Pan Robert Leśniak.
Przewodnicząca Rady Gminy powitała obecnych radnych oraz zaproszonych na sesję
gości: dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów, przybyłych na obrady sesji
mieszkańców, pracowników Urzędu Gminy, Wójta Gminy.

Punkt 2

Przewodnicząca Rady Gminy

poinformowała, że wszyscy radni otrzymali porządek

obrad dzisiejszej sesji.
W ójt Gminy wniósł wniosek o wprowadzenie do porządku obrad zmiany polegającej
na wprowadzeniu w punkcie 17 uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Żukowice, który w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie całego porządku
obrad wraz z wniesiona poprawką, który w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
Przyjęty porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Odpowiedzi na interpelacje.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2018
rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Żukowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
9. Podjęcie

uchwały w

sprawie

przyjęcia

i przekazania projektu

regulaminu

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Żukowice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żukowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Żukowice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu sprzedaży i spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych Gminy Żukowice.
14. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
w Gminie Żukowice na 2018 rok.
15. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Żukowice za 2017 rok:
a.

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu.

b. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym
przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
c.

Opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonych sprawozdaniach.

d. Dyskusja nad sprawozdaniami.
e.

Podjęcie

uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

finansowego Gminy Żukowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2017 rok.
16. Podjęcie aktu absolutoryjnego:
a.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

b. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym
przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium.
c. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Żukowice z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żukowice.

18. iritetpeiacje radnych.
19 Sprawy rożne.
.20. Zamkniecie i.ciji.

Punkt 3

Przew oanicząca

Rady

poinibraiowaia,

li

wszyscy

radni

.^ y m a U . _pin>iciQł

z ostatniej sesji, tj.: Protokół Nr XLII/2018 z sesji dnia 29 maja 2018 r. Zwróciła się
z pytaniem, czy do protokołu są jakieś uwagi lub pytania. Wobec braku pytań i uwag poddała
pod głosowanie przyjęcie Protokołu N r XLII/2018 z sesji Rady Gminy Żukowice z dnia 29
maja 2018 r., który przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 4

Przewodnicząca Rady poinformowała, że odpowiedzi na interpelacje z ostatnich sesji
radni otrzymali na piśmie. Zwróciła się z pytaniem, czy są jakieś pytania lub uwagi do
udzielonych odpowiedzi na interpelacje. Radni nie zgłosili uwag do udzielonych przez Wójta
Gminy odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje.

W zw iązku z tym, iż Pan Jarosław Kłus złożył wniosek o zabranie głosu po tym
punkcie porządku obrad, Przewodnicząca Rady udzieliła mu głosu.
Pan Jarosław Kłus zwrócił się z prośbą o uczczenie minutą ciszy pracy Pana Pawła
Chruszcza, w związku z jego śmiercią.
Przewodnicząca Rady poprosiła wszystkich obecnych o powstanie.
M inuta ciszy.
Następnie Pan Jarosław Kłus poinformował, że zaskarżona została do sądu uchwała
tutejszej Rady Gminy w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla części
północnej gminy. Poddał również pod wątpliwość kwestię oświadczeń majątkowych radnych
w kontekście ostatnich doniesień medialnych.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że oświadczenia majątkowe przekazywane są
właściwym

instytucjom. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości to może je zgłosić do

odpowiednich organów.
Następnie Pan Kłus wyraził zdanie, że w negocjacjach powinni brać udział
mieszkańcy z m. Kamiona i m. Słone. Poinformował, że w kontekście ostatniej decyzji

radnych dotyczącej wytypowania zespołu ds. negocjacji, mieszkańcy na zebraniu wiejskim
podjęli decyzję o odłączeniu się od gminy Żukowice.
Radny Pan Tomasz Burza zwrócił się z pytaniem czyje zdanie Pan Kłus tu dzisiaj
wyraził, czy reprezentuje jakieś grono osób oraz czy posiada jakieś pełnomocnictwo?
Radny Pan Jarosław Szmidt zwrócił się z pytaniem, kiedy odbyło się zebranie,
o którym w spom niał Pan Kłus i czy dostarczony został protokół z tego zebrania?
Sołtys wsi Słone Pani Aneta Ciącio poinformowała, że to o czym mówi Pan Kłus
wyglądało

inaczej, że ju ż po zebraniu,

gdy mieszkańcy się rozchodzili, to jeden

z mieszkańców wypowiedział zdanie w kontekście, że proszę powiedzieć Wójtowi, że Słone
się odłączy od gminy Żukowice.

Punkt 5

Informację o pracy między sesjami przedstawił W ójt Gminy, jak w załączniku do
niniejszego protokołu. Radni nie wnieśli uwag i pytań do przedstawionego przez Wójta
sprawozdania.

Punkt 6

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2018 rok
omówił W ójt Gminy. Do ww. projektu uchwały Wójt Gminy wniósł autopoprawki, jak
w załączniku do niniejszego protokołu. Radni nie zgłosili uwag do wniesionych przez Wójta
Gminy autopoprawek.
- radny Pan Tomasz Burza zwrócił się z pytaniem, czy gmina otrzymała odpowiedź na pisma
skierowanie do Minister Edukacji Narodowej, w których podnosiliśmy temat zmniejszenia
subwencji?
W ójt Gminy poinformował, że do dnia dzisiejszego nie mamy żadnej odpowiedzi.
Możemy starać się o środki z rezerwy 04, choć tak naprawdę są ograniczone możliwości co
do ich pozyskania.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian
budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2018 rok był przedmiotem obrad wspólnego
posiedzenia Komisji, na którym został zaopiniowany pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych pytań i uwag.

4

W głosowaniu jawnym , stosunkiem głosów 12 „za” przy 1 głosie „wstrzymującym
się” Rada Gm iny podjęła Uchwałę Nr X LIII/327/2018 w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gm iny Żukowice na 2018 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Punkt 7

W ójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej

Gminy

Żukowice.

Poinformował,

że

zmiany

są

konsekwencją

zmian

wprowadzonych w poprzedniej uchwale dotyczącej zmian budżetu i w budżecie.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian
w W ieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice był przedmiotem obrad wspólnego
posiedzenia Komisji, na którym został zaopiniowany pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych pytań i uwag.
W

głosowaniu

X LIII/328/2018

w

jawnym, jednogłośnie

Rada

sprawie zmian w Wieloletniej

Gm iny

podjęła

Uchwałę Nr

Prognozie Finansowej Gminy

Żukowice. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 8

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt uchwały w sprawie emisji
obligacji komunalnych był przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Komisji, na którym
został zaopiniowany pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych pytań i uwag.
W

głosowaniu

jawnym, jednogłośnie

Rada

Gminy

podjęła

Uchwalę Nr

X LIII/329/2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych. Uchwała stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Punkt 9

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia
i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Żukowice był przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Komisji, na którym został

zaopiniowany pozytywnie. Poinformowała, że ww. regulamin na wspólnym posiedzeniu
Komisji został szczegółowo omówiony i przeanalizowany.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych pytań i uwag.
W

głosowaniu jawnym, jednogłośnie Rada

Gminy

podjęła

Uchwałę

Nr

XLIII/330/2018 w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowice. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.

P u n k t 10

Projekt uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowice
omówił W ójt Gminy informując, że dotychczasowe kompetencje Rady Gminy w zakresie
ustalania taryf za wodę i ścieki przejęły „Wody Polskie” . Radzie pozostały kompetencje
w zakresie ustalenia dopłat do tych stawek. Następnie W ójt Gminy przedstawił zestawienie
zawierające stawki ustalone przez regulatora, wysokość dopłaty dla mieszkańców udzielonej
przez gminę, oraz ceny dla mieszkańców po zastosowaniu dopłat, jak w załączniku do
niniejszego protokołu. Ceny za wodę i ścieki dla mieszkańców pozostają na tym samym
poziomie, tj. za wodę 3,70 zł za 1 m 3 i za ścieki 6,50 zł za 1 m 3.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt uchwały w sprawie dopłat do
taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Żukowice był przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Komisji,
na którym został zaopiniowany pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych pytań i uwag.
W

głosowaniu jawnym, jednogłośnie

XLIII/331/2018

w

sprawie

dopłat do

Rada

taryfowych

Gminy

podjęła

grup

odbiorców

Uchwałę

Nr

zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowice.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt

11

Projekt

uchwały

w

sprawie

ustalenia

zasad

usytuowania

miejsc

sprzedaży

• i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żukowice omówiła Sekretarz Gminy.
Do projektu ww. uchwały wniesiona została autopoprawka, zgodnie z sugestią ze wspólnego

posiedzenia Komisji Gospodarczo-Budżetowej i Społeczno-Samorządowej z dnia 21.06.2018
r., polegająca na doprecyzowaniu w § I sposobu mierzenia odległości pomiędzy punktem
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a obiektem chronionym. Dodano zapis, że
odległość będzie mierzona wzdłuż ciągu komunikacyjnego od wejścia do miejsca sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych do wejścia do obiektu chronionego. Do przedstawionej
autopoprawki radni nie zgłosili uwag.
Następnie Sekretarz Gminy poinformowała, że na dzisiejszą sesję przedłożono cztery
projekty uchwał wynikające ze zmiany zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt uchwały w sprawie ustalenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Żukowice był przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Komisji, na którym został
zaopiniowany pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych pytań i uwag.
W

glosowaniu

XLIIl/332/2018

w

jawnym, jednogłośnie
sprawie

ustalenia

Rada

zasad

Gminy

podjęła

usytuowania

Uchwałę Nr

miejsc

sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żukowice. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt

12

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt uchwały w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
Żukowice był przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Komisji, na którym został
zaopiniowany pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych pytań i uwag.
W

głosowaniu

jawnym,

jednogłośnie

Rada

Gminy

podjęta

Uchwałę

Nr

XLIII/333/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Żukowice. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

7

Punkt

13

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt uchwały w sprawie ustalenia
odstępstwa od zakazu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych Gminy Żukowice był przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Komisji, na
którym został zaopiniowany pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych pytań i uwag.
W

głosowaniu

jawnym, jednogłośnie

Rada

Gminy

podjęła

Uchwałę

Nr

XLIII/334/2018 w sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu sprzedaży i spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych Gminy Żukowice. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt

14

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że projekt uchwały dotyczący zmiany
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Żukowice na 2018 rok był przedmiotem obrad
wspólnego posiedzenia Komisji, na którym został zaopiniowany pozytywnie.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych pytań i uwag.
W

głosowaniu

jawnym,

jednogłośnie

Rada

Gminy

podjęła

Uchwałę Nr

XLIII/335/2018 dotyczącą zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie
Żukowice na 2018 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

N astępnie Przewodnicząca Rady ogłosił 5 minut przerwy w obradach. Po wznowieniu
obrad stan radnych obecnych na sesji nadal wynosi I3-tu.

Punkt

15

Zabierając głos Przewodnicząca Rady poinformowała, że sprawozdanie finansowe za
2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowice za 2017 rok oraz
informacją o stanie mienia komunalnego wszyscy radni otrzymali. Odbyło się wspólne
posiedzenie Komisji Gospodarczo-Budżetowej oraz Społeczno-Samorządowej, na którym
omówiono sprawozdania i informację oraz podjęto decyzję o ich pozytywnym przyjęciu.

Zabierając głos Wójt Gminy dokonał krótkiej prezentacji, jako wprowadzenia do
tematu sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2017 rok. Sprawozdanie i prezentacja
stanowią załącznik do niniejszego protokołu. W ójt Gminy podkreślił, że tak dużo udało się
zrobić je st zasługą Rady Gminy, pracowników jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów,
ale przede wszystkim mieszkańców tej gminy, którzy podejmowali wiele korzystnych
inicjatyw gospodarczych i kulturalnych. Za tę pomoc złożył podziękowanie.
Działająca z upoważnienia Skarbnika Gminy Pani Elżbieta Kątny przedstawiła
Uchwałę

nr IX/17/2018

Składu Orzekającego Regionalnej

Izby Obrachunkowej we

W rocławiu z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Żukowice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Żukowice za 2017 rok.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Członek Komisji Rewizyjnej Pani Grażyna Ratowska przedstawiła „Opinię Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Żukowice z dnia 22 maja 2018 r. dotyczącą wykonania budżetu
gminy Żukowice za rok 2017”, jak w załączniku do niniejszego protokołu.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Roman Guzek - podziękował Wójtowi Gminy za jego pracę. Stwierdził, że
przedstawiona prezentacja nie oddaje w pełni ogromu wykonanej pracy zarówno przez Wójta,
jak i pracowników naszych jednostek. Udało się w zeszłym roku wykonać bardzo dużo zadań
i inwestycji.
Radni nie zgłosili żadnych uwag, ani wniosków.
W

glosowaniu jawnym, jednogłośnie

Rada

Gminy

podjęła

Uchwałę Nr

XLIII/336/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Żukowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt

16

Przedstawicielka Komisji Rewizyjnej Pani Grażyna Ratowska przedstawiła wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żukowice z dnia 22 maja 2018 r. o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Żukowice za rok 2017, jak w załączniku do niniejszego protokołu.
Następnie Pani Grażyna Ratowska, członek Komisji Rewizyjnej przedstawiła
Uchwałę N r IX/21/20I8

Składu Orzekającego Regionalnej

Izby Obrachunkowej we

W rocławiu z dnia 30 maja 2018 r, w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady

9

Gminy Żukowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żukowice za 2017 rok.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pani Grażyna Ratowska, członek Komisji Rewizyjnej, przedstawiła projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Żukowice z tytułu wykonania budżetu
gminy za 2017 rok.
Ustawowy skład Rady Gminy Żukowice wynosi - 15 radnych. W głosowaniu udział
wzięło 13-tu obecnych na sesji radnych.
W

glosowaniu

jawnym, jednogłośnie

Rada

Gminy

podjęła

Uchwałę Nr

X LI11/337/2018 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy

Żukowice

z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Radni, sołtysi, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz zaproszeni goście
złożyli gratulacje dla Wójta Gminy z tytułu otrzymania absolutorium.
Następnie Przewodnicząca Rady ogłosił 5 m inut przerwy w obradach. Po wznowieniu
obrad stan radnych obecnych na sesji nada! wynosi 13-tu.

Punkt

17

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żukowice omówiła
Sekretarz Gminy, która poinformowała, że konieczność podjęcia tej uchwały wynika
z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych. Od 1 lipca wchodzą w życie nowe stawki składników
wynagrodzenia. W związku z tym przygotowano projekt uchwały, w którym obniża się
wynagrodzenie Wójta.
W ójt Gminy, zabierając głos, zwrócił się do Rady Gminy z prośbą o podjęcie
przedłożonej uchwały.
- radny Pan Jarosław Szmidt - stwierdził, że Rada Gminy została przez ustawodawcę
postaw iona w niekomfortowej sytuacji. Zaznaczył, że przed chwilą dokonano podsumowania
roku ubiegłego i udzielono Wójtowi absolutorium za jego bardzo dobrą pracę. Poinformował,
że rozmawiając z mieszkańcami słyszy się bardzo dobre zdanie o pracy Wójta. Każdy
z mieszkańców ocenia pracę Wójta i Urzędu Gminy bardzo dobrze. Wszyscy widzą to, że
gmina się rozwija. Zaznaczył, że nie ma w tej chwili legitymacji od mieszkańców do tego,
żeby obniżać Wójtowi pensję. Zwrócił się do Rady Gminy z apelem, aby nie podejmować tej

uchwały, bo byłoby to swoiste „karanie” Wójta. Poinformował, że on osobiście będzie
głosował przeciwko tej uchwale. Stwierdził, że narzucanie nam tego typu rozwiązań, jak to zm uszające nas do obniżenia wynagrodzenia Wójtowi - je st naruszeniem podstawowej zasady
samorządności, tj. prawa do samostanowienia społeczności lokalnej. W yraził zdanie, że my
nie mamy podstaw, żeby obniżyć to wynagrodzenie.
- radny Pan Roman Guzek -

przypomniał, że przed chwilą udzieliliśmy Wójtowi

absolutorium za jego pracę w roku 2017 dla dobra gminy i jej mieszkańców. Kazano nam
„karać” W ójta obniżając mu wynagrodzenie za nagrody, które wziął sobie rząd. Rada nie ma
możliwości przyznawania ekstra nagród dla Wójta, jak to zrobili rządzący dając je sami sobie.
M ożemy nagradzać Wójta tylko ustalając mu odpowiednie wynagrodzenie. Co byście
Państwo zrobili, gdyby Rząd lub Sejm kazali wam zrezygnować z mandatu radnego? Nie
można „ślepo” poddawać się nakazom. Stwierdził, że w tym postępowaniu władzy centralnej
widzi powrót do dawnego systemu i odgórnego sterowania wszystkim. W yraził zdanie, że jest
przeciwny obniżeniu pensji dla Wójta Gminy, na obniżenie której nie zasłużył.
- radny Pan Tomasz Burza - wyraził zdanie, że sytuacja ta jest, jak wiemy, pokłosiem nagród,
które wypłacił sobie rząd. Jak mamy motywować Wójta do ciężkiej pracy, zmniejszając mu
wynagrodzenie. W ójt wykonał bardzo dobrą pracę, gmina pozyskała wiele środków
zewnętrznych. Poinformował, że jest przeciwny tej uchwale.
Po wysłuchaniu wszystkich głosów w przedmiocie tej uchwały Przewodnicząca Rady
poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia W ynagrodzenia Wójta Gminy
Żukowice.
W głosowaniu jawnym, jednogłośnie Rada Gminy nie podjęła Uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żukowice. Projekt uchwały stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Punkt

18

Radni Rady Gminy nie zgłosili żadnych wniosków i interpelacji.

Punkt

19

W sprawach różnych głos zabrali:
- radny pan Roman Guzek - złożył podziękowania dla Wójta Gminy oraz dla strażaków
z jednostek OSP: Brzeg Głogowski, Kłoda i Ruszowice za sprawnie przeprowadzone
11
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Źukow;fc4« Pvz.«iwodł?ib?irł|i*4i Rady Gininy podziękowała radnym i zaproszonymi gościom M
udział i dyskusję. Dokonała zamknięcia XLIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Żukowice.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Wielgus

I-I Beata Stachak
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