
Protokół Nr XXMII/09

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu Ż2 września2OO9r'

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

Kierownik ZGK w Stopnicy _ Jan Łukasik
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Zastępca Wójta Jan Stachurski,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz,
- Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska-\.- Helena Rokita,
- Aplikant radcowski - RóŻycki Jakub.
otwarcie sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy o godz' 9.00.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenia quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokółu zpoprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdante z działa|noŚci Wojta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy i

przegłosowanie.
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 30 czerwca i

18 sierpnia 2009r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja z wykonania budzetu gminy Stopnica zal połrocze 2009r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zaopiniowania propozycji ustaleń planistycznych do projektu planu ochrony-_. Szanieckiego Parku Krąobrazowego'
b) utworzenia Punktów Przedszkolnych w Mietlu i Smogorzowie,
c) utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie

Gminy Stopnica,
d) regulaminu nadawania tytułu Honorowego obywatelstwa Gminy Stopnica oraz

tytułu zasłuŻonego dla Gminy Stopnica,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na zakup poiazdu do

przewozv osób chorych,

0 współdziałania międzygminnego,
g) zmiany regulaminu Wynagradzania nalczycieli zatrudnionych w oświatowych

j ednostka ch or ganizacyj nych gminy Stopni ca,
h) zmiany Statutu Gminy Stopnica,
i) zmieniĄąca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2001-2012"
oraznajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
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j) ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń Przedszkola
prowadzonęgo przez Gminę Stopnica,

k) przyjęcia do rea|izacji finansowania kosztów projektu remontu budynku
Komisariatu Policji w Stopnicy,

1) przyjęcia do rea|izacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej
Jastrzębiec- Falęcin Stary Nr 00 3934 T od km 0 + 006 : 2 l 246'' w ramach
Narodowego Programu Przebudowy drog lokalnych.

ł) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2009 rok,

m) zmian planu finansowego zakładu budzetowego na 2009 rok,
n) współfinansowania przebudowy drogi powiatowej Nr 0105 T Stopnica-Połaniec,
o) wydzietŻawienta lokalu mieszkalnego.

9. odpowi ędzi na interpelacj e i zapytania radnych.
l0.Wolne wnioski i zapytania.
II'Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesji:
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XXVIII sesji
Rady Gminy. Powitał przybyłych na sesję' Stwierdził prawomocność do
podejmowania uchwał ( 1 3radnych).
Ad. Przewodtliczący Rady Gminy odczytał porządek po czym poinformowaŁ, Że na
posiedzeniach stałych komisj i zgłoszono następuj ące wnioski :

- o wykreślenie z porządku obrad projektów uchwał w sprawie: współdziałania
międzygminnego i zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Smogotzów na lata
2009-20r6
oraz
- o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: ustalenia
wysokości opłat zakorzystanie ze świadczeń Przedszkola prowadzonego ptzez Grninę
Stopnica i wy dzierŻawienia lokalu mieszkalne go'
Po zapoznaniu z powyŻszym Przewodntczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad
porządkiem obrad'
W dyskusji głos zabra|i:
_ radna Alina Rzepa zgłosiła wniosek o pozostawienie w porządku obrad projektu
uchwały w sprawie współdziałania międzygminnego. Wniosek swój uzasadniła tym,
Że z drogi oznaczonej Nr 2098 w miejscowości Kołaczkowice korzystają ptzede
wszystkim mieszkańcy gminy Stopnica tj. z sołectwa Szczytnlki i Zaborze a w
zamierzęniach jest jedynie wykonanie remontu biezącego tej drogi (zasypanie dziur),
- w nawiązaniu do treści projektu uchwały w sprawie zatwterdzenia Planu odnowy
Miejscowości Smogorzów radny Stanisław Kozera poruszył problem potrzeby
odmulenia stawu w m. Smogorzów ktory jego zdaniem ma ujemnie wpływa na ujęcie
wody w Wolicy ' Zwtocił równiez uwagę na potrzebę przeprowadzęnta remontu
budynku straznicy który jest własnością gminy.
- w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Kozery, radny Gtzegoru Rokosz zgłosił
propozycję zapisania do realizacji w wieloletnim programie inwestycyjnym zadan
dotyczących odnowy budynków szkolnych w miejscowościach: Strzałków' Mietel,
CzyŻow. Powyzsze uzasadnił tym, Że szkoły te prawdopodobnie ulegną likwidacji.
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- odnosząc się do prowadzonej dyskusji Wójt Gminy poinformował, że w założeniach
określonych w Planie odnowy Miejscowości Smogorzow szczegóIną uwagę na|eŻy
zwrocic na remont budynku szkoły gdzie optocz sal lekcyjnych powstanie świetlica
wiejska orazfla odmulenie stawu który stanowi zagroŻenie dla ujęcia wody w Wolicy.
- radny Krzysztof Zych zgłoslł wniosek o wprowadzente do wieloletniego programu
inwestycyjnego zadania pod fiazwą,, budowa świetlicy wiejskiej w Konarach'''
- Przewodniczący Komisji Budzetowej radny Feliks Szczepanlk przypomniał, że na
posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy omawiano zadania zawarte do realizacji w
ramach ,'Planu odnowy Miejscowości Smogorzów" i wyniku prowadzonej w tym
temacie dyskusji postanowiono aby do rcalizacji przyjąć jedynie remont budynku
szkoły, ogrodzenia, placu zabaw.
- Przewodniczący Rady Gminy zwroclł uwagę' ze podjęcie uchwały jest zasadne lęcz
jak ustaliły komisje dla zadania w zakresie remontu szkoły, ogrodzenia, parku
rekreacyj no-sportowego.
W nawiązaniu do prowadzonej dyskusji Kierownik Referatu Budownictwa Helena
Rokita poinformowała, ze uchwaław zakresie realizacji jedynie zadania wskazanego
przez Komisje nie moze byó podjęta poniewaŻ zal<res prac w ramach Planu odnowy
Miejscowości zatwierdziło uchwałą zebranię wiejskie w zwtązku z powyŻszym przed
przygotowaniem kolejnego projektu uchwały naleŻy ponownie zotganizowaÓ zebranie
wiej skie mieszkańców Smogo rzow a.

- w nawiązaniu do treści projektu uchwały w sprawie wspołdziałania międzygminnego
radny Czesław Sztuk zgłosił wniosek o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały
okreŚlając w jej treści, Że na remont drogi w m. Kołaczkowie przeznacza się100 ton
tłucznta.
- Przewodntczący Komisji oŚwiaty radny Cezary Borowiec zgłosił potrzebę
przeprowadzenle remontu drogi w Stopnicy na ul. Północnej.
W związku z tym, że dyskusja radnych odbiegała od porządku obrad Przewodniczący
Rady Gminy poddał pod głosowanie kolejno zgłoszone wnioski:
- o wykreślenie z porządku obrad pkt 8 ppkt j. projektu uchwały w sprawie
zatw tet dzeni a Pl anu o dnowy Miej scowości Sm o g or zow na lata 2009 -20 I 6 .

Zaprzyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
- wprowadziĆ do porządku obrad pkt 8 ppkt j' projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłat zakorzystanlę zę świadczefi Przedszkola prowadzonego przez Gminę
Stopnica.
Zaprzyjęciem wniosku głosowało 13 radnych'
- wprowadzió do porządku obrad pkt'S ppkt p. projekt uchwały w sprawie
wy dzierŻawienia lokalu mieszkalnego.
Zaprzyjęcięm wniosku głosowało 12 radnych 1 radny wstrzymał się od głosu.
Uwzględniając powyższe wnioski Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie porządek obrad.
Zaprzyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.
Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłozony do wglądu w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy. Przewodnlczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad
jego treścią. Z uwagi na brak dyskusji przystąliono do głosowania. Za przyjęciem
protokółu głosowało 13 radnych.
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Ad.4.5. Wójt Gminy Ryszard Zych złoŻył sprawozdanie z działalności Wójta w
okresie mlędzy sesjami Rady Gminy oraz informację o realizacji uchwał Rady Gminy
podjętych na sesji w dniu 30 czerwca i 18 sierpnia 2009r'
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią sprawozdania.
W dyskusji głos zabrali
- radny Feliks Szczepan1k zapytał czego dotyczy zarządzenie w sprawie ustalenia
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek
or gantzacyjnych gminy Stopni ca?
W odpowiędzina pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, ze ustawa z2008r. o
pracownikach samorządowych nałoŻyła na gminy obowiąek ustalenia maksymalnego
miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy i w
zwtązku zpowyższym takie zatządzenie zostało wydane.
- Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak zapytał dlaczego na nadzór nad
adaptacjąporn|eszazeń na świetlicę wiejskąw Stopnicy wybrano inspektora nadzoru_
Zal<ład Usług Projektowo-Budowlanych ,,MAZBUD" Miedziana Góra za kwotę
6.I00zł. co stanow| 3% wartoŚci zadanta poniewaz jego zdaniem wynagrodzenie to
jest zbyt wygórowane.
odpowiedzi na powyższe pytanie udzieltła Kierownik Referatu Budownictwa Helena
Rokita informując, Że na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadanie o którym
mowa było prowadzone postępowanie o zamówienie publiczne ogłoszone w Internecie
lecz wpłynęła tylko jedna oferta. Poinformowała ponadto, że nadzór ten dotyczy robót
budowlanych, wodno -kanalizacvj nych, e I ektry cznych i co.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowanianad sprawozdaniem.
Za przyjęciem spraw ozdania głosowało 1 3 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacją o realizacji uchwał
Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 30 czerwca i 18 sierpnia 2009r.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem informacj i głosow ało 13 radnych.
Sprawozdanie oraz informacja stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.6. Interpelacj e i zapytania radnych.
- Przewodniczący Komisji Budzetowej radny Feliks Szczepanik zapytał azy
Kierownik Zal<ładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy otrzymał wypowiedzenie z
praoy a jeŻelitak to za co?
- Przewodntczący Komisji Rewizyjnej radny Jan Kowallk zapytał o ile wzrosło
zatrudnienie w okresie 3 lat tej kadencji w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach
organizacyjnych oraz o ile wzrosły płace w tym okręsie? ( odpowiedźnapiŚmie).
- Przewodniczący Komisji oświaty radny Cezaty Borowiec poinformował, że
mieszkańcy Stopnicy skaftą się na duŻy hałas i pękanie Ścian w budynkach
spowodowany duŻąilością tirów ptze1eŻdŻających przez Stopnicę drogą wojewódzką
nr 756 Starachowice-Stopnica, następnie zapytał czy planowana jest budowa skoczni
w dal na stadionie spońowym w Stopnicy otaz czy istnieje mozliwośó załoŻenia
piłkochwytów na bocznym stadionie ( w kierunku bieŻni )?
- radny lerzy Cichoń, występując w imieniu mieszkańców Stopnicy, ul. ogrodowa
zgłosił wniosek o ustawienia znaku zakazu wjazdu samochodow cięŻarowych oraz o
wzmożenie kontroli prędkości pojazdów poruszających się ulicami Stopnicy ( ul.
ogrodowa, Plac Piłsudskiego) z uwagi na częste przypadki ptzekraczanta dozwolonej
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prędkości. W dalszej wypowiedzi zgłosił wniosek o urządzenie wysepek dla pieszych
na drodze krajowej Nr 73 w miejscowoŚci Stopnica na skrzyŻowaniach z drogą
wojewódzką Starachowice-Stopnica oraz z drogą powiatową Stopnica- Solec-Zdrój
oraz zapytał kiedy zostanie wykonany skatepark i jakie działania podjęła gmina w
zakresie instalacji kolektorów słonecznych.
- radny Czesław Sztuk zgłoslł wniosek o ustawienie na drodze powiatowej Stopnica-
Borek znaku ograniczenia prędkoŚci (od kopca KoŚciuszki do Mariampola) z uwagi na
fakt' Że na drodze tej łlrządzane są prZęZ nieznanych kierowców ,,wyścigi
samochodowe'' które powodują zagtoŻenie dla pozostałych uzytkownikow tej drogi.
W dalszej wypowiedzi zapytał kiedy nastąpi zakonczęnie asfaltowania drog na terenie
gminy oraz zgłosił wniosek o przedłożenie wykazu dróg przeznaczonych do
tłuczniowania.
- Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak poparł wniosek radnego Czesława
Sztuka o przedłoŻenie wykazu drogprzęZnaczonych do tłuczniowania uzupełniając go
o wykaz dróg planowanych do asfaltowania'
- radny Krzysztof Zych zgłoslł wniosek o zlecenie wykonania remontu figur
przydtożnych w Topoli i Szklanowie. Zdaniem radnego w pierwszej kolejności nalezy
zabrać figury a następnie usunąó drzewo rosnące obok.
- radny Jan Kowaltk zapytał czy w roku 20 10 planowana j est budowa boisk szkolnych
oraz czy istnieje mozliwość dofinansowania tej inwestycji poza budŻetem gminy.
Następnie zapytał ile osób wyjeŻdŻa na Ukrainę w jakim terminie jest wyjazd?.
Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy zapoznał z treścią Uchwały I]r 4712009 Składu
orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach z dnta 4 września 2009r'
w sprawie opinii o informacji z wykonania budzetu Gminy za\ połrocze 2009r.
Uchwała zawierĄącapozytywną opinię o informacji stanowi załączntk do niniejszego
protokółu.
Po zapoznan|v Z powyŻszym Przewodniczący Rady Grniny otworzył dyskusję nad
treścią informacji.
W zwtązku z tym, ze informacja była tematem posiedzenia staĘch komis.ji Rady
Gminy Przewodniczący Komisji Budzetowej radny Feliks Szczepanlk zgłosił wniosek
o przystąpienie do głosowania.
W wyniku ptzeptowadzonego głosowania I| za ( radni Borowiec' Sztuk chwilowo
nieobecni) informacja z wykonanta budŻetu Gminy za I połrocze 2009 r. zostaŁa
przyjęta.
Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał:
- w sprawie zaopiniowania propozycji ustaleń planistycznych do projektu planu
ochrony Szanieckiego Parku Kr ajobr azowego.
W dyskusji głos zabrall
- radny Krzysztof Zych, zdaniem radnego przed podjęciem uchwaĘ w przedmiotowej
sprawie naleŻało ptzeprowadzić zebtania wiejskie w sołectwach: Konary, Smogorzów
i Topola poniewaŻ grunty tych miejscowości wchodzą w skład Szanieckiego Parku
Krajobrazowego.
W odpowiedzi na pytanie radnego Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita
poinformowała, ze sposob opracowania planu i podejmowania w tym temacie uchwał
regulują odpowiednie przepisy w ktorych brak wymogu organizowania zębratl
wiejskich' W dalszej wypowiedzi zwroctła uwagę' Że granice Parku Szanieckiego
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który obejmuje z terenu naszej gminy miejscowości: Konary oraz częśc Smogorzowa i
Topoli nie uległy zmianie. Podkreśliła, Że projekt planu ochrony zawiera zapisy
zgodne z obowiązującymi w tym temacie ustawami. W tręści planu brak zapiiów
związanych z wprowadzeniem pewnych rygorów jak np. zakaz prowadzenie budowy
budynków itp.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwaĘ przystryiono do
głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się
od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy otwotzył dyskusję nad kolejnymi pro.jektami uchwał:
- w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Mietlu i Smogorzowie.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania' Zaprzyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- w Sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na
terenie Gminy Stopnica.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytantu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania. Zaprzyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego obywatelstwa Gminy Stopnica
oraztytułu zasłuŻonego dla Gminy Stopnica.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na zakup po.jazdu do
przewozu osób chorych.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytantll projektu uchwały przystąpiono do
głosowania. Zaprzyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- w sprawie współdziałania międzygminnego.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania' Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
oŚwiatowych j edno stkach orga nizacy jny ch gminy Stopni ca.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Czesław Sztuk zgłoslł wniosek o wprowadzenie zmiany w projekcie
regulaminu wynagradzania nauczycieli - tabeli dodatków funkcyjnych polegającej na
obniŻeniu wysokości procentowej stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły
(zespołu szkół) powyzej 6 oddziałow z 650ń do 35%.
- w nawiązaniu do zgłoszonego wniosku Przewodnlczący Komisji oŚwiaty radny
Cezary Borowiec zwrocił uwagę, Że w roku bieŻącym wynagrodzenia zostały juŻ
ustalone w związku Z powyŻszym zmiana tabel spowoduje ich wypowiedzenia,
dlatego zdaniem radnego zmiany takię naleŻy wprowadzać przy ustalaniu budzetu na
dany rok.
- Przewodnlczący Komisji Budzetowej radny Feliks Szczepanlk zapytał, czy Wójt
Gminy w roku biezącym przyznawał dla Dyrektorów Szkół dodatek motywacyjny
określony w $ 6 regulaminu?
- Przewodniczący Komisji oświaty radny Cezary Borowiec zgłosił wniosek aby
problem wysokości dodatków funkcyjnych dla Dyrektorów Szkół omówió na
najbliŻszym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy.
- Radny Czesław Sztuk wycofał zgłoszony wniosek.
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W podsumowaniu prowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zgłos1ł
propozycję aby na posiedzeniu staĘch Komisji Rady Gminy omówió stawki dodatku
funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół celem wypracowania wniosku do
kolejnego regulaminu wynagradzania nauczycieli uchwalonego z nowym rokiem
budzetowym.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwaĘ przystąpiono do
głosowania' Zaprzyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie zmiaty Statutu Gminy Stopnica.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania. Zaprzyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
- zmięniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2001-2012" oraz
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
W dyskusji głos zabralt:
- radny Feliks Szczepantk zwrócił uwagę' ze opis stanu technicznego budynków
wymienionych w tabeli zasobu mieszkaniowego pod poz. 5 , 6 ,7, 8 nie odpowiada
stanowi faktycznemu tych budynków poniewaz nadąąsię do remontu a w projekcie
uchwały wpisano ich stan jako b. dobry.
Mając na uwadzę powyŻsze spostrzezenie wprowadzono zmiany do projektu uchwały
polegaj ące na następuj ącym zapisie :

,,4. Stary Dom Nauczycielaul.Kazimierza Wielkiego 23c - stan techntczny dobry,
5. Szkoła Podstawowa Klępie Górne - stan techniczny do remontu,
6. Szkoła Podstawowa Suchowola - stan techniczny do remontu,
7 ' Szkoła Podstawowa Jastrzębiec - stan techniczny do remontu'
8. Szkoła Podstawowa Białoborze 29 _ stan techniczny dobry''
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po doczytaniu projektu uchwały z uwzględnieniem
wprowadzonych zmian przystąpiono do głosowania'
Za przyjęciem uchwaĘ głosowało 12 radnych ( radny Czesław Sztuk chwilowo
nieobecny).
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola
prowadzon ego przez Gminę Stopnica.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwĄ przystąpiono do
głosowania.
Za przyjęciem uchwĄ głosowało 11 radnych ( radni: Cezary Borowiec, Czesław
Sztuk chwilowo nieobecni).
- W Sprawie przyjęcia do realizacii finansowania kosztów projektu remontu budynku
Komisariatu Policji w Stopnicy.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych ( radny Ryszard Grzegorczyk chwilowo
nieobecny).
- W Sprawie ptzyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn' ,,Przebudowa drogi
gminnej Jastrzębiec _ Falęcin Stary Nr 003934T od km 0 + 006 + 2 + 246" w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych.
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W dyskusji głos zabrah:
- radny Czesław Sztuk zwroctł uwagę aby przed przystąpieniem do składania
kolejnych wniosków na drogi przygotowaó dwa lub trzy odcinki dróg spełniających
wymogi i Radzię Gminy pozostawić wybór jednej z nich.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystryiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych ( radny Ryszard Grzegorczyk chwilowo
nieobecny).
- w Sprawle zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2009 rok.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych ( radny Ryszard Grzegorczyk chwilowo
nieobecny).
- 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 13 radnych.
- w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok.
W dyskusji głos zabrali
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz zgłostła Zmlany do projektu uchwały
polegające na:
ll w załączniku Nr 3 poz' 18 nazwa zadania otrzymuje brzmienie ,,Adaptacja
zbiornlka wodnego na cele sportowo-rekreacyjne 2009, po 2011"
2l w załączniku Nr 5 poz. 2 rozdział otrzymuje brzmienie ,,75020"
- radny Feliks Szczepanlk zapytał czy kwota 90.000 zł. zapisana w projekcie uchwały
zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań ?
odpowiedzina pytanie radnego udzieliła Skarbnik Gminy informując, Że z tej kwoty
środki w kwocie 40.000 zł. planowane Są na wypłatę odszkodowań za zniszczenia
powstałe przy budowie kanalizacji natomiast kwota 50.000 zł. planowana jest na
wykonanie dodatkowy ch przykanalików'
W uzupełnieniu wypowiedzi p. Skarbnik Zastępca Wojta Gminy Jan Stachurski
poinformował, Że w ramach tych środkow planowane jest do wykonania ok. l7
dodatkowych przykanalików których nie ujęto na etapie projektowania' Dotyczy to
szczegolnie nowo wybudowanych budynków, budynków których właścicielami są
osoby starsze or az budynków chwilowo niezamies zkaĘ ch.
- radny Czesław Sztuk ponownie zwrocił uwagę' Że gmina nie powinna przystąpić do
wypłaty odszkodowan. Zdariem radnego przewidziane szkody dla wykonania danej
inwestycji naleŻało wpisaó w przetarg a koszty związane Z powstałymi szkodami
podczas prowadzenia inwestycji winny obcięac wykonawcę jezeli w umowie
Zamlęszczono zapis o wykonaniu prac i doprowadzeniu placu budowy do stanu
pierwotnego' W treści umowy zawartej z wykonawcą nalezało równieŻ zapisac tnne
przewidziane szkody jak usuwanie drzew. odnosząc się do środków zapisanych w
projekcie uchwały na wykonanie dodatkowych przykanalików zwrócił uwagę, Że na
końcu budowy spisuje się protokół na wykonanie robot dodatkowych, które następnie
wycenia się i przedstawia Radzie Gminy celem wprowadzenia zmian w budzecie
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gminy. W dalszej wypowiedzi poruszył problem budowy boisk szkolnych na
wykonanie których istnieje mozliwośó uzyskania dotacji w wysokosci 75oń wartości
zadania. Kończąc wypowiedź zgłoslł wniosek o odrzucenie z projektu uchwały zapisu
doty czące go wypłaty o ds zkodowań.
- radny Ryszard Grzegorczyk zapytał czy wyliczona kwota 40.000 zł' zawiera
wszystki e odszkodow anta?
W odpowiedzi na pytanie radnego Zastępca Woita Gminy Jan Stachurski
poinformował, że nie są to jeszcze wyliczenia końcowe zwrocił uwagę, Że jedno z
większych odszkodowan wyltczone ptzez rzeczoznawcę opiewa na kwotę 10.000 zł.
natomiast pozostałe wyceniono na kwoty znacznie niŻsze tj. od 500 zł do 1.000 zł. w
zaleŻnośct od powstały ch zniszczen.
- radny Cezary Borowiec - zdaniem radnego przewidziane szkody naleŻało wpisaó do
przetargu i wówczas koszty związane z odszkodowaniem obciĘyłyby wykonawcę.
- radny Stanisław Kozera - zdaniem radnego winą projektanta jest obecna potrzeba
wykonania tylu dodatkowych przyłączy' Powyższąwypowiedź radny uzasadnił tym'
Że do właścicieli niektórych budynków (samotnie mieszkających) naleŻało dotrzec
kilkakrotnie ponieważ ich chwilowa nieobecność była spowodowana wyjazdem za
granicę w celach zarobkowych lub w przypadku osób starszych był to wyjazd do
dzieci.
- radny Czesław Sztuk zwroctł uwagę' Że kaŻdy zakład wykonujący inwestyc.je .jest
ubezpieczony w związku z powyzszym naleŻałoby rozwaŻyc mozliwość
wyegzekwowania odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej. Zdaniem radnego naleŻy
odstąpió od wypłaty odszkodowań z Uwagl na fakt, ze rvykonywane wczeŚniej na
terenie gminy inwestycje wodociągowe i kanaltzacyjne teŻ powodowały pewne
szkody, lecz mteszkańcy ci zadnyclr odszkodowań nie otrzymali'
- radny Grzegoru Rokosz poparł wniosek radnego Sztuka w sprawie odstąpienia od
wypłaty odszkodowań.
- radny Stanisław Kozera przypomniał, Że gmina nie wypłacała odszkodowań za
zniszczenia powstałe przy budowie sieci wodociągowej'
- w nawiązaniu do prowadzonej dyskusji Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski
poinformował, Że wykonawca byłby odpowiedzia|ny za wypłatę odszkodowan lecz
tylko w przypadku zamieszczen|a w przedmiarze robót faktu potrzeby wycinki drzew
na trasię prowadzonej inwestycji. ZwroctŁ rownieŻ uwagę' Że zapis w umowie
dotyczący przywrócenia placu budowy do stanu pierwotnego nie nakłada na
wykonawcę obowiązku posadzenia nowych drzew lub wypłatę odszkodowań lecz
tylko uporządkowanie terenu.
- radny Cezary Borowiec zgłosił wniosek o pozostawienie kwoty 90'000 zŁ.

przeznaczonej na budowę chodnika w Stopnicy przy drodze wojewódzkiej i o podjęcie
uchwały intencyjnej w sprawie budowy tego chodnika w roku przyszŁym'
W nawiązaniu do prowadzonej dyskusji na temat budowy kanalizacji Wójt Gminy
poinformował, Że na realizację tej inwestycji podpisano umowy z Marszałkiem
Województwa Swiętokrzyskiego na dofinansowanej tej inwestycji jak rownieŻ z
Wojewódzkim Funduszem ochrony Srodowiska na zactrynięcie kredytu celem
zachowania płynnoŚci płatności. W przypadku nie dotrzymania terminu realizacji
inwestycji nastąpi zwrot otrzymanego dofinansowania oraz kredytu wtaz z
naliczonymi odsetkami. W dalszej wypowiedzi zwrócił uwagę, ze właŚciciel działki na
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której powstały szkody wielkości 10.000 zł. zasttzegł do projektanta, Że wyrazi zgodę
na przejŚcie z inwestycją przez kolejną działkę lecz pod warunkiem wypłaty
odszkodowania. W związku z powyŻszym Wójt Gminy zwroc1ł uwagę' Że
przesuwanie terminu podjęcia decyzji wypłaty odszkodowań powoduje opóźnienie
realizacji inwestycji a nie dotrzymanie terminu wtĘe się Z wymienionymi
konsekwencjami. Mając powyzsze na uwadzę poinformował, Że przed przystąpieniem
do kolejnej inwestycji nastąpi bardzo dokładne sprawdzenie trasy przebiegu inwestycji
pod kątem istniejącychprzeszkod a szczególnie rosnących drzew.
- radny Krzysztof Zych zgłostł wniosek o wypłatę odszkodowan a szczegolnie za
zniszczone drzewa.
- radny Czesław Sztuk - zdaniem radnego poszkodowani winni wystąpió na drogę
sądową celem wypłaty odszkodow an za powstałe znlszczenia'
- w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Sztuka Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski
poinformował, Że o mozliwości skierowania Sprawy na drogę sądową informował
zainteresowanych z ktorych wypowiedzi wynikało, Że moze to nastąpic |ecz w nie
określonyrn bliŻej terminie' Mając powyŻsze na uwadze toczące się sprawy sądowe
mogą mieć wpływ na termin zakonczenia inwestycji i na fakt dofinansowania.
- radny Czesła:w Sztuk poinformował, Że w przypadku ptzeszkód występujących na
trasie inwestycji jak np. rosnące drzewaprzechodzi się cyt. ,,przeciskiem sterowanym i
się nie niszczy nic''. W dalszej wypowiedzi zwróciŁ uwagę' Że w przypadku zmiany
terminu realizacji inwestycji istnieje równiez mozliwość wystąpienia z wnioskiem do
Marszałka o przedłuŻenie umowy na dofinansowanie.
- Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak zapytał czy w miejscowoŚciach gdzie
wykonano juŻkanalizac1ę (Białoborze, Klępie Dolne, Falęcin) równiez na koszt gminy
zostanąwykonane przyłączakana|tzacyjne dla osób nie ujętych w projekcie ?
- W odpowiedzi na powyŻsze pytanie Wojt Gminy poinformował, Że na przyłącza
dodatkowe brak mozliwoŚci otrzymanla dotacji istnieje natomiast mozliwoŚó ich
wykonania w ramach środków własnych gminy.
W podsumowaniu prowadzonej dyskusji Przewodnlazący Rady Gminy Krzysztof
Tułak zgŁosił wniosek o wykreślenie z projektu uchwały zapisu dotyczącego kwoty
90'000 zł' przeznaczonej na odszkodowania i dodatkowe przyłącza. Następnie zgłoslł
propozycję aby do tematu powrócić na posiedzeniach Komisji przed kolejną sesją
Rady Gminy gdzie winny być przygotowane wyliczenia finansowe i wykazy osób
ubiegaj ących się o odszkodowania i o dodatk ow e przyłącza'
- radny Stanisław Kozera zgłosił wniosek o podjecie decyzji w sprawie wypłaty
odszkodowania w kwocie 10.000 zł. dla osoby która nie wyraziła zgody naprzejście z
inwestycją kanalizacyjną przez kolejną jej działkę, natomiast do dyskusji na temat

dalszych odszkodowań powrócić na posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy
Wniosęk I zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Zaprzyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 2 radnychwstrzymało się od głosu.
Wynik głosowaniazadecydował o odstąpieniu od głosowania nad wnioskiem II.
- radny Grzegorz Rokosz zgłosił wniosek w sprawie umieszczenia w wieloletnim
planie inwestycyjnym w poz. 10. Adaptacja szkoły podstawowej na Świetlicę wiejską
i infrastrukturę rekreacyjną szkoł w miejscowościach: Strzałów, Mietel, CzyŻow,
Skrobaczów, Białoborze oraz budowa świetlicy wiejskiej w Konarach.
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W wyniku prowadzonej dyskusji postanowiono wniosek w przedmiotowej sprawie
umieŚcić w wieloletnim planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do uchwały
budżetowej na20l0 rok.
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez radnego Rokosza.
Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych ( radna Szczepanlk Danuta) chwilowo
nieobecna.
- radny Gtzegorz Rokosz zapytał dlaczego w projekcie uchwały zaplsano zadanie
,,Adaptacja zbiornika wodnego w Wolicy" skoro prowadzone w tym temacie dyskusje
na posiedzeniach komisji zmierzały do odstąlienia od dalszego finansowania tego
zbiornika. Zdaniem radnego zbiornik wodny na cele rekreacyjno-sportowe winien
powstaó w okolicach obiektów szkolnych na gruntach Kątów Starych.
- radny Józef Wach poparł zamierzenia w zakresie adaptacji zbiornika wodnego w
Wolicy na cele sportowo rekreacyjne.
- radny Ryszard Gtzegorczyk zgłosił wniosek w sprawie przystąpienia do wykupu
działekpołozonych w Kątach Starych Zprzeznaczeniem na budowę zbiornika.
- W nawiązaniu do prowadzonej dyskusji Wójt Gminy wyjaśnił, ze Środki w kwocie
5.000 zł' na zadanie ,'Adaptacja zbiornika wodnego w Wolicy na cele sportowo-
rekreacyjne" zostały ujęte w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne za
zgodąrady wyraŻoną najednej zpoprzednich sesji Rady Gminy.
- Mając na uwadze fakt pozyskania Środków unijnych jak równieŻ rozwoj kultury i
sportu w środowiskach wiejskich, radny Jerzy Cichoń poparł zamierzęnia w zakresie
adaptacji zbiornika wodnego w Wolicy.
- radny Cezary Borowiec zwrocił uwagę' zę nikt nie neguje prowadzenia renowacji
zbtotntka wodnego w Wolicy \ecz są głosy sprzeciwu co do przeznaczenia tego
zbiornika na cele sportowo rekreacyjne zracjt braku parkingu, nadmiernego natęzenia
ruchu drogowego na drodze Kielce-Tarnów. Zdaniem radnego zbiornik ten moze być
wykorzystany np. dla celów wędkarskich (organizowanie zawodow itp.).
W związku z tym, Że w dalszej części sesji dyskusja radnych odbiegała od porządku
obrad, Przewodniczący Rady Gminy odebrał mówcom głos.
- odnosząc się do zapisu dotyczącego planowanej budowy kanalizacji w Falęcinie
Starym Przewodnlczący Rady Gminy Krzysztof Tułak zgłosił wniosek o
wprowadzenie zmiany w załączniku do projektu uchwały - Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne tj. o podtrzymante decyĄi podjętej na sesji Rady
Gminy w dniu 30 czerwca2009r. gdzie zadanieto otrzymało brzmienie,, Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni ścteków w Falęcinie Starym oraz budowa kanalizacji w
miejscowości Falęcin Stary 2006-20II'' .

Zabierając głos w temacie budowy zbiornika wodnego w Kątach Starych radny
Czesław Sztuk zgłos1ł wniosek aby uŚciślió przeznaczenie omawianych zbiorników
wodnych tj' zbiornik w Wolicy dla celów wędkarskich, natomiast zbiornik w Kątach
Starych dla celów rekreacyjno-sportowych.
- radny lerzy Cichoń zgłoslł wniosek o przyjęcię do rca|tzacji obu zbiorników ztym,
ze w pierwszej kolejności budowa zbiornika w Katach Starych natomiast w drugiej
kolejności adaptacja zbiornika wodnego w Wolicy.
Radny Iozęf Wach ponowienie zabrał głos w sprawie zbiornika wodnego w Wolicy
wnioskując o ptzeznaczenie go rowniez dla celów rekreacyjno-spońowych.
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Poinformował, Że istnieje mozliwośó wykupienia gruntów sąsiadujących ze
zbiornikiem w celu urządzenia parkingu.
Mając na uwadze prowadzoną dyskusję oraz zgłaszane wnioski dotyczące
wprowadzenia kilku zmian do projektu uchwały Wójt Gminy Ryszard Zych zgłosił
wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budzecie
gminy na2009r.
Przewodnlczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przęz Wójta
Gminy.
Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych ( radna Danuta Szczepantk chwilowo
nieobecna).
W związku z tym, ze projekt uchwały został wycofany z porządku obrad odstąpiono
od głosowania nad zgłoszonymi podczas dyskusji nad projektem uchwały wnioskami.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie współfinansowania w 2010r' przebudowy drogi powiatowej nr 0105T
Stopnica_Połaniec.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało |2 radnych ( radna Danuta Szczepanik nieobecna)
- w sprawie wydzierŻawienia lokalu mieszkalnego'
W dyskusji głos zabrali:
- Wójt Gminy poinformował, Że Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju
zwroclła się o przekazanie do jej dyspozycji na czas prowadzonych prac remontowych
lokalu mieszkalnego w którym zamieszkuje osoba zajmująca lokal będący w
posiadaniu Policji. Poinformował również, Że realnym jest wydzierzawienie na rzecz
Policji lokalu mieszkalnego połozonego w budynku szkoły w Suchowoli lecz
mie szkani e to wyma ga pr zepr ow adzenia rem ontu.
- radny Czesław Sztuk poinformował, Że remontu wymaga rownieŻ szambo
przyjmujące ścieki z budynku szkoły'
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwaĘ przystryiono do
głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych ( radna D. Szczepanik
nieobecna).
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.9.odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Wójt Gminy informując:
- przed przystąpieniem do udzielania przez Wójta Gminy odpowiedzi radny Feliks
Szczepanik zapytałjak powinien zachowaó się pracownik samorządowy ( przytoczyc
definicję pracownika) w stosunku do petenta?
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował' Że na|eŻy bardziej
rozbudowaĆ pytante Żeby udzielió na nie odpowiedzi'
Następnie Wójt Gminy poinformował:
-z uwagi na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych brak mozliwości
prawnych udzielenia szczegółowej odpowiędzi w sprawie wypowiedzęnla umowy o
pracę Kierownikowi ZGK.
- interpelacja dotycząca ograniczenia tonaŻu na drodze wojewódzkiej w m. Stopnica,
Kąty Nowe zostanie przesłana do zarządcy drogi tj. Świętokrzyskiego Zarządu Drog
Wojewódzkich w Kielcach celęm ząęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie'
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- w przeprowadzonychprzętargach na zadania wykonywane na obiektach sportowych
w Stopnicy nie ujęto budowy skoczni w dal. Istnieje mozliwośó wykonania tego
zadaniapod warunkiem wpisania go do budzetu gminy na2010 r.
- istnieje mozliwoŚÓ załoŻeniapiłkochwytów na bocznym stadionie.
- problem dotyczący poruszania się pojazdów Z nadmierną prędkością ulicami
Stopnicy: ogrodową i Plac Piłsudskiego oraz przestrzeganie przez uzytkowników
drogi znaków zakazu wjazdu pojazdów o ponadnormatywnym ctęŻarze zostanie
skierowany do Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.
- wniosek dotyczący urządzenia wysepek dla pieszych w Stopnicy na sktzyŻowaniach
dróg Starachowice-Stopnica oraz Stopnica-Solec-Zdroj poparty wykazem osób z
miejscowości Stopnica i Wolica zostanie przesłany do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Kielcach.
- wykonanie skateparku zapisano do realizacji w programie Rewitalizacji Stopnicy.
Termin realizacji tego zadania jest uzaleŻniony od podpisania umowy z lJrzęd,em
Marszałkowskim na dofinansowanie.
- na temat realizacji projektu pod nazwą ,,kolektory słoneczne'' trwają prace nad
przygotowaniem projektu uchwały w sprawie współpracy w zakresie przygotowania i
wdrozenia do ręalizacji projektu ofaz przeznaczenia kwoty 64.500 zł. na opracowanie
kompletnej propozycji projektu,,kolektory słoneczne'' dla Gminy Stopnica.
- wniosek o ustawienie na drodze powiatowej Stopnica-Borek znaku ograniczenia
prędkoŚci ( od Kopca KoŚciuszki do Mariampola ) zostanie przesłany do Powiatowego
Zarządll Dróg w Busku-Zdroju.
- termin wykonania asfaltowania upływa z dniem I1.I0.2009r. obecnie trwają
rozmowy telefoniczne zPrzedsiębiorstwem ,,CEZET'' na temat tozpoczęcia prac przy
remoncie dróg gminnych. Z przeprowadzonych rozmów wynika Że prace zostaną
rozpoczęte w nąbliŻSzym czasie. W przedmiotowej sprawie w najblizszym czasie
zostanie skierowane pismo do wykonawcy' Nawiązując do wykazu remontu dróg
gminnych poinformował, Że z puli 10.100 ton kruszywa na co odbył się przetarg
pozostało nie rozdysponowane 1.820 ton na co 8 radnych ktorzy zrezygnowali z
asfaltowaniamoŻe zgłaszac kolejne drogi do remontu.
odpowiedzi na kolejną interpelację w sprawie przeprowadzenia remontu figur w
Topoli i Szklanowie udzięliła Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita
informując, Że przed przystąpieniem do remontu figury w Topoli naleŻy usunąó
drzewo, na wycinkę którego wydano juŻ pozwolenie oraz sprawdzić czy ftgurajest w
pasie drogowym. Brak natomiast mozliwości przystąpienia do remontu figury w
Szklanowie poniewaŻ jest usytuowana na terenie prywatnej działki i do właŚciciela
działki na|eŻy pt ow adzeni e ws ze lki ch remontów.
W odpowiedzina kolejne interpelacj e i zapytania radnych Wójt Gminy poinformował:
- kaŻda z istniejących szkół na terenie gminy posiada boisko szkolne, jeżeli jest
potrzeba budowy nowego naleŻy zadanię takie wpisać do budzetu gminy'
- na Ukrainę wyjezdŻa 2 osoby: Dyrektor SP w Stopnicy orazDyrektor Gimnazjumw
Stopnicy.
Ad.10. Wolne wnioski izapytania.
_ Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Że Zarząd ochotniczej StraŻy PoŻarnej
w Stopnicy celem zabezpteczenla opału na okres jesienno-zimowy złoŻył wniosek o
zwiększenie kwoty na zakup dodatkowych 5 ton węgla'



14

Po zapoznaniu z powyŻszym wniosek w przedmiotowej sprawie postanowiono
skierowaó na posiedzenia stĄch komisji Rady Gminy celem tozpatrzenia.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Że Starostwo Powiatowe w
Busku-Zdroju przesłało do wiadomoŚci Radzie Gminy pismo skierowane do Pani
Katarzyny Hall Ministra Edukacji Narodowej w sprawie interpelacj i zgłoszonej przez
radnego Teofila Dresla a dotyczącej łączenia klas w oddziały w Szkołach
Podstawowych w Smogorzowie, Strzałkowie CzyŻowie. Pismo stanowi załączn|k d,o
niniej szego protokółu.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Że Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w
Kielcach Wydział Polityki Społecznej przesłał pismo informujące o zblizającym się
terminie zakonczenia ogłoszonego ptzez Wojewodę Świętokrzyskiego konkursu na
prezydenta' burmistrza, wojta roku 2009 - aktywnego samorządowca w zakresie
polityki społecznej. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załączntk do niniejszego
protokółu.
Koncząc obrady sesji minutą ciszy uczczono pamięć gorników ktorzy zginęli w
wypadku w Kopalni ,,Wujek".
Ad.1 1 Z lwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za
udział w sesji po czymuznał sesję za zakończoną'
Zakonczenie sesji nastąpiło o godz. 14.40.
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