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na potrzebę przeprowadzenie remontu oczyszczalni którego termin przesuwa się w
czasie z uwagi na planowanąrozbudowę oczyszczalni i związane Z tym finansowanie
inwestycji (udział środków unijnych)' Podkreślił, że gmina moŻe dofinansowaó
wydatki inwestycyjne zakładu 1ak. np. zakllp samochodu nie moŻe natomiast
dofi nans ow ać, bieŻącej działalno ści zakładu.
- W podsumowaniu prowadzonej dyskusji Przewodntczący Rady Gminy ponownie
ptzekazał wniosek radnych wypracowany na posiedzeniach stałych komisji Rady
Gminy w sprawie odrzucenia proponowanych stawek wody i ścieków. odnosząc się
do wysokości ceny ścieków zwroc1ł uwagę' Że na terenie gminy kanallzacja
grawitacyjna (bez kosztowa) stanowi ok. 80% i dopiero pewne koszty z racji
funkcjonowania tej kanalizacji pojawiają się na oczyszczalni ściekow.
Z uwagt na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Za przyjęciem uchwaĘ nie głosował żaden radny, przeciw głosowało 13 radnych, 2
radnych wstrzymało się od głosu.
Wynik głosowania zadecydował o niepodjęciu uchwały w przedmiotowej sprawie.
PrzewodnicząCy Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnyrni projektami uchwał:
- w sprawie zmtany Gminnego Programu Profilaktyki i RozwląZywafila Problemow
Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2009 rok.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Za przyjęciem uchwaĘ głosowało 14 radnych.( radny Czesław Sztuk chwilowo
nieobecny)
- w sprawie zmiany uchwał Nr XXX/64l09,XXXl65l09 z dnia 3 listopada 2009r.
W nawiązaniu do treści projektu uchwały Skarbnik Gminy Barbara Sikorska -Judasz
poinformowała aby w $ 1 pkt. 1 i 2 po słowie ,,listopada'' dopisać rok ,,2009''
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. ( radny Cz. Sztuk chwilowo nieobecny)
- w sprawie zmlafi w budzecie gminy na2009r' ( dot' kwoty 8I3.2]2,00 zł.)
W dyskusji głos zabrall
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz zgłosiła poprawki do uzasadnienia
projektu uchwały polegające na zmianie kwoty w pkt. 2 tj. ,,zmniejsza się wydatki o
kwotę 450.272 zł" oraz zmtanie zapisu w pkt. 11 ktory pozostaje w brzmieniu
,zmnlejsza się koszty inwestycji ,Zamkntęcie i rekultywacja wysypiska odpadów'' o
kwotę 10.000 zł.''
- radny Krzysztof Zych zgłoslł wniosek o zmianę liczby porządkowej dla zadafl
inwestycyjnych wymienionych w załączniku Nr 4 do projektu uchwały. Zdaniem
radnego zadania inwestycyjne naleŻy zapisac w liczbie porządkowej zgodnie z
terminem ich reahzacji.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz
poinformowała, Że o kolejności rea|izacjl danego zadanta nie decyduje liczba
porządkowa tabeli lecz planowane wydatki i określone lata rea|izacji tej inwestycji
zaplsane w załączniku do projektu uchwały.
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- radny Cezary Borowiec zgłostł wniosek w sprawie wprowadz enia zmiany w
załączniku Nr 4 polegającej na ptzenlesieniu środków prr"rnu"ronych na bujowę
chodnika w kwocie 90.000 zł. narok 2010'
- w nawlązaniu do wniosku radnego Borowca Skarbnik Gminy poinformo wała, Że
zmiana zapisu kwoty 90.000 zł' (załącznik Nr 4) wpĘnie równiez na zmianę
pozostałej części projektu uchwały.
- Wójt Gminy poinformował, Że zadanie d,otyczące budowy chodnika zostało zapisane
w budzecie gminy na2010 rok.
- po Zapoznaniu się z powyŻszym Przewodniczący Rady Gminy zgłosił propozycję
aby wniosek radnego Borowca wprowadziÓ d,o projektu uchwały uuaźetow4 na
najbliŻsząsesj ę Rady Gminy.
- odnosząc się do wszystkich projektów uchwał budzetowych przyjętych w porządku
obrad sesji Rady Gminy Skarbnik Gminy poinformowała, 

'. * śio'unku do uchwał
omawianych na posiedzeniach komisji nastąpiły zmtany wysokości kwot zapisanych
w kolumnie ,,przed zmianĘ' i ,,po zmianie" zuwagi wydane w tym czasie Zaiządzónia
Wójta Gminy w sprawie zmian w budzecie gminy.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystrytono do
głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- w sprawie zmian w budzecie gminy na2009 rok ( dot. kwoty 15.693 zł.)
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwaĘ przystrytono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 15 radnych
- w sprawie zmianplanu finansowego zakładubudzetowego na 2009 rok'
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- w sprawie przystąpienia do projektu inwestycyjnego pod nazwą,,e-świętokrzyskie
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego'' i
zab ezpieczenia wkładu własnego.
W nawiązaniu do treści projektu uchwały a szczego|nie zmiany zapisu $ 3,
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Że d'otychczasowy zapis' paragtafu
upowazniał Wójta do podpisania weksla wtaz Z deklaracją wekslową na
zabezpieczenie całkowitego udziału gminy w Projekcie. W dniu 26 listopada br.
Kierownik Projektu przesłał interpretację z ktorej wynika, ze weksel mazabezpieczyc
kwoty wynikające z wysokości dofinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego dla inwestycji realizowanej w Grninie wraz z ewentualnymi
odsetkami. Ewentualna realizacja weksla następowałaby dopiero w momencie gdy
kontrola nakazałaby zwtot dofinansowania. W związku z powyŻszym Przew odniciący
Rady Gminy poinformował, Że $ 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
,,UpowaŻnia się Wójta do zactrynięcia zobowięanta długoterminowego i podpisania
weksla in blanco wraz Z deklaracją wekslową do kwoty wynikającej z wysokości
dofinansowania inwestycji w Gminie Stopnica ze środków EFRR wraz zodsetkami''.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystryiono do
głosowania'
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Za przyjęciem uchwaĘ głosowało 13 radnych, 1 radny głosował przeciw. ( radny
Grzegorz Rokosz chwilowo nieobecny)
- W Sprawie przystąlienia do projektu inwestycyjnego pod nazwą,,e-świętokrzyskie
Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST'' i zabezpieczenia*t łuau własnegó.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Że w projekcie tej uchwały ,r*7i"z ,
podanej wyżej ptzyczyny następuje zmiana treści paragrafil 3 który otrzymuje
brzmienie: ,,fJpowaznia się Wojta d,o zaciąganta zobowiązania długoterminowego i
podpisania weksla in blanco wraz Z deklaracją wekslową do kwoiy wynikającej z
wysokości dofinansowania inwestycji w Gminie Stopnica ze środkow EFRR wtaz Z
odsetkami".
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania'
- w sprawie zmian w budzecie gminy na20O9 rok. ( d,otyczy kwot: 600 zł.,65'000 zł)
Nawiązując do treści uchwały Rady Gminy w Stopnicy Nr XXXl65l09 z dnia 3
listopada 2009r. gdzie zaplanowano środki w wysokości 65.000 zł. Wojt Gminy
wyjaśnił, że zgodnte z opiniąRegionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach środki na
instalację systemów energii odnawialnej będą mogły byÓ realizowane dopiero w
20I0r ' w związku z powyŻszym podjecie uchwały jest zasadne.
Z uwagl na brak dalszej dyskusji po od'czytaniu projektu uchwĄ przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało l5 radnych'
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załączntk do niniejszego protokółu.
Ad'8' odpowiedzi na interpelacj e i zapytania radnych udzielił wo1t Gminy Ryszard
Zych informując:
- budynek sportowy na stadionie i biezni a nie zostały jeszcze oddane i przekazane do
uzytku z uwagi stwierdzone pewne usterki. obecnie tr'wają prace nad ich usuwaniem.
odnosząc się do płyty boiska na stadionie poinfortnował' Że nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia odbioru poniewaz nie zlecano w drodze przetargu żadnych
remontów. Natomiast uszkodzenia nawierzchni płyty boiska powstałe pod.ru, p.u.
ptzy przebudowie bieżni zostanąusunięte ptzez firmę wykonującą tą inwestycję.
- termin odbioru zamku planowany jest w roku przyszłym. Prace związane z
odbudową zamku pt ow adzone są na bieŻąco.
- opoźnienia dostawy kruszywa przeznaczonego na remonty dróg gminnych wynikają
ze zbyt poźnego terminu podpisania umowy. Na powyzszy fakt miało wpływ źłozoii
odwołanie od przeprowadzoneg o przetar gu'
odnosząc się do dostawy kruszywa głos zabrał radny Czesław Sztuk który
poinformował, ŻejuŻ kilkakrotnie zwracał uwagę aby w treści ogłaszanego przetargu
na dostawę kruszywa zastrzec CYt' ,, kamień z Morawicy to jest kamień wapiennyio
jest wapno, pięknie wygląda ale jak się go rozsypie i pojdzie na to deszcz tó się robi
białe mleko". Zdaniem radnego lepiej wozic rumosz niŻ ten kamień. Iako przykład
podał' Że duŻo bliżej i twardszy jest kamień w kopalni w Ptaszniku i Celinach
natomiast cyt. ,,a stamtąd to jest kamień wapienny który się na drogi nie nadaje''.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Wójt Gminy poinformował, że kopalnia w
Morawicy posiada wszelkiego rodzaju certyfikaty w związku Z powyŻszym brak
mozliwości odrzuceniaprzetargu. Przypomniał, że przed, wejściern w Życie przepisów
zobowiązujących zamawiającego do przeprowadzenia przetargu, na remonty dróg
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gminnych było dostarczane kruszywo z kopalni w Morawicy ale rownieŻ z innych
kopalni gdzie teŻ zgłaszano zastrzeŻenia co do jakości kamiónia. Zwtocił uwagę, że
kopalnia w Morawicy oprocz gminy Stopnica posiada rownieŻ innych odbiorców co
świadczy o wartości tego kamienia'
Zabierując głos w sprawie jakości kamienia Przewodniczący Rady Gminy zwroc1ł
uwagę, Że normy które spełniają kopalnie odnoszą się do okrlślonych robót i
okreŚlonych dróg natomiast kamień d'ostarczany obecnie na drogi gminne jest jednym
ze słabszych kamieni i nadaje się warunkowo do wbudowanla ń ókreslone kategorie
dróg.
- radny Czesław Sztuk zgłoslł propozycję aby w następnych ogłaszanych przetargach
jednym z warunków było określenie twardości kamienia.
- radny Krzysztof Zych zgłostł wniosek w sprawie zatrudnienia w tut. IJrzędzie osoby
posiadającej odpowiednie uprawnienia do pełnienia obowiąków nadzoru nad budową
kanalizacjl poniewaŻ wybtany inspektor nadzoru zdaniem radnego zbyt mało czasu
poświęca tej inwestycji.
W odpowiedzi na kolejne interpelacj e t zapytania radnych Wojt Gminy poinformował:
- zostaną podjęte czynności w sprawie remontu dróg poprzez wyk'oizystante masy
asfaltowej z tym, Ze remonty te będą prowadzon. ńu^diogach inądujących się w
poblizu pr ow adzone go as faltowania.
- przeprowadzono rozmowę telefoniczftą z przedstawicielem Firmy TAMAX w
sprawie zaproszenia i ptzekazania informacji o terminie sesji na któiej na wniosek
radnych planowano omówić górne stawki opłat za odbiór śmleci. Z przeptowadzonej
rozmowy wynikało, Że z uwagi na obowiązki słuzbowe przedstawiciól Firmy nie
weźmie udziału w sesji.
- w tut. Urzędziejest zatrudniona osoba w wymiarze Yz etktóra od ok. 10 lat przebywa
na emeryturze.
- nie podjęto czynnoŚci w zakresie remontu szamba przyjrnującego ścieki z budynku
szkoły w Suchowoli z uwagi na planowaną w tej ńi.j'.o*óści budow ę kanalizacji
oraz z uwagi na brak szczegołowych informacji o zakresie remontu co w najblizszym
czasie zostanie ustalone.
- wniosek dotyczący wydłuzenia odcinka kanalizacji ciśnieniowej w m. Konary
zostanie przekazany projektantowi celem zajęcia stanowiska w przedmiotowej
sprawie. odnosząc się do wniosku dotyczącego podłąc zenia do kanaliz acji trzeci
nowo wybudowanych budynków poinforrnował, Że na jednej z poprzednich sesji Rady
Gminy zgłaszał wniosek w przedmiotowej sprawie lecz Radi Gminy nie przyznał'a
środków na jego realizację. Problem zlecenia kamerowania sieci kanalizacyjn.j * .'
Konary zostanie wcześniej omówiony z fachowcami w tej dziedzinie celem ustalenia
zasadności wydatkowania dodatkowych środkó w z budŻetu gminy'
- znaki informacyjne ,,witac ze" planowane są do odnowien la Ze środków budzetu
gminy na20I0r.
W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi w sprawie ,.witaczy'', radny Czesław Sztuk
zgłosił propozycj ę zamieszczenia na stronie internetowej Urzęóu informacji o
konkursie na opracowanie koncepcj i znaku informacyj nego.
odpowiadając nakolejne interpelacj e i zapytania radnych Wójt Gminy poinformował:
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- brak mozliwości utwardzenia poboczy przy drodze w Mietlu łączącej drogę krajową
ze ,,Starym Mietlem'' poniewaŻ planowany w ramach środków budżetu gminy tłiczeń
przeznaczony na remonty dróg został podzielony na radnych.
- dalsze prowadzenie remontu drogi w m. Kołaczkowi. *y.uga kolejnej uchwały
Rady Gminy.
4d.9. Wolne wnioski i zapytania.
- radny Jerzy Cichoń ponownie poruszył problem urządzenia sali kinowo-
widowiskowej w budynku zamku przęznaczonego na dom kultuiy.
- radny Krzysztof Zychpoparł wniosek radnego Cichonia.
- radny Borowiec przypomniał, Że prowadzone były rozmo\.Vy lecz na temat
ur ządzenia s ali widowi skowej .

- w nawiązaniu do treści sprawozdania z działalności Wójta' radny GrzegorzRokosz
poruszył problem odmulenia zbiornika wodnego w Smogorzowie. Raóny Rokosz
ptzypomniał, Że podczas omawiania planu odnowy miejscowoŚci Smogorzów
określono zakres prac do wykonania. Przypomn iał townieź, Że z przedłoźonego
projektu planu zadanie dotyczące odrnulenia zbiornika wodnego zostajo wykreśloie
natomiast w sprawozdaniu Wojta jest informacja o podpisaniu u-o*y na wykonanie
odmulenia zbiornika. W związku Z powyŻszym radny Rokosz ,*roćił się óo Wójta
Gminy o wyjaśnienie powyzszego' gdyz jego zdaniem Środki te moŻna bvło
wykorzystaÓ na inne sołectwo.
- odnosząc się do wniosku radnego Cichonia Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof
Tułak poinformował, Że jego zdaniem w budynku przeznaczonym na dom t<uttury
powinna znajdowac się sala wielofunkcyjna. Zabterając głos w temacie odmulenia
zbiornika wodnego w Smogorzowie przypomniał, Że p.obl.* odmulenia omawiany
był podczas dyskusji radnych prowadzonej nad piun"rn odnowy miejscowości
Smogorzów' W wyniku dyskusji ustalono, że plan odnowy będzie obejmował prace
związane z obiektem szkolnych tj. świetlicąwiejską boiskiem ( park) i ogrodzeniem,
natomiast pozostałe zadania jak między innymi odmulenie stawu zostaną z planu
usunięte. Przypomniał, Że po wprowadzeniu poprawek do planu Rada Gminy
zaakceptowała przedłoŻony plan podejmując w tej sprawie uchwałę. Przypomniał
równieŻ, Że podczas prowadzonej dyskusji nie podwazano faktu potrieby odmulenia
stawu lecz przy podejmowaniu tej decyzji kierowano się zgłaszanymi rowntęż przez
inne sołectwa potrzebami.
- radny Ryszard Grzegorczyk poinformował, Że nie dokończono asfaltowania drogi w
m. Skrobaczow w związku z powyŻszym zapytał na kiedy planowane jest zakonczenie
asfaltowania?
- radny Cezary Borowiec poinformował, że istnieje
(nieodpłatnie) rolnikom wypełniających wnioski
niskotowarowych.

mozliwość udzielenia pomocy
o dopłaty dla gospodarstw

W odpowiedzi na pytanie dotyczące urząd,zenia sali kinowo-widowiskowej w budynku
zamku Wójt Gminy poinformował, Że w przedmiotowej sprawie naleŻy rozmawiac z
projektantem. Zdaniem Wójta Gminy urządzenta sali kinowo-widowiskowej w
remontowanym budynku zamku wymagaÓ będzie pewnej przebudowy istniejąóych
pomieszczeń jak. np' wyburzęnie filarów, przesunięcie ściany itp. Ponadto zwroc]ł
uwagę' Że naleŻy ptzeanalizować rownieŻ inne czynnikijak np. potrzebę istnienia kina
dla Stopnicy.
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W nawiązaniu do wypowiedzi Wojta, Przewodniczący Rady Gminy KrzysztofTułak
zgłosił propozycję zorganizowania spotkania radnych' z projektantem celem
omówienia proponowanych zmian w remontowanym budynku zamku.
W odpowiedzi na pytanie dotyczące odmulenia zbiornika wodnego w Smogorzowie
Wójt Gminy przypomniał, Że zad'anie to było zapisane w budzęcie gminy na 2009 rokz ezelo wynika, Że'wydając zlecenie na jego odmulenie wykonyńał budzet gminy'
Ptzypomniał równiez, Że na etapie omawiania Planu 

- 

odnowy Miejscówości
Smogorzów zadanie pod nazwą,,odmulenie zbiornika wodnego'' wpiśane do real izacji
w ramach tego planu zostało wykreślone, wycofana została rownieŻ uchwała w
sprawie zmian w budzecie gminy na 2O09r. gdzie zakładano wprowadzenie zmian
polegających na przeniesieniu środków z planowanego zbiornika w Smogorzowje na
zbiornik w Suchowoli' W zwtązku z powyŻszym wykon anie zad,ania pod nazwą
,,odmulenie zbiornika wodnego w Smogorzowie'' wróciło do zapisu pierwotnego tj.
budzetu gminy na2009r. na co przeznaczone były Środki w kwoció ąs'óoo zł.
W odpowiedzinapytanie dotyczące asfaltowania drogi w m' Skrobaczow Wójt Gminy
poinformował, Że problem nie zakończonego asfaltowania drogi powstał w iwiązku'z
mylnyrn pomiarem przez pracowników firmy wykonujące; asrattowanie, długości
zleconego do wykonania odcinka drogi' W związku z tym, Że wskazany przez gminę
odcinek drogi nie został wykonany, droga ta do chwili zakonczenLa asfaltowanie nió
zostanie odebrana.
Zabierając ponownie głos w sprawie odmulęnia zbiornika wodnego w Smogorzowie,
radny Grzegoru Rokosz zwroc1ł uwagę na fakt, ze skoro radni w wyniku prowadzonej
dyskusji na posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy wycofali z realizacji roku
biezącego zadantę o którym mowa to jego zdaniem pomimo żapisu w budzecie gminy
nte należało go wykonywac.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak poparł wypowied ź radnego Rokosza
dodając, że z faktem wycofania z realizacji zad,ania - odmulenie zbiornika zgodził się
wówczas rownieŻ radny reprezentujący ten okręg wyborczy. Przewodniczący Rady
Gminy ponownie zwroc|ł uwagę' ze obecnie w rniejscowości Smogorzów prowadzona
jest ,,duza'' inwestycja pod nazwąkanalizacja i związane z tym wydatki z budŻetu
gminy' W związku z powyŻszym jego zdaniem naleŻałoby wziąó pod uwagę pozostałe
miejscowości z terenu gminy i przystąpi c do realizacji ich potrzeb.
Zabierając głos w sprawie odmulenia zbiornika w Smogorzowie radny Stanisław
Kozera przypomniał, Że znacznie większe Środki planowano na ten cel w załoŻeniach
do Planu odnowy m. Smogorzow. W związku z tym, Że na wniosek radnych zbiornik
został z planu wycofany, zlecono jedynie odmulenie w ramach środków zawartych w
budzecie gminy . Ponownie przypomniał, żę celowym było odmulenie stawu z uwagi
na istniejące zagroŻenia dla ujęcia wody w Wolicy'
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Kozery, radny Grzegorz Rokosz zwrocił
uwagę' Że radni określili zakres prac wykonywanych dla m' Smogorzów i te ustalenia
naleŻało pr zestr ze gać .
odnosząc się do prowadzonej dyskusji Wójt Grniny zwtocił uwagę, ze pomirno
zapisanego w budzecie gminy zadania pn. ,,odmulenie stawu w Smogorzowie" nie
ogłaszałprzetargu na jego wykonanie poniewaz istniała mozliwośó umiószczenia tego
zadania w Planie odnowy Miejscowości Smogorzow i uzyskania najego realirućię
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Środków z zewnątrz. Ponownie poinformował, ze wycofanie zadania ,'odmulenie
Stawu'' zplanu odnowy spowodowało, Że jego realizacja ,,wróciła'' do budzetu gminy.
W dalszej dyskusji prowadzonej nad wykonaniem zadanta,,odmulenie stawu" radny
Czesław Sztuk poinformował, Że jego zdaniem w ramach tych środkow na|eŻało
usunąó usterki oraz skończyc zadanie pn. ,,odmulenie stawu w Suchowoli'''
- Radny Jan Kowalik zapytał. CZY zapisano w budzecie gminy środki na remont
budynku szkoły w CzyŻowie i kiedy zostanąwykonane?
- Krystyna Walasek - sołtys wsi Szczytniki, zabierając głos w imieniu sohysów
zgłosiła wniosek o Wygospodarowanie w budzecie gminy w roku przyszłym środków
na pokrycie kosztow słuzbowych rozmow telefonicznych sołtysow otaz o
wygospodarowanie środków dla sołtysów za doręczanle mieszkańcom gminy nakazów
płatniczych.
-p'Ciepiela - mieszkaniec wsi Smogorzów poinformował, Że zgodnie z pro.jektem
opracowanym w 2004r' na budowę kanalizacji dla jego posesji zaplanowano 2
przyłącza kana|izacyjne, obecnie wykonawca wykonał jedno przyłącze natomiast
odmawia wykonania drugiego informując go, Że ścieki te na|eŻy odprowadzić do
szamba. Wykonawca poinformował równieŻ, Że powyŻszy problem na|eŻy zgłosic
Radzię Gminy która ogranicza ilość przyłączy. W nawiązaniu do powyzszego
poinformował, Że wyraŻa zgodę na odbiór ścieków z dwach przyłączy |ub z Żadnego.
W odpowiędzi na powyŻszy problem Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Że
Rada Gminy nie określa ile, za tle i do kogo zostanie wykonane przyłącze lecz
problem ten lezy w gestii projektanta' Wojta i jego słuzb. Rada Gminy przyznaje
jedynie środki na rcalizację inwestycj i.
Zabierając ponownie głos p. Ciepiela zapytał ezy na budowie kanalizacji jest
zatrudniony inspektor nadzoru, oraz czy prowadzona budowa winna byc oznakowana?
W dalszej wypowiedzi poinformował, o nieprawidłowym jego zdaniem zachowaniu
się pracowników firmy wykonującej kanalizację a jako przykład podał wchodzenie na
teren posesji bez wczeŚniejszego Uzgodnienia, pozostawiante nieczystości na posesji
po spozytych posiłkach.
W nawiąaniu do powyższej wypowiedzi Wojt Gminy poinformował, Że wszelkie
wymogi dotyczące oznakowania budowy są zachowane była równieŻ ptowadzona
kontrola ptzez nadzór budowlany lecz do Urzędu Gminy nte zgłoszono żadnych uwag
dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości. odnosząc się do zachowania
pracowników firmy poinformował, Że problem ten naleŻy zgłosió lecz do organów
ścigania. Zabierając głos w temacie ilości wykonanych przyłączy poinformował, Że
problem ten nie leŻy w kompetencji Rady Gminy lecz zostanie rozpoznany przez
pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za wykonanie tej inwestycji.
- radny Czesław Sztuk zwrocił uwagę' ze wszelkie uwagi dotyczące prowadzone.j
inwestycji mieszkańcy winni zgłaszac do zamawiającego, natomiast zamawiający do
wykonawcy.
Zabiera1ąc ponownie głos w sprawie budowy kanalizacji Wójt Gminy poinformował'
Ze pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za budowę kanalizacji przekazał plac
budowy oraz przyjmuje zgłaszane interwencje natomiast bezpośrednią
odpowiedzialnośó za pr ow adzone prace p onosi zatrudni ony inspekto r nadzoru.
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- odnosząc się do zgłoszonej uwagi na temat wykonania przyłączy kanalizacyjnych
Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski poinformował, Że na 240 przyłączy jest to jeden
zgłoszony ptzypadek.
- W odpowtedzinapytanie radnego Jana Kowalika Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-
Judasz poinformowała, Że w budżecie gmina na2009r. brak zapisu na temat wydatków
zwięanych z remontem budynku Szkoły w CzyŻowie.
W uzupełnieniu wypowiedzi p' Skarbnik Wójt Gminy poinformował, Że wydatki o
których mowa zapisano w budzecie oświaty i podjęcie decyzji w zakresie ich realizacji
leŻy w kompetencji Dyrektora Szkoły.
- Sołtys wsi Konary Marek Kosmala poruszył problem wbudowania do sieci
kanalizacyjnej rur niezgodnych z projektem oraz zgłosił btak nadzorl Ze strony gminy
nad ich wymianą'
- Sołtys wsi Suchowola Marek Maj poruszył problem asfaltowania dróg na terenie
gminy wskazując na przyspieszenie prac.
- W odpowiedzi na problem poruszony przez sohysa wsi Konary Zastępca Wójta
Gminy Jan Stachurski poinformował, Że po otrzymaniu interwencji zgłoszonej przez
radnego Krzysztofa Zycha dotyczącej wbudowania niewłaściwych rur do sieci
kanalizacyjnej niezwłocznie powiadomił kierownika budowy oraz inspektora nadzoru
i wraz z nimi udał się na wskazane miejsce. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, Źe
pracownicy wykonujący kanalizację jużprzystąpili do wymiany rur.
- Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak poinformował, Że do wiadomoŚci
Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęła skarga p. Janickiego Marka adresowana do
Wójta Gminy na działalnośc Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy'
- W odpowiedzi na problem asfaltowania drog na terenie gminy, Wojt Gminy
poinformował, Że do firmy która wygrała przetarg na asfaltowanie jeszcze przed
rozpoczęciem prac wystosowano pismo z zapytantem o termin ich rozpoczęcia.
obecnie z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne prowadzone są prace przy
asfaltowaniu dróg a od dnia zakonczenia umowy zawartej na asfaltowanie naliczane Są

kary umowne. Poinformował równiez, że w przypadku niekorzystnych warunkow
atmosferycznych prace przy asfaltowaniu dróg zostaną przerwane i zakonczone
wiosną.
- Przewodniczący Rady Gminy złoŻył gratulacje radnym: Czesławowi Sztukowi który
w m-cu listopadzie został nominowany przez PCPR w Kielcach do wyroŻnienia 

''Sęrce
dobroci'' za co otrzymał statuetkę oraz Danucie Szczepanik za za1ęcie pierwszego
miejsca w ogłoszonym rankingu na najlepszego radnego.
Ad.10. Z lwagi na brak dalszej dyskusji Przewodnlczący Rady Gminy podziękował za
udziałw sesji po czymuznał sesję zakonczoną.
Zakonczenie sesji nastąpiło o godz.13.10


