
Protokół Nr XXVII/09

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 18 sierpnia 2009r.

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 12 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecnoŚci'
- radny Rady Powiatu Teofil Dresel,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski'
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz,
- Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i ochrony Środowiska

Helena Rokita,
- rudcaprawny Wojciech Zręda.
otwarcie sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy o godz' 9.00.
Tematyka sesji:
l.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Ż' Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Interpelacj e i zapytanta radnych.
5' Podjęcie uchwały w sprawie wytaŻenia zgody na ustanowienie hipoteki na

nieruchomości stanowiącej własnośó Gminy Stopnica.
6. Odpowiedzina interpelacj e i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknjęcie sesji Rady Gminy'
Przebieg sesji:
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XXVII sesii
Rady Gminy. Powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocnośó do
podejmowania uchwał (I2 radnych).
Ad.Ż. Przewodniczący Rady Gminy przedstawlł porządek obrad po czym otworzył! dyskusje nad jego treścią.
Z uwagl na brak dyskusji przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad. Za
przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych.
Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłozony do wglądu w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad jego treścią.
Zuwagt na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Zaprzyjęciem protokółu głosowało 12 radnych.
Ad.4. Interpelacj e i zapytania radnych.
- radny Jan Kowalik zapytał ezy z nowym rokiem szkolnym w szkołach dla których
Rada Gminy nie podjęła uchwały o ich przekształceniu zostanie wprowadzone
łączenie klas?
- radny Józef Fiutko zapytał kiedy rozpocznie się dostawatłucznia na drogi gminne?
- radny Krzysztof Zych poinformował, Że mieszkańcy wsi Konar i Smogorzowa
skierowali do Wójta Gminy pismo dotyczące przekroju kanału grawitacyjnego
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budowanej kanalizacji' W związku z tym, ze pismo w przedmiotowej sprawie
skierowano równieŻ do wiadomości do Rady Gminy, radny zwrocił się do Rady o
podjęcie decyzji w sprawie zmiany przekroju kanału grawitacyjnego Ze 150 na 200.
Ad.5' Przewodnlczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem uchwały w
sprawie wyraŻenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomoŚci stanowiącej
własnośó Gminy Stopnica.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
Uchwała stanowi załącznlk do niniejszego protokołu.
Ad'6' odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Wójt Gminy
informując:
- w szkołach o małej liczbie dzieci od dawna stosuje się łączenie kilku roczników w
jeden oddział i równiez obecnie zostanie zastosowane takie rozwiązanie. Informacji na
temat łączenia klas udzieli zainteresowanym Dyrektor danej Szkoły.
- przetarg na zakup kruszywa rozstrzygnięto lecz nie podpisano umowy poniewaz
wybór oferenta został zaskarŻony do Prezesa Urzędu Zamowień Publicznych w
Warszawie skąd oczekuje się odpowiedzi celem podjęcia dalszych działan.
- w dniu I'7.08.2009r' udzielono odpowiedzi na pismo mieszkańców Konar i
Smogorzowa w sprawie zmian w dokumentacji budowy kanalizacji w m. Konary i
Smogorzów. Pismo w przedmiotowej sprawie skierowano na adres radnego
Krzysztofa Zycha. Kopię pisma do wiadomoŚci otrzymał Marszałek Województwa
Swiętokrzyskiego.
W uzupełnieniu odpowiedzi udzielonej przez Wójta Gminy dotyczącej budowy
kanalizacji Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że adresatem pisma o ktorym
mowa jest Urząd Gminy w Stopnicy natomiast Radzie Gminy przekazano pismo lecz
do wiadomoŚci. Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z treścią
pisma oraz z udzieloną przez Urząd Gminy odpowiedzią i pismem projektanta w tej
sprawie (pisma w przedmiotowej sprawie stanowią załącznik do niniejszego
protokółu)'
W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi radny Krzysztof Zych ponownie zwrócił się
do Rady Gminy o podjęcie decyzji w sprawie zmiany przekroju kanału
grawitacyjnego.
odnosząc się do wypowiedzi radnego Przewodn|czący Rady Gminy zwtóci się do
radcy prawnego Wojciecha Zrędy o udzielenie odpowiedzi czy Rada Gminy prawnie
jest władna zmienić dokumentację opracowaną przez projektanta.
Udzielając odpowiedzi na powyŻszy problem radca prawny Wojciech Zręda
poinformował, Że Rada Gminy nie moŻe wypowiadać się w kwestiach technicznych
co jest zastrzeŻone dla specjalistów oraz organów wydających pozwolenia na budowę,
natomiast moŻe jedynie wydawaó ogólne instrukcje onz zgłasza: vwagi dotyczące
danej budowy.
Zabierając głos w temacie opracowanej dokumentacji na budowę kanaltzacji Wójt
Gminy poinformował, Że średnice kanałów 200 mm były określone tylko wstępnie
przed wykonaniem projektu i obliczeń hydraulicznych które to obliczeniawykazały,
ze wystarczająca jest średnica nominalna określona jako 150 mm.
- radny Krzysztof Zych zgłoslł wniosek aby zmienić projektanta.
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Podsumowując prowadzoną dyskusję w temacie budowy kanalizacji Przewodnlczący
Rady Gminy zwroc1ł uwagę' ze projektant winien wyrazić zgodę na zmianęprojektu w
związku zpowyŻszym rola Rady Gminy jest Żadna.
Ad.1 . Wolne wnioski i zapytania.
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz ptzekazała Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej Janowi Kowalikowi przygotowane wydruki odsetek od lokat oraz odsetek
od rachunków bankowych zgodnie z zaleceniami Komisji Rewizyjnej.
- radny Krzysztof Zych zgłoslł wniosek o wykoszenie poboczy przy drodze
Smogorzów-Konary.
- Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy planowane jest wykonywanie robót
cząstkowych na drogach przed okresem zimowym?
W odpowiedzi na pytania związane z utrzymaniem dróg Wójt Gminy poinformował,
Że po rczstrzygnięciu przetargu na zakup kruszywa w ramach pozostałych środków
będą wykonywane roboty cząstkowe na drogach oraz wykaszanie chwastów.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że Dyrekcj a Zespołu opieki Zdrowotnej oraz
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju zwroc1li się z wnioskiem o udzielenie wsparcia
finansowego w kwocie 5.000 zł związanego Z zakupem pojazdu do przewozu osób
chorych na Stację Dia|iz' W dalszej wypowiedzi Wojt Gminy poinformował, Że
istnieje mozliwośÓ pozyskania środków unijnych na odnowę zbiornika retencyjnego w
Wolicy jednak ze strony gminy naleŻy opracowaó dokumenty niezbędne do złoŻenia
wniosku co wiąze się z pewnymi kosztami.
Po zapoznaniu się z powyŻszym radni zawnioskowali o przygotowanie na najbliŻszą
sesję Rady Gminy projektów uchwał w przedmiotowej sprawie.
- radna Alina Rzepa zapytała czy prowadzono juŻ rozmowy na temat podjęcia
współpracy z Gminą Busko-Zdrój w związku z planowanym remontem drogi Zaborze-
Szczytniki?
W odpowiedzi na pytanie radnej Wójt Gminy poinformował, Że w temacie remontu
drogi prowadzone byĘ wstępne rozmowy z Burmisttzem Gminy Busko jednak
porozumienia w tej sprawie jeszcze nie podpisano.
- w zwlązku z tym, że funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Stopnicy przejęła
inna osoba radny Krzysztof Zych zgłosił wniosek aby na najbliższąsesję Rady Gminy
zapr osic nowe go komendanta.
Ad.8. Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za
udział w sesji po czym lznał sesję za zakonczoną'
Zakonczęnie sesji nastąpiło o godz. 10.20
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