
Protokoł Nr XXV/09

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 19 rnaja 2009r.

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 14 na stan 15.

- sołtysi wg listy obecnoŚci,
- Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski,
- radny Rady Powiatu Teofil Dresel,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz,
otwarcie sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy o godz. 9.00
Tematyka sesji:
l. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorurn.

'.! 2.Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółU Zpoprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytanta radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zaciryntęcia p oŻy czky
b) zmtan w budzecie gminy na2009 r.

6. odpowiędzi na interpelacj e i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski t zapytanta
8. Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesii:
Ad.l' Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XXV sesji
Rady Grniny. Powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocność do
podejmowania uchwał. ( 14 radnych)
Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad głos zabrał poseł do
Parlamentu Europe.jskiego dr Czesław Siekierski który w swojej wypowiedzi poruszył

\ problemy rolnictwa jak rownieŻprzekazał pozdrowienia dla uczestniczących w sesji i
ich rodzin.
Ad.z. Przewodniczący Rady Grniny przedstawił porządek obrad po czym otworzył
dyskusję nad jego treŚcią.
Zuwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania'
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych (radny KrzyszI"of Zych
chwilowo nieobecny).
Ad.3. Protokoł z poprzedniej sesji Rady Grniny został wyłozony do wglądu w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy'
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treŚciąprotokołu.
Zuwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Zaprzyjęciem protokołu głosowało 13 radnych.
Ad.4. Interpelacj e i zapytania radnych:



Ż

- radna Alina Rzepa zgłosiła wniosek o podjęcie wspołpracy Z gmlną Busko-Zdrój
celem wykonania remontu drogi w Kołaczkowicach o dł. 600 m łączącej wsie
Szczytniki t Zaborze.
- radny Cezary Borowiec zapytałjakie czynności podjęto w zakresie budowy chodnika
przy drodze wojewódzkiej w Stopnicy ( w kierunku SUR) ? Przypomniał, Że wniosek
w sprawie budowy chodnika zgłaszany był kilkakrotnie na sesjach Rady Gminy'
W dalszej części sesji uczestnlczyło 14 radnych. (przybył radny K. Zych).
Ad.5. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje nad projektami uchwał:
- w sprawie zaciągnięcia pozyczki.
W nawiązaniu do treści projektu uchwały Wójt Gminy Ryszard Zych poinformował,
Że gmina Stopnica podpisała juz umowę z wykonawcą na realtzację inwestycji pn.

,,Budowa kanall'zacji sanitarnej dla miejscowości: Podlasek, Topola, Smogorzów,
Konary'' w związku z czym podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŻyczki jest
zasadne.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania. Zaprzyięciem uchwały głosowało 14 radnych'
W sprawie zmian w budzecie grniny na 2009 rok.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Ad'6. odpowiedzi na interpelacje i zapytanta radnych udzielił Wójt Gminy
informując:
- w sprawię remontu drogi w Kołaczkowicach łączącej wsie Szczytn|kt-Zaborze
prowadzone Są rozmowy z Burmistrzem Gminy Busko-Zdroj. Zgłoszony wniosek
ponownie zostanie przesłany do Gminy Busko celem rea|izacji.
- realizacja budowy chodnika przy drodze wojewodzkiej w Stopnicy przesuwa się w
czasie z Uwagl na trwająca aktua|izacje kosztorysu chodnika' W przedmiotowej
sprawie prowadzone Są rozmowy z właŚcicielem drogi.
Ad.1 . Wolne wnioski i zapytania.
- w nawiązaniu do przeprowadzonych przetargow radny Krzysztof Zych zgłoslł
propozycję aby zaoszczędzone Środki z racjl tańszych przetargów przeznaczyć na
remonty drog.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Przewodniczący Rady Gminy poinformował,
Że tansze przetargi to mniejszy kredyt zaciągnięty przez gminę, w zwtązkl Z czym
brak mozliwoŚci zwiększenia z tego tytułu środków na drogi.
Przewodniczący Rady Grniny zapoznaŁ zebranych z treścią pisma złoŻonego ptZęZ

Spółdzielnię ,.Natka'' w Stopnicy w Sprawie umorzenia odsetek.
- sołtys wsi Podlasęk Danuta Wroblewska zgłosiła wniosek o przeprowadzenie
remontu drogi łączącej wsie Prusy-Podlasek.
Ad.8' Zuwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za
udział w sesji, po czym uznał sesję za zakonczoną.
Zakoiczenie sesji nastąpiło o godz' 10.15.

Protokolant:

ZoftaMarzec


