
Protokół Nr XXVI/09

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbyrej w dniu 30 czerwc a z0o9r.

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 14 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecności'
- 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, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska

Helena Rokita
- Aplikant radcowski - Rożycki Jakub
otwarcie sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Grniny w Stopnicy o godz. 9.00.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad'
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy'
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy i

przegłosowanie.
5' Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesjach w dniach 28

kwietnia i 19 maja2009r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia bilansu instytucji kultury - ,, Gminna Biblioteka publiczn a,, za
2008r.,

b) zmian w budzecie gminy na2009r. ( 4 uchwały),
c) przekazania środków finansowych dla Policji,

- 
d) przystąpienia Gminy Stopnica do StowarzyszenlaMiast Króla Kazimierza

Wielkiego,
e) nawiązania wspóŁpracy pomiędzy Gminą Stopnica a Radami Wiejskimi Wsi

Wielka Buszynka i Czukiw na Ukrainie,
f) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji

celowej dla Gminy Busko-Zdroj ze środków Gminnego Funduszu ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej'

g) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przezwłaścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych orazoprózniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystoŚci ciekłych na trenie Gminy Stopnica.

8. Odpowiedzi na interpelacj e t zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
I0 Zamknięcie sesji Rady Gminy.



Przebieg sesji:
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XXVI sesji
Rady Gminy. Powitał ptzybyłych na sesję. Stwierdził prawomocność do
podejmowania uchwał (13 radnych).
Ad.z. Do przesłanego radnym porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił
wniosek o wprowadzenie zmian polegających na dodaniu w pkt. 7 porządku obrad
projektów uchwał w sprawie: zmian w budzecie gminy na2009r., uchylająca uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Busko-
Zdrój ze środków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
otaz w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości Za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
oprózniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Stopnica. Następnie Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad
zgłoszonym wnioskiem i nadporządkiem obrad'
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania nad zgłoszonym wnioskiem w
sprawie:
- uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Gminy Busko-Zdrój ze środków Gminnego Funduszu ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
Zaprzyjęciem wniosku głosowało 13 radnych.
- ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych ptzez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz oproŻniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekĘch na trenie Gminy Stopnica.
Zaprzyjęciem wniosku głosowało 13 radnych.
- zmian w budzecie gminy na2009r.
Zaptzyjęciem wniosku głosowało 13 radnych'
Uwzględniając przyjęte wnioski Przewodntczący Rady Gminy odczytał porządek
obrad po czym poddał go pod głosowanie.
Zaprzyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.
Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłozony do wglądu w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treściąprotokółu.
Z lwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Zaprzyjęciem protokółu głosowało 13 radnych.
Ad.4.5. Wójt Gminy Ryszard Zych złoŻył sprawozdanie z działalnoŚci Wojta Gminy
w okresie między sesjami Rady Gminy oraz informację o realizacji uchwał Rady
Gminy podjętych na sesjach w dniach 28 kwietniai 19 maja2009r'
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treŚcią sprawozdania.
W dalszej części sesji uczestniczyło 14 radnych (przybył radny Jerzy Cichoń)
W dyskusji głos zabra|t:
- radny Czesław Sztuk poddał pod rozwagę problem wydawanych przez gminę zleceh
na pełnienie ochrony osób i mienia podczas lmptez organizowanych na terenie gminy
jak,,Majówka Stopnicka'' czy ,,Dni Stopnicy''. Zdaniem radnego czynności tenaleŻy
zlecac policji która i tak występąe Z wnioskiem do gminy o wsparcie finansowe.
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- radny Grzegorz Rokosz zapytał jaką kwotą biorąc pod uwagę dochody i wydatki
zamkns się festyn stopnicki pod nazwą,,Majówka Stopnicka'''
W odpowiedzi na poruszone problemy Wojt Gminy poinformował, Że w temacie
ochrony prowadzone były rozmowy z przedstawicielami Policji w wyniku czego
ustalono, ze istnieje mozliwość aby czynności te zlecic policji. odnosząc się do
kolejnego pytania dotyczącego kosztow festynu poinformował, że informacja w tej
sprawie zostanie przygotowana i przedstawiona radnemu.
Zuwagt na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem spraw ozdania głosowało 1 4 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informację o realizacji uchwał.
Zuwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przy jęciem informacj i głosow ało I 4 radnych.
Sprawozdanie oraz informacja stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.6. Interpelacj e i zapytania radnych.
- radny Grzegorz Rokosz zapytał czy planowane jest powołanie na terenie gminy
Komisji do szacowania strat w rolnictwie powstałych na skutek gradu oraz
intensywnych opadów deszczu.
- radny Cezary Borowiec zapytał jakie czynności podjęto w zakresie realizacji
projektów organizacyjnych szkół w okresie wakacji a szczegó|nie czy zabezpieczono
środki na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli pełniących funkcję opiekunów
dzieci w czasie wakacji? W dalszej wypowiedzi poinformował, Że na działce gminnej
przy ul. Północnej w Stopnicy gdzie mieŚci się budynek socjalny nadmierne opady
deszczu spowodowały wyrwę którą zewzględubezpieczeństwa należy zabezpieczyc.
- radny Jerzy Cichoń zapytał czyją własnością jest przejście dla pieszych znajdujące
się między budynkami p. Zaborskich i p. Majcher w Stopnicy, które na|eŻałoby
uporządkować. Następnie ponownie zgłosił wniosek o wymianę słupów i lamp
oŚwietlenia ulicznego w Stopnicy. Zapytał czy w tym temacie prowadzono .juŻ
rozmowy z Zakładem Energetycznym? Ponownie poruszył problem dokończenia
asfaltowania Placu Piłsudskiego w Stopnicy, uporządkowania znaków drogowych a
szczego|nie oznakowanta przejść dla pieszych i wyznaczęnia miejsc parkowania
samochodów. Zgłosił wniosek o podjęcie działah w celu usunięcia drzęw i krzaków
rosnących ptzy skrzyzowaniu dróg Stopnica-oleŚnica które zagraŻająuzytkownikom
drogi.
- radny Stanisław Kozera zapytał co stało się ze szkołami w Smogorzowie, CzyŻowie i
Strzałkowie dla których Rada Gminy podjęła uchwałę o zamiatze ich przekształcenta?
- radna Danuta Szczepauk zapytała kto jest odpowiedzialnym za utrzymanie chodnika
dla pieszych w m. Mietel?. Zwrociła uwagę, Że na pewnym odcinku naleŻy usunąć
chwasty z chodnika.
- radny Czesław Sztuk przypomniał, Że Komisja Rewizyjna na odbytym posiedzeniu w
m-cu kwiętniu br' zgłosiła wniosek o przygotowanie przez p. Skarbnik Gminy
zestawienia wyciągów o środkach na koncie gminy i naliczonych odsetkach. Podczas
prowadzonej dyskusji Skarbnik Gminy zobowiązała się przygotowac tą informację
\ecz w terminie późniejszym z uwagi na wykonywanie w tym czasie innych pilnych
prac przez pracowników ref. Finansowego. W związku z tym' że informacji tej
Komisja jeszcze nie otrzymała' radny Sztuk zgłosił wniosek o przygotowanie
informacji w przedmiotowej sprawie na najblizszą sesję Rady Gminy.
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- radny Ktzysztof Zych zapytał czy jest juŻ zatwierdzony plan gospodarki odpadami o
którym była mowa na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy?
- radny Jozef Fiutko przypomniał, Że na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy
zgłaszał wniosek o przyznanie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli
prowadzących zĄęcia z dziecmi w świetlicy w Klępiu Górnym w czasie wakacji. W
dalszej wypowiedzi zapytał komu zostaną przydzielone mieszkania socjalne w
budynku szkoły w Klępiu Górnym?
- Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak - w nawiąaniu do zorganizowanego
w m-cu czerwcu br. spotkania na temat bezpieczenstwa zwrócił uwagę' Że w spotkaniu
wzięli udział zaproszeni goście zabrakło natomiast wnioskodawców.
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury -,,Gminna Biblioteka Publiczna"
2a2008 r.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaptzyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie zmtan w budzecie gminy na 2009 rok.
Projekt uchwały dotyczy zwiększenia dochodów i wydatkow budżetowych o kwotę
99.97I,50 zł. w związku z przystryieniem Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w
Stopnicy do Projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.I.I pn.''Aktywna
integracja - szansą na lepsze jutro''
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok.
Projekt uchwały dotyczy zwiększenia dochodow i wydatków budzetowych o kwotę
25'000 zł. w związku z zawartą trojstronną umową pomiędzy Urzędem
Marszałkowskim Wojewodztwa Świętokrzyskiego, Gminą Stopnica i ochotniczą
StraŻąPożarną w Stopnicy (dotacja dla oSP w kwocie 20.000 zł) oraz zawartym
porozumieniem z Komendantem Powiatowym Policji ( dotacja w kwocie 3.000 zł. na
rekompensatę pienięŻnąza czas słuŻby przekraczający normę określoną w ustawie o
Policji).
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaptzyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok.
Projekt uchwały dotyczy zmnie1szenia dochodów budzetowych o kwotę 5'911 '824 zł.
oraz zmniejszenia i zwiększenia wydatków budzetowych o kwotę 9 '069.097 ,00 zł.
W dyskusji głos zabralt:
- radny Cezary Borowiec zapytał dlaczego w załączniku Nr 4 do projektu uchwały w
rubryce 6 nie naniesiono poprawek zgodnie z ustaleniami wypracowanymi na
posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy tj. kwotę 90'000 zł zapisaną do rea|izac.ji
zadanta pn. ,,projekt i budowa chodników przy drogach wojewódzkich 756 i 757" nie
przeniesiono na rok 2009.
W odpowiedzi na pytanie radnego Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz
poinformowała, że inwestycję o której mowa wpisano w załączniku Nr 6 do projektu
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uchwały z terminem realizacji - 2009r., nie dokonano natomiast zmian w załączn\ku
Nr 4 rubryce 6 gdzie naleŻy wprowadzić poprawkę'
- radny Czesław Sztuk w nawląZaniu do przyjętego przez Radę Gminy wieloletniego
programu budowy kanalizacji na terenie gminy Stopnica przypomniał, Że I etapem
była budowa kanalizacji d|a m. Podlasek, Topola, Smogorzów, Konaty a następnie
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Falęcinie Starym i budowa kana|izacji dla m.
Falęcin Stary. W następnym etapie planowana była budowa kanalizacji dla m.
Mariampol, Suchowola, Szklanów, Mietel, Szczeglin. odnosząc się do projektu
uchwały radny Sztuk zwrocił uwagę' Że nazwy zadan zostały zmienione jak np.
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Falęcinie Starym i budowa kanalizacji dla m'
Mariampol, Mietel, Sczczeglin zapisano jako jedno zadanie w związku z powyŻszym
zapytał czym została podyktowanata zmtana?
_ Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak przypomniał, Że w wieloletnim planie
inwestycyjnym na |ata2009-2011 budowakana|izacji w m. Falęcin Stary planowana
była do realizacji w 2009 roku razem z rozbudowąoczyszczalni ścieków w Falęcinie
Starym' W związku z tym, Ze w omawianym projekcie uchwały budzetowej termin
realizacji tej inwestycji został zmieniony i zapisany na rok 2OlI, na posiedzeniach
komisji wywiązała się w tym temacie dyskusja w wyniku której ustalono aby wróció
do pierwotnego zapisu tj. zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym stanowiącym
załącznlk do budzetu gminy na 2009r. W dalszej wypowiedzi zwroclł uwagę' Ze W
omawianym projekcie uchwały przedłożonej w materiałach na sesję Rady Gminy
zmieniono jedynie datę realizacji inwestycji w Falęcinie Starym z roku 20II na 2OI0
nie zmieniono natomiast nazwy zadania zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem. Zapytał
jakie dokumenty posiada gmina dla wyliczonej kwoty 80.000 zł. przeznaczonej na
wypłatę odszkodowań Za zniszczone uprawy w związku Z budową kana|izacji
sanitarnej dla miejscowoŚci: Podlasek, Topola' Smogorzów' Konary.
- radny Grzegorz Rokosz poddał pod rozwagę problem wypłaty odszkod owan za
zniszczone uprawy w związku z budową kanalizacji. Przypomntał, Że gmina nie
wypłacała odszkodowań zracji wykonywanych na terenie gminy inwestycji takich jak
sieć wodociągowa i gazociryowa.
- radny Stanisław Kozera zgłosił propozycję aby odszkodowaniem objąć .jedynie
właŚ c i c i ę l i działek nie zaintere s owany ch bu dową kanalizacji'
- radny Jan Kowalik zgłosił propozycję aby przesunąć termin realizacji inwestycji
kanalizacyjnej tj prace ziemne wykonywaó po zbtorach płodów rolnych celem
uniknięcia wypłaty odszkodowań.
- Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak zwrocił uwagę na fakt, Że na terenie
gminy wybudowano jllŻ częśc kana|izacji jak' np. w miejscowościach: Białoborze,
Kąty Nowe jednak bez wypłaty odszkodowań. odnosząc się do wypłaty odszkodowań
dla właścicieli działek nie zainteresowanych budową kana|izacji zwrocił uwagę, Że
wbudowana kana|izacji podnosi warlośó danej działki Kończąc wypowiedŹ poddał
pod rozwagę problem wypłaty odszkodowań których wartość prawdopodobnie
ptzewy Ższy załoŻonąw proj ekcie uchwały kwotę.
- w nawiąZanlu do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Gminy radny Stanisław
Kozeru zgłosił ptopozycję odstąpienia od wypłaty odszkodowań.
- radny Krzysztof Zych zgłoslł wniosek o na|iczanie odszkodowań z racjt zniszczeh
powstałych podczas budowy kana|izacji.
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- radny Czesław Sztuk zwroclł uwagę' że d'o wykonawcy inwesty cji naleŻy wykonaó
inwestycję idoprowadzic do stanu pierwotnego pas który zajmuje. Zobowiązanie takie
winna zawierac podpisana z wykonawcą umowa. odnosząc się do odszko d'owan za
zniszczone płody rolne poparł wypowiedź radnego Kowalika' Zd,aniem radnego
budowa kanalizacji winna odbywaÓ się etapami w uzgodnieniu z sołtysem czy radnymi wówczas zniszczenia płodów rolnych byłyby znikome. Poinformował, Że w
przypadku drzew owocowych istnieje mozliwość odstąpienia z inwestycją na
odległośó ok. 1- 2 m. Innym stosowanym rozwiązaniem w przypadku drogich drzęw
jest przecisk pod drzewem. Koncząc wypowiedż zwrocił uwagę) ze rekompensatąza
zniszczone uprawy winno byÓ np' umorzenie podatku rolnego'
W nawiązaniu do prowadzonej dyskusji Wójt Gminy poinformował, Że zmiany
dotyczące nazwy zadanta inwestycyjnego wprowadzono na wniosek Urzędu
Marszałkowskiego gdzie złoŻono wnioski o dofinansowanie. Głównym powodem
zmiany nazwy zadania były planowane wydatki na dane zadanie w związku Z czym
nalęŻało ich tak połączyÓ finansowo aby zakwalifikowały się do otrzymania dotacji.
odnosząc się do planowanych odszkodowań za zniszczenia zwląZane z budową
kanalizacji Wójt Gminy poinformował, Że brak mozliwości prawnych do odmowy
wypłaty odszkodowań dlatego teŻ gmina wynajęła rzeczoznawlę ktory wyceni
powstałe straty' W dalszej wypowiedzi poparł zamierzenia rady odnośnie odstąpienia
od wypłaty odszkodowań jednak jego zdaniem nalezy problem ten rozpatrzyc pod
kątem pozyskania unijnych środków natąinwestycję' Wójt Gminy zwrocił uwagę' Że
w przypadku braku zgody właścicieli działek na przejście przez działki oraz przyjęcia
budowy kanalizacji etapami celem uniknięcia szkód, realizacja inwestycji przesunie
się w czasie co moze spowodować utratę dofinansowania' Kwota załoŻona w projekcie
uchwały na wypłatę odszkodowań nie powstała z wyliczonych strat lecz z racji
oszczędności powstałych w wyniku tańszych przetargów na inwestycje realizowane
na terenie gminy. odnosząc się do propozycji umorzenia podatku w zamian za
powstałe szkody poinformował, żejest to mało realne z uwagi na fakt, Że umorzenie
podatku stosuje się szczególnie w przypadkach losowych ponadto wyliczona kwota
odszko dow ania b ędzie prawdop od obn i e w y Ższa niŻ r ata p o d atku.
- radny Stanisław Kozera przypomntał, że w czasie realizacji na terenie gminy innych
inwestycji jak np. budowa sieci gazociągowej równiez powstawaĘ szkody między
innymi w postaci usuniętych dtzew i Żadnych odszkodowań gmina nie wypłacała'
- odnosząc się do wypowiedziWójta Gminy radny Czesław Sztuk zwroc1ł uwagę, że
istniała możliwośó budowy kanalizacji etapami zgodnię z opracowanym
harmonogramem gdyz podpisana umowa zUrzędem Marszałkowskim zobowiązuje do
cyt.,,przerobu zadania w określonym umową terminie''. Zdaniem radnego
nierozsądnym jest wypłata odszkodowań. W dalszej wypowiedzi poinformował, Że
podpisana z wykonawcą umowa powinna zawierac zapis o wykonaniu pewnych robót
ręcznie ( od 5 do 10%) jak np. w małych drzewkach, ogródkach przydomowych itp.
Kończąc wypowiedŹ zgłoslł wniosek o wykonanie w pierwszej kolejności kanalizacji
dla miejscowoŚci połozonych wokół Źródliska wody tj. realizować inwestyc.ję
kanalizacyjną zgodnie zharmonogramem rzeczowym przyjętym przez Radę Gminy w
latach poprzednich. Zgłosił rownieŻ wniosek aby odrzucić w całoŚci omawiany projekt
uchwały.
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- radny lozef Wach poinformował, Że w związku z budową sieci kana|izacyjnej
podpisał zgodę na przejście przez działkę połozoną w m. Podlasek. Zwrócił uwagę' Ze
nie było wówczas mowy o wypłacie odszkodowań powstałych przy realizacji tej
inwestycji w związku z powyŻszym zdaniem radnego osoby które wyraziły zgodę nie
powinny wnosió roszczen o wypłatę odszkodowań.
- nawiązując do prowadzonej dyskusji radny Grzegorz Rokosz zgłosił wniosek o
wykreślenie z projektu uchwały zapisu dotyczącego wypłaty odszkodowań.
- w podsumowaniu prowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zgłosił
wniosek o zmianę nazwy zadan inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji tj.
wprowadzió do projektu uchwały zapis zgodny z zapisem przyjętym w uchwale
budzetowej.
- radny Czesław Sztuk zgłosił wniosek o zmianę nazwy zadah inwestycyjnych
następująco:
I' Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Falęcinie Starym oraz budowa
kanalizacji w Falęcinie Starym.
II. Budowa kanalizacji dla miejscowości: Suchowola, Szklanów, Mietel, Mariampol,
Szczeglin,
III' Projektowanie i wykonante kanalizacji pozostałych miejscowości w zaleŻności od
mozliwoŚci finansowych gminy i udziału środkow unijnych.
W nawiązaniu do projektu uchwały oraz zgłoszonych wniosków Wójt Gminy zwtocił
się do radnych aby bez zmian pozostawić nazwę zadanie ,Kanalizacja: Nowa WieŚ,
Klępie Górne, Białoborze-Hektary'' poniewaz wniosek na rea|izację tego zadania
został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków unijnych.
W związku z tym, Że do projektu uchwały zgłoszono kilka poprawek radny Czesła'w
Sztuk zgłosił wniosek o przesunięcie w porządku obrad głosowania nad projektem
uchwały w sprawie zmianw budzecie gminy na2009r. celem naniesieniazgłoszonych
poprawek.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Czesłavła
Sztuka.
Zaprzyjęciem wniosku głosowało 14 radnych.
Przystąpiono do dyskusji nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
W dalszej części sesji uczestniczyło l2 radnych ( nieobecni radni: Cichoń Jerzy,
Szczepanik Feliks).
Skarbnik Gminy Barbara Sikorska - Judasz poinformowała, Że naleŻy zmienic
numerację uchwał tj uchwale o ktorej mowa nadac Nr XXVIl29l09, natomiast
podjętej juŻwcześniej uchwale budzetowej w której zapisano środki dla Policji nadac
Nr XXVI/30109.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąliono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
_ w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok. polegających na przeniesieniu
wydatków budzetowych między paragrafamt w dzia|e 700 (o kwotę 240.000 zł.)
przęznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. ,,Adaptacja pomieszczen szkolnych w
Klępiu Górnym na mieszkania socjalne 2009-2010'
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Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało L2 radnych.
- w sprawie przystąpienia Gminy Stopnica do Stow arzyszeniaMiast Króla Kazimierza
Wielkiego.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
- w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Stopnica a rad,ami Wiejskimi
Wsi Wielka Buszynka i Czukiw na Ukrainie.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
- uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej. 

_dla ^Gminy 
Busko-Zdrój Ze środków Gminnego Funduszu ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych'
- w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przęZ właścicieli
nieruchomoŚci za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
oproŻniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Stopnica.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania'
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 12 radnych'
- w Sprawie zmtan w budzecie gminy na 2009 rok polegających na zmniejszeniu
dochodów budzetowych o kwotę 5.9II.824 zł. oraz zmniejszeniu i zwiększeniu
wydatków budzetowych o kwotę9.069.097 zł'
W nawiązaniu do treści projektu uchwały Skarbnik Gminy poinformowała, że do
projektu uchwały budzetowej wprowadzono poprawki zgodnie z wnioskami radnych
doty czący mi zmiany nazw y zadan i nw e s ty cj i kanalizacy jny c h.
W dyskusji głos zabrali:
- w nawiązaniu do załącznika Nr 4 poz' 14 gdzie zapisano zad,anie inwestycyjne pod
nazwą,,zamknięcie i rekultywacja wysypiska odpadów w Klępiu Dolnym 2005-2010"
radny Krzysztof Zych zgłos|ł sprzeciw co do rea|izacji tego zadania w określonym
WŻej terminie.
W odpowiedzi na poruszony ptzez radnego Zycha problem Wójt Gminy
poinformował, Że zamknięcie wysypiska odpadów planowane jest lecz dopiero na
2016 r. natomiast obecnie trwająprace przygotowawcze.
W związku z tym, Że dalsza dyskusja radnego Zycha odbiegła od porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy odebrał mowcy głos.
- w nawiązaniu do przedłoŻonego projektu uchwały radny Cezary Borowiec zwroc!ł
uwagę' ze mimo negatywnej opinii Rady nie wykreślono z ttesci projektu uchwały
zapisu dotyczącego wypłaty odszkodowania w kwocie 80'000 zł.
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- odnosząc się do problemu związanego z wypłatą odszkodowań Wójt Gminy
poinformował, Że Środki na wypłatę odszkodowań za zniszczone uprawy mogą być
zapisane w uchwale, jednak ich faktyczna realizacja nastąpi po uprzednim
uzgodnieniu z Radą Gminy'
- radny Czesław Sztuk zgłostł wniosek aby przed przystąpieniem do głosowania nad
projektem uchwały wykreślić kwotę 80.000 zł. przęZnaczoną na wypłatę
odszkodowań.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
wniosek zgłoszony ptzez radnego Sztuka'
Zaprzyjęciem wniosku głosowało 11 radnych l radny głosował przeciw.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po wprowadzeniu poprawek związanych z przyjętym
wnioskiem i odczytaniem projektu uchwały w Sprawte zmian w budzecie gminy na
2009r. przystąpiono do głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny głosował przeciw.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu'
Ad.8. odpowiedzi na interpelacj e i zapytania radnych udzielił Wójt Gminy Ryszard
Zych informując:
- komisja ds. szacowania klęsk Żywiołowych zostanie powołania z chwtląotrzymania
wytycznych w tej sprawie od Wojewody Świętokrzyskiego,
- projekty otganizacyjne szkół związane z prowadzeniem zaJęÓ dla dzieci i młodzieŻy
w czasie wakacji są w trakcie rczpatrywania. o podjętej decyĄi w przedmiotowej
sprawie zostaną powiadomieni Dyrektorzy Szkół. Nie wpĘnął wniosek o
dofinansowanie zajęc dla Szkoły w Klępiu Górnym.
- podjęto juŻ czynnoŚci w sprawie zasypania wyrwy powstałej w wyniku nadmiernych
opadów deszczu na działce gminnej przy uI. Północnej w Stopnicy.
- Szkoły Podstawowe w Smogorzowie, CzyŻowie i Strzałkowie będą funkcjonowaó
dalej na dotychczasowych warunkach poniewaz Rada Gminy nie podjęła uchwał o
pt zekształcen iu tych s zkół.
- odpowiedzialnym za utrzymanie chodnika jest właŚciciel posesji do ktorej przy|ega
chodnik niemniej jednak w tym temacie będą prowadzone rozmowy z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad'
- plan gospodarki odpadami nie został jeszcze zatwierdzony, obecnie trwa jego
aktualizacja.
- trwają prace nad zaadaptowaniem pomieszczęń w budynku Szkoły Podstawowej w
Klępiu Górnym na mieszkania socjalne. W zamierzeniach jest wykwaterowanie rodzin
z budynku ,,nad zalewem" w Stopnicy poniewaz budynek ten wymaga remontu i
zmtafiy przeznaczenia.
Ad.9. Wolne wnioski i zapytania.
- radna Alina Rzepa zapytała kiedy do świetlicy wiejskiej w Szczytnikach zostanie
zwrócony sprzęt celem wyposazenia świetlicy i ponownego jej uruchomienia.
W odpowiedzi na pytanie radnej Wójt Gminy poinformował, Że realnym jest
zwrócenie sprzętu jednak wczeŚniej naleŻy przeprowadziĆ rozmowy z młodzieŻą
sołectwa Szczytniki celem przekazania wskazówek na temat prawidłowego
korzystani a ze sprzętu.
- radny Grzegorz Rokosz ponownie poruszył problem wygospodarowania w budzecie
gminy środków na zakup osobowego samochodu słuzbowego.
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- sołtys wsi Suchowola Marek Maj zapytał kiery rozpocznie się asfaltowanie dróg
gminnych oraz kiedy zostanąpodjęte prace dotyczące usunięcia usterek powstałycń
przy odmuleniu stawu w m. Suchowola?
W odpowiedzi na pytanie sołtysa wsi Suchowola Wójt Gminy poinformował, Że
umowa na asfaltowanie dróg zostanie podpisana w najbliżSzym czasie natomiast
odpowiedzi na drugą częśc pytania udzieli zainteresowanemu Kierownik Referatu
Budownictwa.
Ad.10. Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za
udział w sesji po czym uznał sesję za zakonczoną'
Zakonczenie sesji nastąpiło o godz.13.30
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