
Protokół Nr XXII/O9

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 27 lutego 2009r.

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 14 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecności,
- radny Rady Powiatu Teofil Dresel,
- przedstawiciele Rady Powiatu Swiętokrzyskiej Izby Rolniczej w Busku- Zdroju:

Barbara Robak, Jan Łukasik,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski'
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Barbaru Sikorska-Judasz,
- Przedstawiciel Firmy TAMAX Szczepan Cieślak
- radcaprawny Wojciech Zręda

- otwarcie sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy o godz. 9.00.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2' Przyjęcie porządku obrad,
3. Interpelacje i zapytaniaradnych,
4. Wolne wnioski i zapytania
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zamiaruprzekształcenia Szkoły Podstawowej w Smogorzowie w Szkołę Filialną
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy,

b) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Strzałkowie w szkołę Filialna
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy'

c) zamiaruprzekształcenia Szkoły Podstawowejw CzyŻowie w Szkołę Filialną
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy

d) zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata2OO$-2OI3 i następne,
e) zmianw budzecie gminy na2O09r.! 6. Odpowi edzi na interpelacj e i zapytania radnych.

7. Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesji:
Ad.l. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XXII sesji
Rady Gminy. Powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocnośó do
podejmowania uchwał. (I4 radnych)
Ad.z. Do przesłanego radnym porządku obrad Przewodniczący Rady Grniny zgłoslł
wniosek o wprowadzenie następujących zmlan:

'' dodanie ppkt d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu
Rewitalizacji na lata2008-2013 i następne orazppkt e) podjęcie uchwały w sprawie
zmian w budzęcie gminy na 2009 rok. Po czym otworzył dyskusję nad treścią
porządku obrad.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Ktzysztof Zych zgłoslł wniosek o przeniesienie punktu ,,Wolne wnioski i
zapytania" przed punkt ,,podjęcie uchwał''. Wniosek swój uzasadnił tym, Że w sesji
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Rady Gminy uczestniczą rodzice dzieci ze szkoł podstawowych planowanych do
przekształcenia w szkoĘ filialne w związku z czym będzie mózliwośó wysłuchania
opinii rodziców przed podj ęciem uchwały.
- radny Jan Kowalik poparł wniosek radnego KrzysztofaZycha.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania nad wnioskami:
- dodanie ppkt d) uchwała w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji na
lata 2008-20 1 3 i następne.
Zaprzyjęciem wniosku głosowało 14 radnych'
- dodanie ppkt e) uchwała w sprawie zmianw budzecie gminy na 2009 rok
Zaprzyjęciem wniosku głosowało 14 radnych.
- przeniesienie punktu wolne wnioski i zapytania zpkt.6 do pkt 4.
Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, 1 radny głosował przeciw,4 radnych
wstrzymało się od głosu.
Urvzględniając przyjęte wnioski Przewo dniczący Rady Gminy od'czytał porządek
obrad po czym poinformował, Że w sesji Rady Gminy uczestiiczą przedstawiciele
Firmy TAMAX których zaproszono celem omówienia spraw związanych z odbiorem
śmieci zterenunaszej Gminy. Zgłosiłpropozycję aby dyikusja na temat śmieci odbyła
się przed punktem ,,interpelacje i zapytania radnych';'
Przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad' Za przyjęciem porządku obrad
głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Że na poprzedniej sesji Rady Gminy w
wyniku prowadzonej dyskusji odrzucono projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nięruchomości w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz oproŻniania zbiorników bezodpływowych. Zwtoc1ł
uwagę' Że stawki określone w projekcie uchwały zostały wpisane w oparciu o
przedłoŻoną kalkulacj ę przez firmę TAMAX na co radni wnieśli sprzeciw, poniewaz
w wyniku prowadzonych rozmów z mieszkańcamj gmin ościennyci okazało^się, Że w
gminach tych stawki opłat sąznacznie niŻsze. Zwroc1ł rownieŻuwagę na fakt, Że choć
Rada Gminy nie podjęła jeszcze uchwały w sprawie górnych stawek opłat zaŚmieci to
firma TAMAX przesłała mieszkańcom naszej gminy faktury za świab'czone usługi w
zakresie odbioru śmieci wpisując kwoty wyliczone wg kalkulacji.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu przedstawicielowi Firmy TAMAX
Szczepanowi Cieślak który poinformował zebranych, Ze proponowane przez firmę
stawki opłat za odbiór śmieciu uzaleŻnione są wielu czynników które przedstawiono
w kalkulacji. Zwrocił uwagę, że na podwyzkę odbioru Śmieci Znaczny wpływ ma
podwyzka kosztów składowania odpadów, obecne ceny to od 180 do 220 zł' zi 1 tonę
wywiezionych odpadów natomiast porównując do lat poprzednich byĘ to ceny od 50
do 70 zł. ]ak wynika z powyŻszego 60%o kosztów wywozonych oópadów stanowi
opłata za ich składowanie. W dalszej wypowiedzi zwroc;ł rowniei uwagę' Że na
wysokośó ceny wpływa system odbioru odpadów (system pojemnikowy jest dtoŻszy)'
W dalszej częŚci sesji Przedstawiciel Firmy Tamax udzielił odpowiełzi na zad,ane
przez radnych i sołtysów pytanta dotyczące odbioru Śrnieci A szCza;lolnie obnizki ceny.
W podsumowaniu prowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zwrocił się do
przedstawiciela Firmy TAMAX o ptzeanalizowanie zgłoszonyci wniosków i
przedłoŻenie nowej kalkulacji mając nauwad,ze obnizkę ceny.
Ad.3. Interpelacj e i zapytania radnych.
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- radny Krzysztof Zych odnosząc się projektów uchwał w sprawie zamiaru
przekształcenia Szkół Podstawowych W: Smogorzowie, Strzałkowie i CzyŻowie
zapytał cyt. ,jak zlikwidujemy te szkoły na przykład w raziejakiejś katastrofy zostaje
tylko jedna na gminie Stopnica na przykład wybuchnie gaz"gdzió k dzieci po;oą do
szkoły'',,,proponuj ę Żeby pozostawió szkoły tak jak były,,
- radny Czesław Sztuk zwtoc1ł uwagę' ze projekty uchwał w swej treŚci przewidują
zamiar przekształcenia szkoł a nie ich likwid acji. Przypomniał, ze ostatec zny tetmin
podjęcia uchwały o przekształceniu szkoły to *i..ią. maj. Zd'aniem radnego
omawiając problem oświaty oraz zamiaru przekształcenia szkoł naleŻy wziąÓ pód
uwagę liczbę dzieci w poszczególnych klasach aby poprzez przekształcenie nie
powstały zbytltczebne klasy w SP w Stopnicy'
Ad.4. Wolne wnioski i zapytania.
- radny Gtzegorz Rokosz, nawiązując do projektów uchwał w spraw ie ptzekształcenia
szkół poinformował, Że w przypadku nie podjęcia uchwał istnieje załozlnie połączenia
klas w 2- oddziały 3- klasowe.
- radny Cezary Borowiec zapytał, jaki przepis prawny reguluje mozliwość połączenia
klas IV,V,VI w jeden oddział?
- mieszkaniec wsi Konary p. KwaŚniewski zapytał Wójta cyt. ,,dlac zego przez siłę
chce nam zabraÓ szkołę''? W dalszej wypowiedzi zwtoc1ł uwagę' Że dzieci
uczęszczające do SP Smogorzów bardzo dobrze się uczą korzystając ze Środków
unijnych uczestniczą w organizowanych wycieczkach więc czy iakić ru*. warunki
będą mieć zapewnione w SP w Stopnicy (w Smogorzowie przypad'akilkoro dzieci na
jednego nauczyciela). Kończąc .vflpowiedź poddał pod rózwagę pojawiającą się z
przyszĘm rokiem tendencję wzrostową dzieci co wpłynie na 

'yt.'u.;ę 
f,rnansową

szkoły.
- mieszkaniec wsi Smogorzów p. Wójclk _ nawiązując do projektu uchwały w sprawie
zamiaru likwidacji szkoły i utworzeniu filii otaz przęznaczęnia wolnych pomieszczeń
w budynku szkoły na świetlice wiejską czy pomieszczente dla straŻy zapytał Wójta
Gminy gdzie przeniesie dzieciw przypadkach losowych np. poŻaru* śp w Stopnicy?
Przewodniczący Rady Grniny zwroclł uwagę aby mówcy zaiierali głos Ściśle na temat
związany z projektem uchwały po czym zwrocIł się do Pana Wojcika o wyłączenie
kamery i zaprzestania nagrywania sesji do czasu powzięcia informaóji w tym temacie'
- radny Stanisław Kozera zwroc1ł uwagę' ze problem przekształcenia szkół jest
trudnym problemem szczegolnie dla radnych ktorzy w Ę sprawie muSZą poójąe
decyzję, dlatego teŻ zwtócił się do radnych o rozwugę pod.'as głosow ania nad,
projektami uchwał.
- radny Jan Kowalik zwrócił uwagę, ze odległośó miejscowości CzyŻow od Szkoły
Podstawowej w Stopnicy to ok. 10 km w związku z czym przekształcenie szkoĘ i
dowoz dzieci nie wpłynie korzystnie dla dobra dziecka' W dalśzej wypowied zi zwrocił
się z pytaniem jakie oszczędności finansowe powstanąz chw1lą-prićuształcenia szkół
oraz jakie będą koszty dowozu dziec|?
- radny Ryszard Grzegorczyk przypomniał, Źe likwidacji uległa równieŻ Szkoła
Podstawowa w Skrobaczowie a dzieci tam uczęszczające przeniesióno do SP Stopnica.
Po pewnym czasie w wyniku prowadzonych rozm ow Z dziećmi okazało się, że nie
chcą wróció do szkoły w Skrobaczowie choó dla niektorych z nich odległość od
miejsca zamięszkania do szkoły to kilka metrów.
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- mieszkaniec wsi Smogorzów p. Wójcik - nawi ązując do informacji prasowych na
temat pozyskania przez gminę Stopnica środków na odbudowę 

',zamk"u';w Stopnicy z
przeznaczeniem na dom kultury zwroc1ł uwagę' że nie należy dla tej inwestycji-szukaó
oszczędności w budzecie kosztem zamykania szkoł - cyt.,,małych dómów kultury,,.
- mieszkaniec wsi Konary p. Kwaśniewski poinformował, Że w Szkole Podstawówej w
Smogorzowie posiada pracownię komputerową gdzie na 1 ucznia klasy I-III przypada
1 komputer natomiast w klasach IV-VI na 2 uczniów 1 komputó.' Nuu.ry.i.t.
przychodzą nieodpłatnie na róŻne zĄęcia organizow ane z dziecmi np. W czasie ferii.
W nawiązaniu do prowadzonej dyskusji i zgłoszonych pytan wo.;t Gminy Ryszard
Zych poinformował, że corocznie w miesiącu lutym poddawany 1esi dyskusji problem
oświaty na terenie gminy. Prowadząc dyskusję w temacie ós*iuty .'u pio*r"y11
miejscu jest dobro dziecka a w następnej kolejności sprawy finansowó, kudro*e. od 5lat prowadzono rozmowy Z Dyrektorami Szkół na temat przekształcenia szkoł i
tworzenia Stowarzyszen. Zorganizowano dla nauczycieli i Dyrektorów Szkół wyjazd
do takich placówek lecz pomysł ten nie został przeniesiony nu teren naszej gńiny
celem poprawy sytuacji finansowej oświaty. odnosząc się jo hczby dzieci w SP w
Stopnicy poinformował, że stan liczebny ulega corocznie zmnićiszeniu poniewaz
liczba uczni konczących gimnazjum jest znacznie wyŻszaniz klas Vi które pizechodzą
do I kl gimnazjum. W związku z powyŻszym nie jest problemem przeniesienie trzech
roczników tj. kl.IV' V i VI ze szkoł wymienionych w projektach uchwał do SP w
Stopnicy. Przypornniał, Że na jednej zpoprzednich sesji Rady Grniny mieszkaniec wsi
Smogorzów zgłoslł potrzebę przeprowadzente remontu budynku Szkoły w
Smogorzowie poniewaŻ odlatujące tynki mogą byc zagrozeniem dia przebywających
tam dzieci' nie widzi natomiast zadnego zagroŻenia typu poŻar czy innó w uuoyńku sl
Stopnica. Gmina nie dofinansowuje szkoły jeŻeli klasa ii"ry pri"ciętnie 25 uczni' W
sprawie mozliwości łączenia klas wystąpił Rzecznik Praw otywatelskich do
Ministerstwa Edukacji lecz brak jeszcze danych w tym temacie. Zwrócił uwagę, Że
sytuacja finansowa szkoł spowodowana małąliczbą dzieci Zmusza do wprow adzęnia
łączeń klas' Jako przykładpodał klasę VI SP w Smogorzowie ktoraliczy 4-ro uczniów
gdzie program nauczania przewiduj e 29 godz' w związku z powyŻszym dla tej liczby
dzieci winien byc zatrudniony nauczyciel w wymiarzę pow. 1,5 et. W prżypadku
zatrudnienianauczyciela dyplomowanego oddziałtaki kosztuje gminę tol.6a0,sÓ zł.
Podjęcie uchwał o zamiarze przekształcenia szkół otwiera dyskusję w temacie oświaty
Z' rodzicami uczniów i Kuratorem oświaty. ostateczna decyzja w sprawie
przekształcenia szkół nastąpi w miesiącu maju. Wszystkie szkoły ni trenie gminy
realizują programy unijne jednak istnieje mozliwość wypłaty wynagrod zenia dia
nauczyciela realtzującego program w ramach tych środków lub moze-obowiązki te
wykonywac społecznie, nie przyjmuje się natomiast pojęcla, Że cyt',,pracuje za
darmo''. odnosząc się do problemu dowozu poinformo*ił, z" z rucji dówozu dzieci do
Gimnazjum autobusy szkolne dojeŻdŻajądo każdej miejscowości w związku z czym
nie będzie problemu zabtac kilka młodszych dzieci' Powstaną oszczędności finansowe
poniewaz np.z 3 szóstych klas ze szkół wymienionych w projektach uchwał powstanie
jeden odział w SP w Stopnicy lecz nie łączony z młodszymi rocznikami a z racji
połączenia odejdą dwa oddziały i związane z tym zatrudnienie nauczycieii.
odpowiadając na kolejne pytania poinformował, Że odbudowę zamku z udziałem
środków unijnych nie na|eŻy łączyc z l1kwidacją szkół poniewaŻ będzie to dom
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kultury słuŻący dla mieszkańców zterenu całej gminy a szczególnie uczniów Szkoły
Podstawowej, Gimnazjum oraz szkoły średniej w Stopnicy. Zwrócił uwagę, Że Szkoła
Podstawowa w Stopnicy równiez posiada pracownię komputerową wyposazoną w
odpowiednią liczbę komputerów' odnosząc się do Szkoły Podstawowej w
Smogorzowie Wójt Gminy przypomniał, Że w zwtązku z moŻliwością pozyskania
środkow unijnych na rewitalizację wsi Rada Gminy na ostatniej sesji podjęła uchwałę
w sprawie wydzielenia w budynku Szkoły w Smogorzowie pomieszczeń na świetlicę
wiejską. Koncząc wypowiedź zwroc1ł uwagę' Że podjęcie uchwał o zamiarze
przekształcenia otwiera jedynie dyskusję w temacie oświaty natomiast o fakcie
ptzekształcenia danej szkoły zadecydują radni w miesiącu maju.
Przed przystąpieniem do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poinformował
uczestniczącego w obradach sesji p. Wójcika, Że zgodnie z obowiązującym prawem w
tym zakresie moze włączyc kamerę.
Następnie w temacie oświaty głos zabrali
- radny Jan Kowalik odnosząc się do wypowiedzi Wójta Gminy w sprawie tworzenia
Stowarzyszeń poinformował, że z uwagi na malejącąticzbę dzięci prawdopodobnie
r ow nież S t ow arzy s zenia u l e gł o by r o zw iązaniu.
- W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Wójt Gminy poinformował, że tworzenie
Stowarzyszeń znacznie obniza koszty danej placówki poniewaz przy zattudnieniu nie
obowiązuje karta nauczyciela a więc wymiar czasu pracy. odnosząc się do łączenia
klas zwrócił uwagę' jak finansowo zostanie obciązony budzet gminy w przypadku
zakazu łączenia klas.
- radny Czesław Sztuk zwroclł uwagę, ze budżet gminy staó na utrzymanie oŚwiaty
jednak problem naleŻy rczpatrywać pod kątem ekonomicznych gd'zie oprócz oświaty
planowane są do realizacji inwestycje z udziałem środków unijnych i nie wykonanie
ich w terminie rownieŻ grozi karami dla gminy.
- radny Cezary Borowiec poinformował, Że uczestniczący w posiedzeniach Komisji
dyrektorzy Szkół wypowiedzieli się na temat łącznia klas, gdzie ich zd'aniem istnieje
mozliwośó nauczania w przypadku łączenia 2 klas natomiast nierealnym jest
nauczanie w oddziale 3 klasowym' Zwrocił uwagę, Że projekty organizacyjne szkoł
za\l'lterdza Wójt Gminy w miesiącu maju na co Rada Gminy nie ma wpływu i byó
moŻe w przypadku nie przekształcenia szkół nastąpi połączenie 3 roczników w jeden
oddział. Mając nauwadze dobro dzieckaproblem ten poddał pod rozwagę.
- radna Danuta Szczepanlk przypomniała, Że likwidacji uległa Szkoła Podstawowa w
Mietlu o którą jako radna ,,walczyła'', jednak dzieci ktore obecnie uczęszczają do SP w
Stopnicy nie chciałyby wróció do Szkoły w Mietlu.
- radny Krzysztof Zych zgłoslł wniosek aby do czasu wyjaśnienia problemu łączenia
klas nie wprowadzac Żadnych zmian w szkołach wymienionych w projektach uchwał.
- mieszkanka wsi Smogorzów zapytała czy istnieje mozliwośÓ utworzenia przedszko|a
w Smogorzowie dla 4-5 letnich dzieci? Poinformowała, ze obecnie jest chętnych 15
dzieci.
- radny Grzegorz Rokosz zgłoslł wniosek o zamknięcie dyskusji na temat oświaty i o
przystąpienie do głosowani a nad proj ektami uchwał.
- w odpowiedzi na pytanie dotyczące przedszkola w Smogorzowie Wojt Gminy
poinformował, Że zgodnie z podpisaną umową Z Marszałkiem Województwa
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Świętokrzyskiego Przedszkole w Smogorzowie będzie otwarte z dniem 1 września
2009r. na okres 2 lat.
Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał:
- w Sprawie zamtaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Smogorzowie w Szkołę
Filialną Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy.
Z uwagi fla brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, 4 radnych głosowało
przectw,4 radnychwstrzymało się od głosu.
- w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Strzałkowie w Szkołę
Filialną Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnyrn w Stopnicy.
Zuwagi na brak dyskusji po oczytaniu projektu uchwały przystąliono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych , 4 radnych głosowało ptzeciw, 4
radnych wstrzymało się od głosu'
- w sprawle Zam:raru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czyzowie w Szkołę
Filialną Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Jan Kowalik zwrócił uwagę, ze odległoŚÓ Szkoły Podstawowej w Stopnicy od
miejscowości CzyŻów to około 10 km' do Szkoły Podstawowej w CzyŻowie łącznie z
klasą ,,o" uczęszcza 46 dzieci. Zdaniem radnego utworzenie filii nie zwalnia z
kosztów ltrzymania budynku. W związku z powyŻszym poddał pod rozwagę problem
przekształcenia Szkoły w Czy Żow ie.
Z uwagt na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwĄ przystąpiono do
głosowania'
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, 5 radnych głosowało przeciw, 3 radnych
wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie Zmlany Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2008-2013 i następne.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
W dalszej części sesji głos zabtał radny Krzysztof Zych który zgłosił wniosek o
zamieszczenie w protokóle z sesji imiennego wykazu z głosowania nad uchwałami w
sprawie zam:raru przekształcenia szkoł.
W odpowiedzi na wniosek radnego Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, Żę
wniosek nie moze byÓ przyjęty ponieważ został zgłoszony po ptzeprowadzonym
głosowaniu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie
zmian w budzecie gminy na 2009 rok.
Z uwagi fla brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania' Zaprzyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
W związku z tym, ze interpelacje i zapytania radnych dotyczyŁy Spraw oŚwiaty i
zostały omówione podczas dyskusji prowadzonej na projektami uchwał w sprawie
zamiaruprzekształcenia szkół przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.
Nawiązując do wniosku Stowarzyszenta Miast Krola Kazimierza Więlkiego oraz
deklaracji Rady Gminy o przystąpieniu do Stowarzyszenia, Przewodniczący Rady
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Gminy zwrocił się do radnych o ustanowienie przedstawiciel a zgłaszając kandydaturę
Wójta Gminy Ryszarda Zycha.
Z uwagt na brak dalszych zgłoszen zaprzyjęciern kandydatury Wójta Gminy Ryszarda
Zycha na przedstawiciela Gminy Stopnica głosowało l4 radnych' 

'

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z treścią odpowied zi udzielonej przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddziił w Kielcach w spiawie
wyznaczenia dodatkowego przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 7j w m.
Smogorzów. Pismo w przedmiotowej sprawie stanŃi ,ałączn]L do niniejszego
protokółu.
Skarbnik Gminy Barbaru Sikorska-Judasz zapoznała radnych Z treŚcią pisma
skierowanego do RIo w Kielcach w sprawie sprostowania oózywistych pomyłek w
Uchwale budzetowej Nr XXI/1/09 Z dnia I7 lutego 2009r. Radni nie wnieśli
zastrzęŻeń do treści pisma. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik d,o
niniej szego protokółu.
- radny Czesław Sztuk zwrocił uwagę aby w treści przetargu ogłaszanego przezgminę
na wykonanie danego zadania warunkiem przystąpienia dó prźetargu u"yłó wytńanie
takich samych obiektow lub równowaŻnych' Zd,aniem radnógo ań zapis spowoduje,
że do ptzetargu przystąpi więcej oferentów.
Ad'7 . Z ułagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za
udziałw sesji po czymuznał sesję za zakonczoną.
Zakonczenie sesji nastąpiło o godz. 12'30.
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