
Protokół Nr XXXI/09

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu I grudnia 2oo9r.

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

Barbara Robak,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Zastępca Wójta Jan Stachurski,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,\- - Skarbnik Gminy Barbaru Sikorska-Judasz,
- Kierownik Referatu Budownictwa' Gospodarki Komunalnej i ochrony Środowiska
Helena Rokita.

- Aplikant radcowski Jakub Rózycki.
otwarcie sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy o godz. 9'00.
Tematyka sesji:
L 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 sesji w dniu 3 listopada

2009r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) obnizenia ceny skupu Żyta do celów wymiaru podatku rolnego naZOIOr.
b) wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na

2010 r.

c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na20I0r'
d) określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasadpoboru, okreŚlenia

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminy wpłat pobrane.j
opłaty targowej,

e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowad zanle
ścieków dla Zal<ładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy obowiązujących na
terenie Gminy Stopnica,

0 zmiany Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2009 rok,

g) zmiany uchwał Nr XXX/64109,XXXl65l09 z dnja 3 listopada 2009r'
h) zmian w budzecie grniny na 2009 r. ( 2 uchwały),
i) zmian planu finansowe go zakładu budzetowego na 2009rok,
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j) przystąpienia do projektu inwestycyjnego pod nazwą,,e świętokrzyskie Budowa
S ystemu In formacj i P r zestr zennej Woj ew o dztw a Ś więtokrzy, ki. gó'' i
zab ezpie czeni a wkładu własne go'

k) przystąpienia do proj ektu inwestycyj nego pod nazw ą,, e-świ ętokrzyskieRozbudowa Infrastruktury Informaty cznej JST'' i zaiezpieczenia wkładu
własnego,

l) zmian w budzecie gminy na2O09r.
8. Odpowiedzi na interpelacj e i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
l0' Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesji:
Ad.l. Przewodniczący Rady Grniny Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XXXI sesji
rady Gminy. Powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocnoŚó do podejmowania
uchwał. ( 14 radnych).
Ad'z.Przed przystąpieniem do dyskusji nad porządkiem obrad Przewodniczący Rady
Gminy zapoznał zebtanych z opinią Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcacit
wyraŻonąw piśmie skierowanym do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdroj. Ztreści
opinii wynika, Że Środki zaplanowane w roku biezącym w budzecie gminy na
instalację systemów energii odnawialnej będą mogły byc rcalizowane dopieio w20l0r' W związku Z powyŻszym Przewodniczący Rady Grniny zgłosił wniosek o
wprowadzenie do porządku obrad (pkt.7 lit'l) projektu uchwały-w Jprawie zmian w
budzecie gminy na2009r' opinia R[o stanowi załącznik do ninie;szejo protokółu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad zgłoszonym wnióskiem.
Zuwagi na brak dyskusji, przystąpiono do głosowania.
Zaprzyjęciem wniosku głosowało 14 radnych'
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad porządkiem obrad.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Feliks Szczepanik zapytał dlaczego z porządku obrad nie wykreślono projektu
uchwĄ ( pkt 7 lit e) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaópaftzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ściekow dlaZakładu Gospodarki Komuńalnej w Stopnicy
obowiązujących na terenie Gminy Stopnica, skoro Komisje Rady Gminy negatywnie
zaopiniowały wniosek Kierown ika Zakładu?
W odpowiedzi na pytanie radnego Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Że
uchwała Rady Gminy w sprawie nie zatwierdzenia taryf okreśionych we wniosku
kierownika powinna posiadaó uzasadnienie zgodne z przepisami ustawy . W związku z
tym, że uzasadnieniern negatywnej opinii projektu uchwały były zdaniem radnych
zbyt duŻe wydatki związane szczegolnie z zatrudnieni..- i wynagrodr.ni"-
pracownikow Zakładu, Rada Gminy moŻe nie podjąć uchwały w przedmiotowej
sprawie.
Z uwagt na brak dalszej dyskusji Przewodnlcząey Rady Gminy odczytał porządek
obrad po czympoddał go pod głosowanie'
Zaprzyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.
Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji został wyłoŻony do wglądu w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy. Przewodn1czący Rady Grniny otworzył dyskusję nad jego treścią.
W dyskusji głos zabrali
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- radny Cezary Borowiec zapytał czy gmina otrzymała juŻ odpowiedŹ na temat
budowy chodnika w Stopnicy planowanego do rea|izacji w zót0r.?
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, ze odpowiedzi w
przedmiotowej sprawie jeszcze nie udzielono.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem
protokółu głosowało 14 radnych'
Ad.4.5' Wójt Gminy Ryszard Zych złoŻyŁ sprawozdanie z d,ziałalnosci Wójta w
okresie między sesjami Rady Gminy oraz informację o realizacji uchwał Rady Gminy
podjętych na sesji w dniu 3 listopada 2OO9t.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskus.ję
Wójta Gminy.
W dyskusji głos zabralt

nad sprawozdaniem z działalności

- radny Czesław Sztuk zapytał Czy na wykonanie odmulenia stawu w Smogorzowie
był o głaszany pr zetar g?
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, ze kwota wymieniona
w sprawozdaniu na wykonanie tego zadanta wynika z przeprowadzonego przetargu.
Zuwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał p-oa głosowanle
pr zedłoŻone Sprawozdanie.
Za przyjęciem spraw ozdania głosowało 1 4 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacjąz realizacjt uchwał
Rady Gminy.
Za przyjęciem informacj i głosow ało I 4 radnych.
Sprawozda nie or az informacj a stan owi ą załącznlk do nin i ej s ze go protokółu.
4d.6. Interpelacj e t zapytania radnych.
- radny Jerzy Cichoń zapytał czy oddano juz do uzytku budynek, bieznię i płytę boiska
na stadionie sportowym w Stopnicy oraz na jakirn etapie są prace związane z
odbudową zamku przeznaczonego na dom kultury w Stopnicy?
- radny Jozef Fiutko ponownie zapytał w jakim terminie zostanie dowieziony tłuczen
na planowane remont dróg w miejscowościach Klępie Górne i Nowa Wieś? W
zwtązku Z rozpo;Zęciem asfaltowania dróg na terenie gminy w dalszej wypowiedzi
poddał pod rozwagę rnozliwoŚó wykorzystania masy asfaltowej do ,,łatania dziur,, na
drogach.
- radny Feliks Szczepanlk zapytał czy w samorządzie gminnyrn jest takt przypad'ek, Że
pracownik jest na emetyturze a Zarazem pracuje? Następnie zapytałjakie ińformac.;e
posiada Urząd Gminy na temat podwyzki stawek za odbtór śmieci?
- w nawiązaniu do podjętej decyĄi w sprawie wydzierŻawienia lokalu mieszkalnego
dla Policji w budynku Szkoły w Suchowoli radny Czesław Sztuk zapytał, czy podjęto
juŻ czynnoŚci w zakresie przeprowadzenia remontu szamba przyjmującego Ścieki z
budynku szkoły? Przypomniał, Że problem ten zgłaszał najednej ż póprrćanich sesji
Rady Gminy.
- radny Krzysztof Zych zgłos1ł wniosek o wydłuzenia odcinkakanalizacji ciśnieniowej
( ok. 45 mb) biegnącej wzdłuŻ drogi dojazdowej do trasy Kielce-Tarow oraz o
włączenie do kanalizacji w miejscowoŚci Konary trzech nowo wybudowanych
budynków. W dalszej wypowiedzi poruszył problem zlecenie karneiowania sieci
kanalizacyjnej na odcinku 200 mb przed odbiorern inwestycji.
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- radna Alina Rzepa ponownie zwrociła się z wnioskiem o przeznaczenie dodatkowej
puli kamienianadokóńczenie remontu arogi w m' Kołaczkowie.- radny Cezary Borowiec zgłosił potrzebę przeprowa dzenia renowacji znakow
informacyjnych -,,witaczy" .

- radna Danuta Szczepanik zgłoslła wniosek o przeprowadzenie remontu drogi
(utwardzenie poboczy) łączącej drogę krajową ze ,,Starym Mietlem''.
W dalszej części sesji uczestniczyło 15 radnych. (przybyłradny Ryszard Grzegorczyk)
Ad.7. Przewodnlczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad próiektami uchwał:
- w sprawię obnizenia ceny skupu Żyta d,o celów wymiaru pooutt r' rolnego na2OIO r.
W nawiązaniu do treści projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy-przypomniał,
Że ptzyjęta w roku ubiegłym cena skupu Żyta do celów wyrniaru poaath rólnego to
40 zł. za I q natomiast obecnie propozycjąRady jest obnizenie ceny skupu Żyta d,o
kwoty 30 zł. za I q'
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania'
Za przyjęciem uchwĄ głosowało l5 radnych.
- w Sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tvm
podatku na20I0r.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

projektu uchwały przystąpiono do

- w sprawie okreŚlenia wysokoŚci stawek podatku od środków
2010r.

transportowych na

Z uwagi na brak dyskusji po od'czytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso orazterminy wpiat pobranej opłaty
targowej.
W dyskusji głos zabra|i:
- radny Czesław Sztuk zapytał ile Średnio wynosi opłata targowa zebrana w ciąu
jednego dnia oraz ile wynosiło wynagrodzenia za inkaso?
odpowiedzi na pytanie radnego udziel1ła Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz
inforrnując , Że wpływ z tytułu opłaty targowej ( z jednego dnia) to średnio ok' 307 zł.
Poinformowała ponadto, Że nie ulega zmianie w stosunku do roku ubiegłego wysokoŚó
wynagrodzenta za inkaso (20%).
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystryiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- w sprawie zatwięrdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie Ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy
obowiąujących na terenie Gminy Stopnica.
W dyskusji głos zabrali:
- Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak przypomniał, Że projekt uchwały był
omawiany na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy jednak * *yniku prowadzoĘ
dyskusji projekt uchwały zaopiniowano negatywnie' Uzasadnieniem podjęt..1 decyzj-i
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były zbyt wysokie stawki opłat ,a m3 wody i ścieków wyliczone wg sporząd zonejkalkulacji i podane we wniosku Kierownika Zakładu. Zdaniem Komisji proponowane
we wniosku stawki opłat za wodę i Ścieki są wyŻsze niz ustalono to w gminach
ościennych. Podczas analizy zauwaŻono Ze w kosztach wody i ścieków jest bardzo
duży udział kosztów przeznaczonych na wynagrodzenia i poóhodne od wyna grodzenpracowników Zakładu. Zdaniem Przewodniczącego Rady Gmińy naleŻy
pr ze anallzow a Ó s truktur ę zatr u dnieni a w Z akł adz i e K o mun a l ny m .

- W nawiązaniu do powyŻszej wypowiedzi Wójt Gminy poinfórmował, Żecena wody i
ścieków w gminach ościennych kształtuje się nu .orny* poziomie tj. są równiez
stawki wyŻsze niŻ na terenie naszej gminy. Zwrocił u'"ugę, Że na cenę wod y czy
ścieków duży wpływ ma na|iczony podatek od nieruchomoŚci lub zwolni.nl. i t.gó
podatku. Przypomniał, ze w przypadku gminy Stopnica Rada Gminy podatek od
nieruchomości od budowli słuzących Zaopatrzeniu w wod ę obnizyła z 2 do I0/o lecz
nie zwolniła od tego podatku natomiast w przypadku ścieków Raaa Gminy przyjęła
stawkę podatku w wysokości 2% i zwolniłi od podatku budowle w t<torych
ręalizowane są zadania z zakresu odbioru ścieków. Tik podjęta uchwała w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości obnjŻa cenę wooy i ścieków lecz
wpływa również na obnizenie dotacji naleŻnej dla gminy. odnosząc się do ceny wody
poinformował, Że na jej wysokośó wpływa kilka czynników a między innymi
usytuowanie terenu i związana z tym praca pomp (zuŻycie energii elektrycznejj na
ujęciach wody'
- radny Cezary Borowiec zwrocił uwagę' ze pomimo negatywnej opinii projektu
uchwały oraz faktu nie podjęcia uchwały przez Radę Gminy, 

-..ny 
*óay i sciótow

wyliczone wg kalkulacji i podane we wniosku rnogą uyó *p.ówadzóne decyzją
Kierownika Zakładu.
- odnosząc się do kosztów związanych z działalnością Zakładu, radny Czesław Sztuk
poinformował, Że inne zakłady komun alne bieŻące remonty prowadzą na własnykoszt, natomiast w przypadku Zakładu Komunalnegó ; Stopnicy gmina
dofinansowywała bieŻące remonty jak np. zakup pompy, sterowania, monitoring.
Innym dofinansowaniem zakładu były zlecenia ( z wohej ręki) z Urzędu Gminy ń
wykonanie określonych prac. Zdaniem radnego niepo[ojącym jest fakt nie
prowadzenia na bieżąco remontu i konserwacji obiektów słuźącycn )aopatrzeniu w
wodę (ujęcia wodne). odnosząc się do stanu zatrudnienia oraz wynagrodzeń
pracowników w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Stopnicy poinformŃ ał, Że
inne zakłady komunalne zatrudniająprzeciętnie od 7 do to oiou natomiast w naszym
zakładzie zatrudnienie wynosi 13 osob co równie Ż ma wpływ na wysokość ceny *oby.W dalszej wypowiedzi radny zwroc1ł uwagę, 'ó inn. zakłady W ramach
wypracowanego zysku kupują np' samochód, ciągnik czy inny niezbędny dla
funkcjonowania zakładu sprzęt co w odniesieniu do niszeg o 7akładu finansuje gmina.
odnosząc się do ceny ścieków zwrócił uwagę, Że na ich niŻszącenę w stosunku do
gmin ościennych ma wpływ nowo wybudowana sieć kana\izacyjna t związana z tym
znikoma ilość awarii. Kończąc wypowiedź zaapelował do iaonyctr o odrzucenie
projektu uchwały.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Wójt Gminy poinformował, Że nieprawrcą jest,
Że gmina Stopnica ma urządzenia kanalizacyjne pierwszej jakości a ja[o prrykłud,
podał oczyszczalnię ścieków która funkcjonuje juz od kilkunastu lat. żwracił u*ugę


