Protokół Nr

XXI i09

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu l7 lutego 2009r.

W sesji udziałwzięli:
- radni w liczbie 13 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecności,
- radny Rady Powiatu Teofil Dresel,
- przedstawiciel Rady Powiatu Swiętokrzyskiej Izby Rolniczej w Busku- Zdroju,
Kierownik ZGK w Stopnicy - Jan Łukasik,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz,
- Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita.
- radcaprawny Wojciech Zręda,
- adresaci skarg: H. Kordos' H. Gałka.
otrłzarcie sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy o godz.
9.00.
Tematyka ses.ji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółv z poptzędniej sesji Rady Grniny'
4. Sprawozdanie z działalnościWójta Gminy w okresie między sesjami Rady
Gminy i
przegłosowanie.
5' Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 30 grudnia

2008r.
6. Interpelacje i zapytaniaradnych.
7' Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia budzetu Gminy Stopnica na 2009 rok,
b) zby cia nieruchomoś ci,
c) rozpatrzenia skarg na działalnoŚć Wójta,
d) rozpatrzenia skargi na działalnoścWójta,
e) rczpatrzenia skargi na działalnośóWójta'
f) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przęZwłaŚcicieli nieruchomości
w

zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz oproŻniania zbiorników
bezodpływowych,
g) wydzielenia w budynku Szkoły Podstawowej w Srnogorzowie pomieszczeń
na
świetlicęwiejską
h) wydzielenia w budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Stopnicy pomieszczeńna świetlicęwiejską
i) wydzielenia w budynku Szkoły Podstawowej w Klępiu Górnym pomieszczeń
na
mieszkania socjalne,
8. Odpowiedzi na interpelacj e i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
I0.Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesji:
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Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy KrzysztofTułak dokonał otwarcia XXI sesji
Rady
Gminy. Powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocnoŚć do podejmowani'a
uchwał. (13 radnych)
Ad.2' Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad po czym otworzył
dyskusję.

W dyskusji głos zabrali:
- radny Gtzegorz Rokosz- Przewodniczący Komisji Rolnictwa zgłos1Ł wniosek o
wycofanie z porządku obrad trzech projektów uchwał zaplsanycn w
|tt. 7 pod lit. j, k,
l dotyczących zamiaru przekształcenia Szkoł Podstawowych w:
Smogorzowie'
Strzałkowie i Czyżowie w Szkoły Filialne Szkoły Podstawow ej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Stopnicy. Wniosek swój uzasadnił tym, Że p'ó;"kty w/w uchw ał
nie
były tematem posiedzen stałych Kornisji Rady Gminy.
W nawiązaniu do wniosku radnego Wojt Gminy Ryszar d Zych zgłos1łwniosek o
pozostawienie wymienionych uchwał w porządku obrad. Wyjaśnił,ze projekty
uchwał
które przedłoŻyłpod obrady sesji powstaĘ na stuiet< małej' liczby dzieci
uczęszczających do tych szkół, prowadzonych rozm ów z dyrektoram i szkoł
oraz
dyskusji prowadzonej w temacie reorganizacji oświatyna posiedzeniach stĄch
Komisji Rady Gminy. Zwrocił uwagę' Że prowadzęnie óaszycłr rozmow w zakresie
reotganizacji oŚwiaty uzaleŻntone jest od podjęcia wymienionych uchwał co powinno
nastąpić do końca miesiąca lutego.
- radny Krzysztof Zych zgłoslłwniosek o przeniesienie punktu
,,9.wolne wnioski
zapytania'' do pkt. 7 przed lit. j, to jest przed podjęciem uóhwał w sprawie zamiaru
przekształcenia szkoł aby rodzice dzieci uczęszczĄących do tych sztół mogli
zabrać

głos.

- radny Cezary Borowiec- Przewodniczący Komisji oŚwiaty poinformował, że na
posiedzeniach Komisji w których uczestniczył była dyskusja na temat rcorganizacji
oświaty jednak nie ptzedłoŻono projektów uchwał.
- radny Jan Kowalik - Przewodniczący Kornisji Rewizyjnej poinformował, Że na
posiedzeniach Komisji w których uczestniczył brak było projektów uchwał
oświatowych które są tematem sesji Rady Gminy'
- radny Fęliks Szczepanik - Przewodniczący Komisji Budzetowej poinformował, Że
uchwał na posiedzeniach Komisji nie było |eczbyła dyskusja naiąnat reotganizacji
oświaty w wyniku której ustalono, ze Wójt Gminy przygotuje projekty uchwał na
najbliŻsząsesj e Rady Gminy.
- radny Grzegorz Rokosz - Przewodniczący Komisji Rolnej ponownie poinformował,
Że ogólna dyskusja na temat oświaty była,lecz brak było pro.jóktow uchwał.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnych Wójt Gminy ponownie poinformował, Że
dyskusja w temacie reorganizacji oświaty była prowadzóna na posiedzeniach stałych
Komisji Rady Gminy, prowadzone były równiez rozmowy z Dyrektorami Szkoł w
wyniku których przygotowano i przekazano radnym w obowiązującym terminie
proj ekty uchwał oŚwiatowych.
- radna Danuta Szczepanlk poinformowała, Że z prob\emem likwidacji szkoły spotkali
się również nauczyciele i rnieszkańcy wsi Mietel, jednak po przeniósieniu dzieci do
Szkoły Podstawowej w Stopnicy opinie rodziców sąpozytywne.
- Przewodniczący Rady Gminy zwroclł uwagę' Że to rodzice mają prawo
decydować o
wyborze szkoły dla swojego dziecka i takim sposobem u1ąia likwidacji Szkoła
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Podstawowa w Mietlu. Podkreślił,ze przed podjęciem przez Radę Gminy
decyzji o
przekształceniu danej szkoły naleŻałoby znac w tym temacie stanowisko
dyrektońw,
nauczycieli j rodzicow dzieci. Zdaniem Przewodn iczącego Rady Gminy temat oświaty
nie powinien byó łączony z omawianiem projektu budzetu- gminy poniewaz oba
tematy są zbyt waŻne i wymagaj ą szczegółowego omówienia. W *yniku
odbytych
posiedzeń Komisji Rady Gminy gdzie omawiano temat oświatynió wypracowano
Żadnego stanowiska w związku z czym trudno wymagać od Rady podjęcia
tak
odpowiedzialnej decy zji.

- W

nawiązaniu do prowadzonej dyskusji Wójt Gminy zwrocił uwagę' Że
przygotowany projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia danej szkóły nie
powoduje jeszcze jej przekształcenia lecz upowaznia i zobowiązuje Wójt; do
zawiadomienia o zamiarze przekształcenia szkoły rodziców uczniów oraz
Świętokrzyskiego Kuratora ośw1aty. ostateczny termin podjęcia uchwały w sprawie
przekształcenia szkoły to m-c maj. Zwrócił równie Ż uwagę, że jako Wójt Gminy jest
odpowiedzialny za finanse gminy dlatego teŻ przedstawia problem oswiaty a
szczegolnie sytuację finansową która ma związek z małąliczbądzieci uczęszczających

do wymienionych szkoł.
Zuwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie

wniosek zgłoszony przez radnego Grzegorza Rokosza w sprawió wycofania z
porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
- zamiaru ptzekształcenia SzkoĘ Podstawowej w Smogorzowie w Szkołę Filialną
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy.
Za przyjęciem wniosku głosowało8 radnych, 2 radnych glosowało-ptzeciw, 2 radnych
wstrzymało się od głosu. ( radny Grzegorczyk chwilowo nieobecny)'
- zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Strzałkowie w Szkołę Filialną
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy.
Zaprzyjęciem wniosku głosowało8 radnych,2 radnych głosowało przeciw, 2 radnych
wstrzymało się od głosu.
- zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawow ej w CzyŻowie w Szkołę Filialną Szkoły
Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy.
Zaprzyjęciem wniosku głosowało8 radnych,2 radnych głosowało przec|w)2 radnych
wstrzymało się od głosu.
W związku z tym, że projekty uchwał dotyczące oświaty zostały wycofane z porządku
obrad sesji radny Krzysztof Zych wycofał zgłoszony wniosek w sprawie przaniesienia
pkt. wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad z uwzględnieniem przyjętych
wniosków.
Zaprzyjęciem porządku obrad głosowało12 radnych.
Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłozony do wglądu w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy otworzył Jyskusję nad
jego treścią.Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Zaprzyjęciem protokółu głosowało12 radnych.
Ad.4.5. Wójt Gminy Ryszard Zych złożyłsprawozdanie z działa|nościWojta w
okresie rniędzy sesjami Rady Gminy oraz tnforrnację o realizacji uchwał Rady Gminy
podjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2008r.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treściąsprawozdania.
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Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem

głosowało 12 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treściąinformacji.
W dyskusji głos zabrali:

sprawozdania

- Przewodniczący Rady Gminy zwroclł uwagę' ze pomimo faktu iz Stopnica

nie

spełnia dwóch podstawowych kryteriow okreŚlonyóh przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji tj. demografi cznego i kartografi cznego to naleŻy wziąÓ
pod uwagę najwaŻniejszy z czynnikow tj' historyczny który Stopnió posiada poojąe
i
procedurę zw iązaną z nadaniem S topn i cy statu s u mi asta.
Zlwagi na brak dalszej dyskusji przystąliono do głosowania.
Za przyjęciem informacj i głosow ało 12 radnych.
Sprawozda nie or az informacj a stan owi ą załącznik do nini ej sze go protokółu.
Ad.6. Interpelacj e i zapytania radnych.
- radny Jan Kowallk zapytał jak rozpatrzono wniosek Komendy Państwowej Strazy
PoŻarnej w Busku-Zdroju w sprawie włączeniajednostki oSP CzyŻów do t<ri;owegó

systemu r atowntczo- gaśniczego.
- radny Grzegorz Rokosz zapytał czy prowadzono rozmowy z Firmą TAMAX na
temat obnizenia ceny za odbior Śmieci?
- radny Cezary Borowiec zapytał jak długo będzie trwała procedura przetargowa na
odbudowę zamku w Stopnicy ?
- radna Danuta Szczepantk zapytała kto pełni opiekę nad budynkiem szkoły w Mietlu?
Ad.1 ' Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treściąprojektów uchwał:
- w sprawie uchwaleniabudŻetu Gminy Stopnica na2009r.
W dyskusji głos zabralt:
- radny Cezary Borowiec odnosząc się do działu 7 50 Administracja public
zna zgłosił
wniosek o obnizenie środków planowanych na wynagrodzenia pracówników Uizędu
Gminy poprzez zmniejszenie wskaŹnika procentowego podwyzń do IO%o.
- radny Grzegorz Rokosz zapytał czy w budzecie gminy muszą byc załoŻone Środki na
wypłatę odpraw z tytułu przejściapracowników na emeryturę skoro pracownicy ci nie
złożylitakich deklarac.| i ?
- odpowiedzi napytanie radnego udzielił rud,caprawny Wojciech Zręda informując,
ze
dla pracowników uprawnionych do przejscia na emeryturę Środki na odprawy *inny
być w budzecie gminy zapewnione'
- Skarbnik Gminy poinformowała, ze w objaśnieniach do budzetu gminy w dziale 92I

przy zadaniu ,'projektowanie

i

odbudowa Zamkl" naleŻy dopisaó

',(gmina
podpisaną pre-umowę)''.
- radny Jan Kowalik zgłosiłwniosek o obnizenie rezerwy budzetowej.

posiada

- radny Krzysztof Zych zgłosiłwniosek o wykonanie oświetlaniaulicznego W m.
Szklanów oraz ptzy drodzę krajowej w Konarach w ramach środków
wygo sp odarowanych z obniŻenia r ezerwy budżetowej
- w odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy wyjaśn!ł,Że rezerwę budzetową
tworzy się w wysokości do I% planowanych wydatków w skład których wchodzi
równięz kredyt. W związku Z powyŻszym zmniejszenie rezerwy winno wpłynąć na
.

zmniejszenie kredytu a nie być przeznaczone na realizację inwestycji.
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Zych zgłoslłwniosek o obnizenie kwoty zaplanowanej w dziale 926
- Kultura ftzyczna i sport do 70.000 zł. z czego aby dotacja dla Klubu Sportowego
- radny Krzysztof

wynosiła 50.000 zł.
- w nawiązaniu do wniosku radnego Skarbnik Gminy wyjaśniła,że wymienione w
projekcie budżetu gminy środki( 85'000 zł.) do dotacja celowa dla wyłonionych w
konkursie na realizację zadan własnych grniny w zakresie kultury fizycznej i sportu
(65.000 zł - Stowarzyszenie. 20.000 zł - MłodzieŻowy Klub Sportowy ze Szkoł
Ponadgimnazjalnych.)
- radny Krzysztof Zych zgłosił wniosek o wykreśleniewydatków planowanych na
nagrody o puchar Wojta. Zgłosiłrówniez wniosek o wykreśleniaśrodków
planowanych na wykonanie projektu oświetlenia ulicy cmentarnej a przełoŻenie tych
środków na budowę oświetleniaulicznego w m. Szklanów.
- Przewodniczący Rady Gminy zwroc1ł uwagę' Że zmtany proponowane do budzetu
gminy które zgłasza radny Krzysztof Zych byĘ omawiane na posiedzeniach Komisji a
wypracowane iprzyjęte wnioski wprowadzono do projektu budzetu gminy na2009r'
- radny Feliks Szczepanik zgłosiłwniosek aby wygospodarowane środkiw dziale
750- Administracja publiczna powstałe w związku Z obnizeniem wskaŹnika
procentowego podwyŻki do I0oń przeznaczyc do działu 92I _ Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego na odbudowę zamku.
- radny Jozef Fiutko zgłoslłwniosek o pozostawienie w budzecie gminy kwoty
przeznaczonej na realtzację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizyczne.j t
sportu.

- Przewodnl;zący Rady Gminy zgłoslłwniosek o obnizenie rezerwy budzetowej do
kwoty 150.000 zł.
- radny Krzysztof Zych zgłosiłwniosek aby w ramach programu ,,System informac.ji
przestrzennej'' częśó Środków przeznaczyć na zakup kamery do rejestrowania obrad
sesj i.

-w

odpowiedzi na wniosek radnego Zycha, Sekretarz Gminy Anna Godowska
poinformowała, Że Środki zaplanowane fia realizację tego programu przewidu.ją
opracowanie mapy przestrzennej gminy w systemie informatycznym.
- Przewodnlczący Rady Gminy zgłosiłwniosek aby wygospodarowane środkiw dziale
750 - Administracja publiczna pfzenieśó do działu 600 - Transport i łącznoścna

remonty dróg.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodn|czący Rady Grniny poddał pod głosowanie
zgłoszone wnioski.
Wniosek I. Aby płace w 2009 roku dla pracowników Urzędu Gminy wzrosły o l0oń.
Za przyjęciem wniosku głosowało12 radnych ( radna Danuta Szczepanik chwilowo
nieobecna).
Wniosek IL Z funduszu płac zĄąĆ pieniądze na odprawy emerytalne, a wprowadzió je
ponownie z chwilągdy pracownicy złoŻądeklaracje o przejściuna emeryturę.
Zaptzyjęcięm wniosku głosowało12 radnych.
Wniosek III. Wygospodarowane środkiw dziale Administracja publicZnaprzeznaczyc
na sfinansowanie zamku.
Zaprzyjęciem wniosku głosowałI radny' 11 radnych głosowałoprzeciw'
Wniosek IV. Wygospodarowane Środki w dziale Administracja publicznaprzeznaczyć
na drogi.
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Zaprzyjęciem wniosku głosowało11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Wniosek Y ' ZmniejszyÓ rezerwę budzetową do 150.000 zł.
Zaprzyjęciem wniosku głosowało12 radnych.
W nawiązaniu do treściwniosku Skarbnik Gminy poinformowała, Że zmniejszenie
ręzetwy budzetowej wpĘnie na zmniejszęnie kredytu.
Wniosek VI. Wykreślićz projektu budzetu gminy zad,anie pn. ,,projektowanie
oświetleni a ulicznego ul. Cmentarnej"
Zaprzyjęciem wniosku głosowało2 radnych, 10 radnych głosowało przeciw.
Wniosek YII. Zmniejszyć wydatki budzetowe w dziale Kultura ftzyczna i sport
(nagrody o puchar wójta i inne' zakup energii i usług pozostałych) o kwotę 8.000 zł i
środkite przeznaczyÓ na wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Szklanów.
Zaprzyjęciem wniosku glosowało 2 radnych, 1l radnych głosowało przeciw.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwaĘ uwzględniając
przyjęte wnioski przystąpiono do głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi pro.jektami uchwał:
- w sprawie zbycia nieruchomoŚci.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do

głosowania.
Za przyjęciem uchwĄ głosowało12 radnych' ( radny Cezary Borowiec chwilowo
nieobecny)
- w sprawie rozpattzenia skarg na działa|nośćWójta.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z treściąskarg p. Henryka Kordosa
przesłanymi do Rady Gminy przez Samorządowe Kolegium odwoławczew Kielcach.
Skargi oraz pisma SKo stanowią załącznik do niniejszego protokółu. Poinformował,
ze skargi były tematem posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy Następnie
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z opintą Komisji Rewizyjnej
dotyczącą złoŻonych skarg. opinia stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Poinformował ponadto, Że od wielu lat lJrząd, Gminy prowadzi z adresatem skarg
korespondencję w tematach poruszonych w skargach i sprawy te juŻ kilkakrotnie były
wyj aśniane.Prowadzona korespondencj a stanowi załącznik do niniej szego protokółu.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali
- rudcaprawny Wojciech Zrędapoinformował, Że optoczpostępowań sądowych toczy
się aktualnie kilkanaście postępowań podatkowy ch z udziałem p. Kordosa.
Po zapoznaniu się z polvyŻszym skargi p' Kordosa vznano za nieuzasadnione
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwaĘ przystryiono do
głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało12 radnych. 1 radny wstrzymał się od
głosu'
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi pro.jektami uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośóWójta'
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z treściąskargi p. Mar1y Dzikowskiej

przesłanej do Rady Grniny przez Swiętokrzyski lJrząd Ńojewodzki Wydział
Infrastruktury i Geodezji w Kielcach' Skarga oraz pismo stanowią załączruk do
niniejszego protokółu. Następnie Przewodniczący Rady Grniny zapoznał radnych z
pisemnym wyjaśnieniem pracownika Urzędu Gminy z dnia 26.0I.2009r. oruz treścią
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prowadzonej przez Urząd Gminy korespondencji
pisma stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

z dnia 30.0L2009r.

Wymienione

Następnie Przewodniczący Rady Grniny zapoznał radnych z opinią Komisji
Rewizyjnej dotyczącej przedmiotowej skargi. opinia stanowi załącznikdo n1niejszegt

protokółu.
Po zapoznaniu się z powyŻszym skargę p. Dzikowskiej Uznano za uzasadnioną
zalecając Wójtowi poinstruowanie pracowników o obowiązującym pisemnym trybie
załatwiania spraw.

Z

uwagi na brak dyskusji

po

Z

uwagi na brak dyskusji

po

odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do

głosowania' Za przyjęciem uchwały głosowało l1 radnych,2 tadnycń wstrzymało się
od głosowania.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnoŚó Wójta'
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnyc.h z trescią skargi p. Henryka Gałki
przesłanej do Rady Gminy przez Wojewo,dę Swiętokrzyskiego. Pismo oraz skarga
stanowią załączni|< do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący Rady Gminy
zapoznał radnych z opintą Komisji Rewizyjnej dotyczącej przedmiotowej skargi.
opinia stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Po zapoznaniu się z powyŻszym skargę p. Gałki uznano za uzasadnioną zalecając
Wójtowi poinstruowanie pracowników o obowiązującym pisemnym trybie załatwiania
spraw.

odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 1 radny wstrzymał się od

głosu.

w

obradach sesji p. Gałka adresat skargi zwrocił się do
Przewodniczące1o Rady Gminy o udzielenie głosu.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Że udzieli adresatowi skargi głosu w
wolnych wnioskach . Zwrocił uwagę' Że o moŻ|iwoŚci zabrania głosu w tym punkcie
porządku obrad zadecyduje Rada Gminy poprzez przeprowadzone głosowanie nad
Uczestniczący

wnioskięm w sprawie udzielenia głosu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Za przyjęciem wniosku głosowało 2
radnych przeciw głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
- w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właŚcicieli
nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz oproŻniania
zbiorników bezodpływowych.
W dyskusji głos zabrali:
- Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita poinformowała, Że ftrma TAMAX
przedłoŻyłakalkulację w oparciu o którą wyliczono stawki opłat za usługi w zakresie
odbioru odpadów komunalnych orazprzygotowano projekt uchwĄ. Na kwotę 13,40
zł. brutto za odbior z pojemnika o pojemnoŚci 120 l składa się: opłata marszałkowska6,83zł., transport -I,20 zł', wynagrodzenie - 0,85 zł, dzierŻawa pojemnika _ 0,5O zł',
amortyzacja' naprawy - 0,40 zł', prowiĄa dla sołtysa 0,85 zł., zysk - 1,89 zł. , oraz 70ń
podatek VAT. Na kwotę 25,20 zł. brutto za odbior z pojemnika o pojemności 240 l
składa się: opłata marszałkowska - 12,68 zł', transport - 1 ,9O zł', wynagrodzenie 0,95zł dzierŻawa pojemnika -l,0 zł, amoftyzacja - 0,7O zł, prowizja dla sołtysa I,75zł', zysk - 4,56zł. oraz70ń podatek VAT.

-

Przewodniczący Rady Gminy zwrocił uwagę' Że Firma TAMAX przesłała
mieszkańcom faktury za odbtor odpadów komunalnych z terminem płatnoścido 15
lutego wg stawek wyliczonych w ptzedłoŻonej kalkul acji lecz nie uitalo nych przez
Radę Gminy. Poinformował ponadto, Że w wyniku prowadzonych rozmów z
mieszkańcami ościennych gmin okazuje się, ze te same usługi świadczone są na ich

terenie po znacznie ntŻszej cenie.

- radny

Grzegorz Rokosz zwroc\ł uwagę' Że w podpisanych umow ach z Firmą
zapls 9 miesięcznego okresu wypowiedzenia w związk1 Z czym
zapytał, czy umowy te zostały sporządzone w sposob prawidłowy.
- Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita poinformowała, Że prowadzono
rozmowy z tanszym wykonawcą jednak nie wyraz|ł zgody na wejście na teren naszej
gminy. ]ężeli do Urzędu Gminy wpłynie wniosek o wydanie pózwolenia na odbiór
śmiecina naszym terenie i zostaną spełnione *y'nugu''iu' pozwolenie takie
wykonawca otrzyma.
- Wójt Grniny zwrócił uwagę' Że obowiązkiem kaŻdego właścicielaposesji jest
oddawanie śmieci a jeŻeli na potwierdzenie powyŻszego nie posiada zidnego
dokumentu obowiązkiem gminy jest zapłacenie za usługę odbioru Śmieci wg gornych
stawek przyjętych uchwałą Rady Gminy a następnie Ściąganie tych naleznościod

TAMAX widnieje

dłuŻnika'
- radny Cezary Borowiec zapytałjakie groŻąkonsekwencje w przypadku przyjęcia
niŻszych stawek?
W odpowiedzi na pytanie radnego radca prawny Wojciech Zręd'a wyjaśnił,ze istnieje
mozliwośó zaskarŻenia uchwały i odpowiedzialnośc odszkodow u-"ridla firmy.
- radny Jozef Fiutko zgłosiłwniosek o zaproszenie na kolejną sesję Rady Gminy

przedstawiciela Firmy TAMAX celem wyjaśnienia problemu odbioru Śmieci a
szczególnie wysokości opłat.
W związku z tym, Że zdania radnych były podzielone Przewodniczący Rady Gminy
zgłoslłwniosek o nie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicielinieruchomości w zakresie odbierania odpadów
ko mun aln y ch or az opr o Żni ania zb i or nikó w b e z o dp ływ o wy c h
W wyniku przeprowadzonego głosowania za przyjęciem wniosku głosowało 12
radnych. ( radny Feliks Szczepanik chwilowo nieobecny).
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie wydzielenia w budynku Szkoły Podstawowej w Smogorzowie
pomieszczeń na świetlicęwiejską'
W nawiązaniu do treściprojektu uchwały Wójt Gminy poinformował, Że w celu
zaspokojenia potrzeb mieszkańcow oraz racjonalnego wykorzystania pomieszczeń w
zabytkowym dworku, w związku z moŻliwościąpozyskania środków unijnych na
rewitalizację wsi, gmina Zamlerza w pomieszczeniach budynku szkoły urządzić
Świetlicę wiejską orazvporządkowaó i ogrodziĆ park.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
.

głosowania.

Zaprzyjęciem uchwały głosowało tI radnych. ( radni F. Szczepanik, A. Grochowski
chwilowo nieobecni)
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sprawie wydzielanie w budynku SzkoĘ Podstawowej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Stopnicy pomiesz czeń na świetlicęwiejską.
W nawiązaniu do treściprojektu uchwały Wójt Gminy poinformował, ze w celu
zaspokojenia potrzeb mieszkańcow oraz racjonainego
-ytó.zystania pomieszczeń w
budynku szkolnym, w związku z moŻliwościąpozyskania środków uni.;nych,
gmina
zamiet za w wydzi e l onych p omies zczeni ach ur ządzió świetl i c
ę.
Z uwagi na brak dyskusji po od,czytaniu projektu uchwały
przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 1l radnych.
- w sprawie wydzielenia w budynku Szkoły Podstawowej w Klępiu Górnym
pomieszczeń na mieszkania socj alne.
W nawiązaniu do treściprojektu uchwały Wójt Gminy poinformował, ze w celu
realizacii zadan wynikających z ustawy o ochronie praw lókatorow, mieszkaniowym
zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, w zwlązku z potrz:'ebą zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodacń, g-inu
zamierza zaadaptować niewykorzystanączęśÓ budynku szkoły na mieszkania
socjalne.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwaĘ przystąliono
do
głosowania.
Zaptzyjęciem uchwały głosowało13 radnych.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznikdo niniejszego protokółu.
Ad.8'odpowiedzi na interpelacje i zapytaniaradnych udzielił w"o;t c-iny informując:
- trwają dyskusje w temacie utworzenia jednostki ratowni.'o-guśr'i.
zej w Czyzoiie.
Zwrocił uwagę' Że utworzenie jednostki pociąga za sobąp.*nó wydatli finansowe
o
czymw przypadku pozytywnej opinii zdecyduje Rada Gminy.
- trwają prace końcowe nad rozstrzygnięciem przetargu na odbudowę zamku w
Stopnicy,
- budynek szkoły podstawowej w Mietlu jako mienie gminy podlega nadzorowi
ze
strony Urzędu Gminy, stwierdzone wszelkie uszkodzenia budynkr] zlecane są do
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy celem naprawy. Zwrocił lwagę,
Że w
miejscowości Mietel naleŻy przeprowadzic zebranie wiejskil i zdecydowac o d,alszej
eksploatacji budynków: szkoły i straŻnicy poniewaz istnieje mozliwość
przeprowa dzenia remontu lecz tylko j ednego budynku.
'Ąd.9. Wolne wnioski i zapytania.
- Adresat skargi p' Jozef Gałka poinformował, Że skargę na działalnośóWójt a złoŻył
do Wojewody z chwilą nie otrzymania pisemnej odpowiedzi najego pismo. Zwrocił
uwagę' że w przedmiotowej sprawie prowadził rozmowy telefoniczne z Wójtem
Gminy ponadto, Że treśctych rozmów została wykorzyst ana przez osoby nie związane
zUrzędem Gminy.
W nawiązaniu do powyŻszego Wójt Gminy poinforrnował, Że lampa oświetlenia
ulicznego została załoŻona w ramach prowadzonego remontu oświetleniaulicznego na
terenie gminy' Poinformował równi eŻ, że do Urzędu Gminy wpłynąłustny protest
od
mieszkanki posesji przy której załoŻono larnpę o jej usunięóie' Po przyjęciu
zawiadomienia poinformował pracownika odpowie dzialnego
oś*i.tlenie uliczne o
'u uwagę' Że
podjęcie czynności związanych z usunięciem lampy. Zwrócił
sprawa
przesunęła się w czasie poniewaz Gmina podpisała umowę na naprawę i konserwację
oświetlenia ulicznego z Zakładem Energetycznym z treścit<toref *yniku, Że termin
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wykonania usługi dotyczącej jednej lampy to okres jednego rniesiąca od daty
zgłoszenia. inny powód to fakt przebywania na dłuŻszym żwohieniu lekarskim
pracownika odpowiedzialnego za oświetlenie.obecnie lampa ta zostałajuz usunięta.
Koncząc wypowiedźptzeproslł skarżącego za zwłokę w załitwieniu sprawy.
W uzupełnieniu wypowiedzi Wójta Gminy Zastępca Wójta Jan Stachurski
poinformował, Że po fakcie zdjęcta lampy mieszkanióc Białotorza zwrócrł się z
pytaniem co było powodem zdjęcia lampy na co otrzymał odpowied ź,Że czynnośó
tą
podjęto poniewaŻ popełniono błąd proceduralny polegająóy na braku zgody ni

założenięl ampy wy r aŻonej pr zez właści ci e l a prawne go dzi ałki.
- sołtys wsi Klępie Dolne Jan Guliński przypomniał, Że zgłaszałwniosek w sprawie
przeprowadzenia remontu dachu budynku świetlicywiejskiej w Klępiu Dolnym oraz
zwroc1ł uwagę' Że nie podjęto w tej sprawie zadnych czynności
W odpowi edzi na polvyŻszy wniosek Wojt Gminy poinfortnował, ze problem remontu

był juŻ kilkakrotnie dyskutowany, jednak gmina nie moze póo1ąe czynności

ZwląZanych z remontem budynku poniew aŻ nie posiada tytułu własnóści.

-

o ustawienia znaku drogowego
informującego o zakazie skrętu w lewo (obok posesji p. Markowskiego, stopnica. ut.
3-go Maja) oraz poruszył problern udzielenia pomocy niezaradnej życiowo osobie
zamteszkałej w Stopnicy ul. 3-go Maja.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Że organizowany jest konkurs
,,Sołtys
roku 2008''' termin zgłoszen do 31 marca 2009r., regulamin konkursu oraz karta
zgłoszeh znąduje się w biurze obsługi rudy.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Że przedstawiciele
Stowarzyszęnia Miast Króla Kazimierza Wielkiego zwrócili się z wnioskiem do gminy
Stopnica o przestąpienie do Stowarzyszenia. Po zapoznaniu się z powyŻszym-radni
wyraz|li pozytywną opinię w przedmiotowe.j sprawie.
Wójt Gminy zgłosiłwniosek o zorganizowanie w rniesiącu lutym sesji poświęconej
problemowi oświaty oraz Komisji zudziałem Dyrektorów Szkół'
Ad.10' Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za
udziałw sesji po czymuznał sesję za zakonczoną.
Zakoiczęnie sesji nastąpiło o godz.14'10
radny Cezary Borowiec zgłosiłwniosek

Protoko

l' F,7j

Lr

1I

I

{-\

Rr1dy

Zofia

l}

ii

j

i,t

lr.r', r_ t/

*]lrłillt3,

:|'

m6r Xlrysztcf Ttł,łak

