
Protokół Nr XXXII/09

z sesji Rady Gminy w stopnicy odbytej w dniu 29 grudnia2009r.

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 15 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecności,
- radny Rady Powiatu Teofil Dresel,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz,
- Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i ochrony Środowiska
Helena Rokita,

- Aplikant radcowski Jakub RóŻycki.
otwarcie sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy o godz. 9.00.
Tematyka ses.f i:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2' Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu, z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanię z działalnoŚci Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy

i przegłosowanie.
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 1 grudnia

2009r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7' Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwaleniarocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami
pozatządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publiczneg o na 201 0 rok,

b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwtązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Stopnica naZ010 rok,

c) przyjęcia Gminnego Programu PrzeciwdziałaniaNarkomanii w Gminie Stopnica
na2010 rok,

d) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stopnica na2010 rok'
e) przyjęcia planu ptacy Komisji Rewizyjnej na2O10 rok,
f) zmian w budzecie gminy na 2009 rok,

g) wydatków budzetu gminy, które nie wygas ająz upływem roku budzetowego,
h) zmian planu finansowe go zakładu budzetowego na 2009 rok.

8. Odpowiedzi na interpelacj e i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
I0. Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesji:
Ad'1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XXXII sesji
Rady Gminy. Powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocność do
podejmowania uchwał (I4 radnych).



2

Ad.z. Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad po czym otworzył
dyskusję'
Zuwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowanianad,porządkiem obrad.
Zaptzyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.
Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłozony do wglądu w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad
treŚcią protokółu.
Zuwagt na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Zaprzyjęciem protokółu głosowało 14 radnych.
Ad.4'5. Wójt Gminy Ryszard Zych złoŻył sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
w okresie między sesjami Rady Gminy oraz infotmację o realizacji uchwał Rady
Gminy podjętych na sesji w dniu 1 grudnia 2009r.
W dalszej części sesji uczestniczyło 15 radnych (przybył radny Ryszard Grzegorczyk).
Przewodnlczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treŚcią sprawozdania'
W dyskusji głos zabrali
- radny Feliks Szczepanlk zapytał czy w kwocie 7LL67 zł' zawierają się wszystkie
wnioski złoŻone przez rolników o zwrot podatku akcyzowego, oraz dlaczego
dokonano zwiększenia środków o kwotę 3.100 zł. na wypłatę wynagrodzenla
pracowników stołówki szkolnej?
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, Że kwota wymieniona
w sprawozdaniu (7LI67 zł')to druga transzaptzekazanych środków zprzeznaczeniem
na zwtot podatku akcyzowe go za drugie półrocze 2009r.
odpowiedzi na drugą częśc pytanta udzieltła Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-
Judasz informując, ze dokonano zwiększenia środkow na wypłatę wynagrodzenia
ponlewaŻ za mało środkow zostało zaplanowane na ten cel'
- radny Krzysztof Zych zapytał gdzie wykonano konserwację oŚwietlenia ulicznego w
ramach środków w kwocie 5.000 zł., oraz zapytał czy mimo przęznaczonych w
budzęcie gminy środków na zakup samochodu słuzbowego w kwocie 100.000 zł'
moŻna go było kupić za 50.000 zł. a nie jak wynika z przedłoŻonej informacji za
94.000 zł.?
W odpowtedzi na pytanie radnego Wojt Gminy poinformował, Że kwota 5.000 zł. to
koszty poniesione na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy zgodnie z
podpisaną umową w ramach biezącego utrzymanta. odnosząc się do pytania
związanego z zakupem samochodu słuzbowego poinformował' Że cena samochodu
wynikła z przeprowadzonego przetargls na zakup samochodu.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania'
Za przyjęciem spraw ozdania głosowało l 5 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacją o realizacii uchwał
Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 1 grudnia 2009r.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem informacj i głosowało 1 5 radnych'
Sprawozdanle oraz informacja stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.6. Interpelacj e i zapytania radnych.
- radny Feliks Szczepanlk zapytał na czyj wniosek i czy od 1 stycznia zostaną
wprowadzone nowe stawki opłat za wodę?
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- radny Jerzy Cichoń zapytał czy wszystkie ulice w Stopnicy posiadają tablice
informujące o ich nazwie otaz zwrócił uwagę na brakującą tablióę infoińującą o
nazwie ulicy ,,Żrodła''. W dalszej wypowied ń zapytał czy jednakowo są traktowani
wszyscy mieszkańcy Mietla? Zada1ąc to pytanie miał na uwadze problem oświetlenia
ulicznego przy drodze w kierunku ,'starego'' Mietla gdzie równiez znajdują się
zabudowania. Następnie radny zapytał czy w roku biezącym wykorzyst ano juŻ z
budzetu gminy środki zaplanowane na odśniezanie? Zwrocił uwagę, Że ze strony
gminy nie podjęto żadnych czynności podczas pierwszych opadów Śniegu gdz|e
zasypane ulice i chodniki w Stopnicy stały się zbyt uciązliwe dla ich użytkownikow.
- radny Jan Kowall|< zapytał czy Firma TAMAX kontaktowała się z |Jrzęd,em Gminy
w temacie proponowanych stawek za odbior śmieci?
- radny Czesław Sztuk zapytał jaka firma została wybrana do odśnieŻania dróg na
terenie gminy na rok 2009lŻ010?
Ad'7. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał:_ W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica Z
organizacjami pozatządowymi oraz innymi podrniotami prowadzącymi dzi,ałalnoŚó
pozytku publiczneg o na 2010r.
W dyskusji głos zabrali
- radny Cezary Borowiec zapytał jaka kwota planowana jest w projekcie budzetu
gminy na rea|izację zadań określonych w programie, oraz czy istnieje mozliwość
udzielenia dotacji nowo utworzonym stowarzyszeniom?
W odpowiędzi na pytanie radnego Skarbnik Gminy poinformowała, Że w projekcie
budzetu gminy załoŻono kwotę 80.000 zł. tj. w wysokości roku 20Og. Poinformowała
równiez' Że w miarę zgłoszonych potrzeb w zakresie realiza cji przez stowarzyszenia
zadan o zasięgu gminnym kwota moze ulec zmianie.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania. Zaprzyjęciem uchwały głosowało 15 radnych
Przewodniczący Rady Gminy otworzyl dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w Sprawie ptzyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2010 rok.
Z uwagi fla brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania. Zaprzyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przęciwdziałanta Narkomanii w Gminie
Stopnica na 2010 rok.
W dyskusji głos zabrali
- w nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń w sprawie zorganizowania spotkania
rniędzy innymi w temacie przectwdziałania narkomanii radny Jerzy Cichoń zapytał 1ak
przedstawia się wspołpraca Urzędu Grniny ze szkołami z terenu naszej gminy.
Zdaniem radnego podczas omawiania w/w projektu uchwały na sesji Rady Gminy
winni być obecni szczegolnie Dyrektorzy Szkół przedstawiając Radzie informację w
przedmiotowej sprawie. Zdaniem radnego zbyt małe wydatki zap|anowano w
projekcie uchwały na realizację Gminnego Progratnu Przeciwdztałania Narkomanii.
Kończąc wypowiedź zgłoslł propozycję aby w porządku obrad najbliŻszych sesji Rady
Gminy zamięŚciÓ punkt dotyczący omówienia problemu narkomanii.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Cichonia, Przewodniczący Rady Gminy
ponownie przypomniał, Żę zgodnie z przyjętymi ustaleniami zostało zorgantzowane
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spotkanie w ktorym udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju,
Szef Wydziału Prewencji KPP, Komendant Komisariatu Policji w Stopnicy i
Dzielnicowy, Dyrektorzy Szkół: liceum, gimnazjum i podstawowej' Wójt oraz
pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni rniędzy innymi Za realizację zadan
okreŚlonych w Gminnym Programie Przectwdziałanta Narkomanli, zabrakło natomiast
wnioskodawców ktorymi byli radni (obecnych było 3 radnych). Kończąc wypowiedŹ
poinformował, Że z uwagi na brak zainteresowania radnych powyŻszym problemem
spotkanie takie w najbliŻszym czasie nie odbędzie się.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwaĘ przystąpiono do
głosowania. Zaprzyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
_ w sprawi e przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stopnica na 20l0 rok.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania. Zaprzyjęciem uchwały głosowało 15 radnych'
- w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na2010 rok.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowani a. Za przyjęciem uchwały głosowało 1 5 radnych'
- w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok.
W nawiązaniu do treści projektu uchwały Skarbnik Gminy poinformowaŁa, Że w
stosunku do projektu uchwały omawianego na posiedzeniach komisji nastąpiły zmiany
wysokości kwot zapisanych w załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały w kolumnie ,, przed
zmianĘ' i ,,po zmianle" z uwagi na wydane w tym czasie Zarządzenia Wojta Gminy w
sprawie zmtan w budzecie gminy.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono go
głosowania.
Za przyjęciem uchwaĘ głosowało 14 radnych. ( radny R. Grzegorczyk chwilowo
nieobecny)
- w sprawie wydatków budzetu gminy, które nie wygasają Z upĘwem roku
budzetowego.
W nawiązaniu do treści projektu uchwały Skarbnik Gminy poinformowała, Że zmtanie
ulega załącznik Nr 1 uzupełniony o zadante zapisane w Lp. 7 ,,zakup samochodu
słuŻbowego'' za kwotę ,,94.400 Zł'" oraz załącznik Nr 2 uzupełniony o Lp.IV

''Administracja 
publiczna - urzędy gmin'' o kwotę ,,94.400 zł." zapisaną w kolumnie

10 - wydatki majątkowe'
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania. Zaprzyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- w sprawie zmian planu finansowego zakładu budzetowego na 2009 rok .

Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania. Zaprzyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.8' odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Wójt Gminy
informując:
- w wyniku przeprowadzonej anallzy przedłoŻonej przez Kierownika ZGK kalkulacji
stanowiącej załącznik do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzanta Ściekow, Wojt Gminy nie znalazł uzasadnienia
do odrzucenta wniosku w zwtązku, Z powyższym przedłoŻone taryfy zostały
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zatwierdzone. Zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzją Kierownika Zal<ładu z
dniem 1 stycznia 2010 r. zostanie wprowadzona podwyŻka ceny wody i ścieków w
oparciu o przeprow adzonąkalkulacj ą kosztów.
- tablice informacyjne o nazwie ulic zostały zakupione i zamontowane. Po
sprawdzeni u brakuj ące tab l i ce zostanąuzup ełn ione.
- problem dotyczący remontu oświetlenia ulicznego w m. Mietel zostanie rozpoznany
przezZastępcę Wójta Gminy po czymzostanąpodjęte dalsze czynności,
- w czasię ostatnich opadów śniegu chodniki podległe gminie były odśnięzone, nie
odśniężono natomiast chodnikow przylegających do posesjt gdzie obowiązek ten
spoczywa na właścicielu posesji' Mając nauwadze zbyt wysoki koszt odŚniezania oruz
informacje dotyczące poprawy warunków atmosferycznych (ocieplenie) nie podjęto
czynności związanych z odśnieŻaniem dróg i wywozeniem Śniegu.
- przedstawiciele Firmy TAMAX nie prowadzili rozmow zlJrzędem Gminy na temat
odbioru Śmieci. JeŻeli termin spotkania zostanie ustalony, zainteresowani radni
zostanąpowiadomieni.
W uzupełnieniu wypowiedzi Wojta Gminy zwtązanej Z odbiorem śmieci,
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod rozwagę problem dalszego korzystania z
gminnego wysypiska. Zgłos1ł propozycj ę Zotganlzowania w tym temacie spotkania
radnych.
- odpowiadając na pytanie dotyczące umowy zawartej na odśnieżanie dróg Wójt
Gminy poinformował, Że unięwazniono przetarg na usługi związane z odśnięŻaniem.
obecnie usługi te na zlecenie gminy wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w
Stopnicy.
Nawiąując do dyskusji radnych w temacie odśniezania dróg Przewodniczący Rady
Gminy zwrócił uwagę' że zbyt wysokie wydatki poniesione na odśnieŻanie obniżają
Środki budzetu gminy dlatego teŻ zarządca drogi winien zminimalizowac jak
najbardziej skutki zimy .

4d.9. Wolne wnioski i zapytania.
- Prezes Zarządu PSL radny Cezary Borowiec złoŻył Życzenia noworoczne w imieniu
eurodeputowanego dr Czesława Siekierskiego, posła na sejm RP Adama Pałysa,
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa oruz Zarządu PSL.
-Przewodniczący Rady Gminy przekazał Życzenia noworoczne otrzymane od Posła na
s'ejm RP Andrzeja PaĘsa' Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Wojewodztwa
Swiętokrzyskiego Adama Jarubasa otaz złoŻył Życzenia noworoczne w imieniu
własnym.
- radny Rady Powiatu Teofil Dresel złoŻył Życzenia noworoczne w imieniu własnym
oraz Zarządu i Starosty Buskiego.
Ad.10. Z uwagl na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za
udział w sesji po czymuznał sesję za zakonczoną.
Zakonczenie sesji nastąpiło o godz.10.30.

Proto

Zofta


