
Protokół Nr XXIX/O9

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 6 października 2009r.

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 13 na stan 15,
- sohysi wg listy obecnoŚci,
- radny Rady Powiatu Teofil Dresel,
- przedstawiciel Rady Powiatu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Busku-Zdroju
Barbara Robak,

- 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,! - rudcaprawny Wojciech Zręda

otwarcię sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy o godz. 9.00
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2' Przyjęcte porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmtan w budzecie gminy na2009 rok (2 uchwały)'
b) zmiany uchwały Nr XXV/25109 w sprawie zacirynięciapoŻyczki.

5. Odpowiedzina interpelacj e i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesji:
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XXIX sesji
Rady Gminy. Powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocność do\' podejmowania uchwał. (10 radnych)
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad po czym otworzył
dyskusję'
Z uwagt na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Zaprzyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych.
W dalszej części sesji uczestniczyło 11 radnych przybył radny Ryszard Grzegorczyk.
Ad.3. Interpelacj e i zapytania radnych
- radny Jerzy Cichoń zwrocił się z pytaniem czy jest prawdą , Że w zamian za
zamontowanie masztu telefonii komórkowej mtała być wyremontowana i
podświetlonawieŻa straŻacka? Zdaniem radnego wtęŻanlszczeje i wymaga remontu.
- radny Krzysztof Zych zapytaŁ kto zniszczył drogę łączącą miejscowości
Smogorzów-Topola oraz dlaczego na tej drodze brak znaku zakazu wjazdu pojazdów
o ponadnormatywnym ctęŻatze ( odpowie dż na piŚmie).
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- radny Jan Kowalik zapytał czy w roku bieżącym zostanie wykonane asfaltowanie
dróg na teręnie gminy skoro termin zakończenia tego zadania upływa z dniem
I7.10.2009r.?
- radny Cezary Borowiec zgłosił wniosek w sprawie częstszego usuwania śmieci
pochodzących z cmentarza, przywrócenia płyty stadionu do stanu przed zntszczeniem
oraz wykonania skoczni w dal.
W dalszej części sesji uczestniczyło 12 radnychprzybył radny Czesław Sztuk.
- radny Jeruy Cichoń zapytał czy w projekcie odbudowy Zamku w Stopnicy zna1duje
się sala kinowa?
Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał:
- w sprawie zmian w budzecie grniny na 2009 rok.
W dyskusji głos zabrali:
- Przewodnlczący Rady Gminy Krzysztof Tułak zapytał jakie zakupy inwestycy.jne
planowane są W ramach środkow określonych w dziale 801 paragrafie 6060 dotyczy
kwoty 7.400 zł. oraz w dziele 853 paragrafie 6068,6069 d,otyczy kwot II.39O zł. i
2010 zł? W dalszej wypowiedzi zapytał dla kogo przeznaczone są Środki okreŚlone w
paragrafte 4I78 i 4I79 na wynagrodzentabezosobowe?
odpowiedzi na powyŻsze pytanie udzieliła Skarbnik Gminy informując, Że w ramach
wydatków na zakupy inwestycyjne zakupione zostaną komputery, tablice interaktywne
i inne wyposazenie (Środki tr'wałe) zgodnie z rea|izacją projektu. Wydatki zapisane w
projekcie uchwały na wynagrodzenie bezosobowe pochodzą Z zewnfitz i
przęznaczone Sąna wypłatę wynagrodzenia dla osób realizujących projekt'
W uzupełnieniu wypowiedzi p. Skarbnik radny Cezary Borowiec poinformował, Że
Środki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz |nnych osób rea|izląących projekt ujęte
są w projekcie dlatego teŻ naleŻy wprowadzić je do budzetu gminy i wypłació
wynagrodzenre.
Z uwagt na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystryiono do
głosowania.
W dalszej części sesji uczestniczyło 13 radnych , przybyła radna Alina Rzepa.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało |2 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok.
W dyskusji głos zabrali
- radny Cezary Borowiec zapytał d|aczego w projekcie uchwały zapisana kwota
poŻyczki została podwyŻszona z 573.000 zł. na co Rada Gminy podjęła juz wcześniej
uchwałę, do kwoty 975.476 zł.
W odpowiedzi na pytanie radnego Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz
szczegółowo omówiła zapisy zawarte w załączniku Nr 4 do projektu uchwały po czym
zwroctła uwagę' Że nie jest to poŻyczka |ecz kredyt' W dalszej wypowiedzi
poinformowała, Że wy|iczona kwota kredytu zapisana w projekcie uchwały brakuje do
wyrównania kwoty deficytu który wynosi 5.02I.845,00 zł.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwaĘ przystryiono do
głosowania'
Za przyjęciem uchwaĘ głosowało 11 radnych, 1 radny głosował ptzeciw, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/25/09 w sprawie ZacląEnlęcia poŻyczki.
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W nawiązaniu do treści projektu uchwały Skarbnik Gminy zgłos!ła poprawki
polegające na dodaniu w $ 1 pkt 1:

- w pierwszym zdaniu po punkcie 1 dopisaó ,,i 2''
- dopisaó ppkt c) o treści: ,,$ 3 pkt 2 zabezpieczeniem spłaty poŻyczki będzie weksel

in blanco wtaz z deklaracjąwrkslową''.
Z uwagi na brak dyskusji po od,czytaniu projektu uchwały przystąriono do
głosowania.
Za przyjęciem uchwaĘ głosowało 10 radnych, przeciw głosował 1 radny, 2 radnych
wstrzymało się od głosu.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.5 odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Wójt Gminy który
poinformował:
- wniosek dotyczący wyremontowania i podŚwietlenia wiezy straŻackiej w zamian za
zamontowanie masztu telefonii komórkowej zostanie przesłany do Zarządu oSP w
Stopnicy celem udzielenia informacji w tej sprawie,
- w projekcie odbudowy zamku nie ujęto sali kinowej,
- problem zniszczenia drogi Smogorzow-Topola zostanie rozpoznany celem podjęcia
dalszych czynności'
- w sprawie upływającego terminu asfaltowania dróg skierowano do Przedsiębiorstwa

Robót Drogowo-Mostowych ,,CEZET'' Starachowice pismo informujące wykonawcę'
że w ruzie niekorzystnej pogody (opady) gmina nie wyazi zgody 

''u 
p-*ud zenie pric

przy remoncie dróg.
- wniosek w sprawie częstszego usuwania śmieci pochodzących z cmentarza zostanie
przesłany do ProboszczaParafti w Stopnicy.
- ptzywtocenie płyty stadionu do stanu pierwotne go |eŻy w gestii gminy' na budowę
skoczni w dal zostanie ogłoszony przetargponieważ zadantatego nie możnazlecicbez
przetargu firmię wykonującej obecnie prace na stadionie,
Ad.6. Wolne wnioski i zapytanta.
- radny Cezary Borowiec poruszył problem urządzenia sali widowiskowej w budynku
odnawianego Zamku w Stopnicy,
- radny Jerzy Cichoń, zdaniem radnego jeŻeli w projekcię odbudowy zamku nie ujęto
sali kinowej należy na etapie prowadzonego remontu wystąpic o zmianę projektu po to
aby w budynku tym znajdowała się sala kinowa i widowiskowa.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnych Wojt Gminy poinformował, Że w budynku
zamku urządzenie kina nie było planowane natomiast będą sale wielofunkcyjne tj.
istnieje możliwośó ustawiania Sceny przenoŚnej.
- Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita przypomniała, Że przed
tozpoczęciem projektowania był opracowany program funkcjonalno-uzytkowy na
odbudowę zamku, program ten omawiany był zrudnymi i nie przewidywał urządzania
kina. Sala widowiskowa równieŻ nie znajdowała się w programie funkcjonalo-
uzytkowym jednak w wyniku prowadzonych rozmów będzie urządzona jako sala
wielofunkcyjna napatterze budynku zpropozycjąustawienia sceny przenośnej.
' radny Jerzy Cichoń zgłos1ł wniosek o zmianę projektu prowadzonego remontu
budynku kina tj. aby w jego pomieszczentach znajdowała się sala widowiskowa ze
Sceną i z odpowiędnim oświetleniem'
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- radny Czesław Sztuk zapytaŁ kiedy zostanąusunięte usterki powykonawczepowstałe
przy odmuleniu stawu w m. Suchowola?
W odpowiedzi na pytanie radnego Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita
poinformowała, że w temacie usunięcia usterek prowadzona była rozmowa z radnym
w wyniku której ustalono aby na zbiorniku wodnym (stawie) wykonaó prace które nie
były dotychczas wykonywane a polegające na wyłoŻeniu włókniną i zabezpieczeniu
stawu płytami azurowymi.
W nawiązaniu do powyzszej wypowiedzi radny Sztuk poinformował, Że jeŻeli istnieje
rnożliwoŚć wykonania tych prac to bezcelowym jest usuwanie usterek'
- radna Alina Rzepa zgłos1ła wniosek o zwiększenie puli kamienia przeznaczonego na
drogę w Kołaczkowicach ponieważ przyznany limit 100 t. kruszywa nie wystarczy na
pr zepr ow adzenie p I anowane go rem ontu tej dro gi.
W nawiązaniu do powyŻszej wypowiedzi Wójt Gminy poparł wniosek radnej
poniewaz planowany do remontu odcinek drogi to ok. 700 m i przyznany limit 100 t
nie wystar czy na wykonani e bieŻącego remontu ( zasypani a dziur) na tym odcinku.
Przewodntczący Rady Gminy Krzysztof Tułak zwtoc1ł uwagę' Że zwiększenie
przyznanego limitu ton kruszywa dotyczy remontu drogi na terenie gminy Busko-
Zdrój i wymaga zmiany uchwały Rady Gminy.
- radny Jan Kowallk zapytał czy w roku biezącym istnieje mozliwoŚó pomalowania
dachu na budynku SzkoĘ Podstawowej w CzyŻowie?
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, ze problem malowania
dachu na budynku szkolnym leŻy w kompetencji dyrektora szkoły i w tym temacie
prowadzone były juŻ rozmowy.
' w nawiązaniu do wniosku dotyczącego ograniczenia przejazdu ulicami Stopnicy
pojazdow cięzarowych o ponadnormatywnym cięŻarze, radny Czesław Sztuk zgłosił
wniosek o rozwaŻęnie mozliwości wykupienia gruntów za Spółdzielnią Usług
Rolniczych w Stopnicy celem urządzenia objazdu centrum Stopnicy i połączenia dróg
Stopnica- Staszow z drogąStopnica-S zy dłow .
- Sołtys wsi Stopnica Jan Kolasiński poparł wniosek radnego Cichonia o podjęcia
działan w sprawie niszczejącej wieŻy strazackiej.
- Sołtys wsi Suchowola Marek Maj poinformował, Że prace przy odmuleniu stawu w
Suchowoli nie zostały przez wykonawcę do końca wykonane (obsianie trawQ w
związku zpowyŻszym naleŻy w stosunku do wykonawcy podjąó pewne czynnoŚci.
Skarbnik Gminy Barbara Sikorska - Judasz zgłosiła wniosek o zmianę załącznika Nr
3- zadanta inwestycyjne roczne w 2009r. do uchwały Nr XXIX115l09 polegającąna
dopisaniu środków trwałych planowanych w zakupach inwestycyjnych oświaty tj.
zakup 2 sztuk komputerów dla Szkoły Podstawowej w Smogorzowie oraz tablicy
interaktywnej i kserokopiarki dlaZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy odczytał zmiany
wprowadzone do załącznlka Nr 3 w treści okreŚlonej we wniosku p' Skarbnik po czym
poddał zmianę załączn1ka pod głosowania.
Za przyjęciem załącznika z naniesionymi poprawkami głosowało 12 radnych. 1 radny
wstrzymał się od głosu'
Przystąpiono do reasumpcji uchwały Nr XXIXl55l09. W wyniku przęprowadzonego
głosowania za przyjęciem uchwĄ głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od
głosu' Uchwała stanowi załącznlk do niniejszego protokółu.
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w nawiązafiiu do prowadzonej dyskusji na temat wydzielenia objazdu dla
samochodów cięzarowych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
wniosek zgłoszony przez radnego Sztuka w sprawie wydzielenia objazdu łączącego
drogi Stopnica- Staszów, Stopnica Szydłow ( za SUR w Stopnicy).
Przed przystąpieniem do głosowania nad wnioskiem głos zabrał radny Stanisław
Kozera który zgłoslł propozycję budowy nowej drogi stanowiącej objazd, dla centrum
Stopnicy lecz łączącej się z drogą Stopnica-Szydłow za miejscowością Kąty Nowe.
Powyzsze uzasadnił tym, Że budynki mieszkalne w Kątach Nowych równieŻ
usytuowane są blisko iezdni i przejeŻdŻające tam samochody cięzarowe będą stanowió
utrudnienie dla tych mieszkańców.
- odnosząc się do wypowiedzi radnego Kozery, radny Ryszard Grzegorczyk zwrocił
uwagę' Żebardziej realnym będzie rozbudowa istniejącej już drogi niz budowa nowej.
- radny Jerzy Cichoń zgłosił wniosek w sprawie przygotowania przez Wojta Gminy
kilku koncepcji wydzielenia objazdu centrum Stopnicy
Mając na uwadze kolejne głosy na temat wydzielenia objazdu, Przewodniczący Rady
Gminy poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zobowiązania Wojta Gminy do
przygotowania na najbliższe posiedzenia komisji map celem prowadzenia dyskusji i
podjęcia działan zmierzających do wydzielenia objazdu między drogami Stopnica-
Staszów i Stopnica-Szydłów celem pominięcia centrum Stopnicy.
W wyniku przeprowadzonego głosowania za przyjęciem wniosku głosowało 13
radnych.
- radny Cezary Borowiec zapytał czy podpisano porozumienie o współpracy związanej
z budowąchodnika w Stopnicy przy drodze wojewódzkiej?
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, Że po ostatniej sesji
Rady Gminy odpowiednią dokumentację przekazał do Świętokrzyskiego Zarządu
Dróg z prośbąo przygotowanie porozumienia o wspóĘracy.
- Skarbnik Gminy poinformowała, Że do dnia l5 października 2009r. naleŻy złoŻyc
wnioski do budżetu gminy na 2010r.
Ad'7. Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodnlczący Rady Gminy podziękował za
udział w sesji po czymuznał sesję za zakonczoną'
Zakopcenie sesji nastąpiło o godz.l 1.00
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